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T A R O T U R I A N S K Y

 NAŠE MESTO
Pre všetkých milovníkov fotografovania 
(amatérskych i profesionálnych) vyhla-
suje  Mesto Stará Turá FOTOSÚŤAŽ 

„NAŠE MESTO“. 

Súťaží sa v dvoch kategóriách:
1.  Mestské panorámy, pamiatky 

a architektúra 
2. Príroda a prírodné panorámy

Svoje fotografie prihlasujte do 30. 
augusta 2016 (max. 5 fotografi i od jed-
ného autora v rámci jednej kategórie). 
Môžete ich priniesť osobne na Mestský 
úrad Stará Turá na 1. poschodie do 
kancelárie č. 203 – Lívia Boorová alebo 
poslať na adresu: Mestský úrad Stará 
Turá, SNP 1/2, 916 01  Stará Turá – na 
obálku napíšte Fotosúťaž. Výhercovia 
budú zverejnení do 1. októbra 2016 
a najlepšie fotografi e budú uverejnené 
v  pripravovanom nástennom kalen-
dári na r. 2016.  Najlepších fotografov 
odmeníme. 

Pravidlá súťaže:
Ku každej snímke uveďte: meno autora, 
kontaktné údaje (adresa, email, tel. 
číslo), názov fotografi e + popis ak ide 
o fotografi u prírodnej panorámy (kde 
bola snímka fotená), názov súťažnej 
kategórie. Súťažná fotografi a musí byť 
v dostatočnej technickej kvalite - veľkosť 
fotografi e max. 10 MB, formát súboru 
jpg, min. šírka 1000px a  min. výška 

1000px, max. šírka 6500px a max. výška 
6500px. Môže byť farebná i čiernobiela, 
nesmie však byť počítačovo upra-
vená (koláž, montáž), povolené sú len 
minimálne úpravy farby, jasu, ostrosti 
a orezu.

Zaslaním fotografi e dáva autor právo 
ju zverejniť v kalendári mesta Stará Turá 
s uvedením autora fotografi e a zároveň 
vyhlasuje, že je vlastníkom autorských 
práv k zaslanej fotografi i.

Lívia Boorová
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Tomaníková nota
3.7.2016, 18.00 h, Námestie slobody

Tanec Slnka – motozraz
28. – 31.7.2016, autokemping Dubník I.

Slávnosti bratstva 
Čechov a Slovákov
31.7.2016, Veľká Javorina
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Hasičská súťaž 
o pohár primátorky
2.7.2016, Drgoňova Dolina

Javorina Tour 2016 
– cyklozraz
30.7.2016, Veľká Javorina

Vo vnútri čísla
Veľký deň detí v St. Turej str. 2

25. ročník Staroturianskeho jarmoku str. 3

Otvorená náruč v Podkylave str. 4

Stretnutie podnikateľských subjektov str. 5

Slávnostné otvorenie vynoveného múzea str. 6

Z Centra voľného času str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Podjavorinská bowlingová liga amatérov str. 14

Rozhovor s Ivanom Hladíkom str. 15

Stolní tenisti, Wushu str. 16

www.tanecslnka.sk
www.tanecslnka.cz
tanecslnka@gmail.com
      Tanec slnka – Bikersmeeting
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Deti si užili svoj deň na jednotku - viac na str. 2
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Deti si užili svoj deň na jednotku
Nie je krajšia vec na svete, ako šťastná a usmiata detská tvár. Týmto heslom sa riadili 
všetci, ktorí sa dňa 1. júna podieľali na príprave Veľkého dňa detí v Starej Turej. Vďaka 
finančným prostriedkom schválených mestským zastupiteľstvom Stará Turá a za pomoci 
Centra voľného času, hasičov a policajtov z okresného a obvodného oddelenia, záchra-
nárov a Slovenského Červeného kríža si deti mohli tento deň naozaj užiť naplno. 

Páni policajti z obvodného oddelenia policaj-
ného zboru Stará Turá s výstrojom policajta 
a služobnými zbraňami, policajti z okresného 
oddelenia Nové Mesto nad Váhom s veľ-
kým policajným autom, policajní psovodi 
so šikovným policajným psíkom, diaľničná 
a vojenská polícia, jednotka policajtov na 
motorkách, hasiči a záchranári z okresného 
oddelenia hasičského a záchranného zboru 
Nové Mesto nad Váhom s  veľkým hasič-
ským autom s plošinou, s malou hasičskou 
štvorkolkou a komplet vybaveným záchra-
nárskym vozidlom, pracovníci Slovenského 
Červeného kríža s ukážkami prvej pomoci 
a ďalší si pripravili na 1. jún v ranných hodi-
nách pre deti na Ulici mierovej ukážky svojej 
práce. Akcia bola prioritne pripravená pre 
škôlkarov a školákov z prvého stupňa ZŠ, 
no zúčastnili sa jej aj mnohé menšie detičky, 
ktoré prišli s rodičmi alebo starými rodičmi. 
Radosť v očiach detí prezrádzala, že nejeden 
z nich by v budúcnosti chcel byť hasičom, 
policajtom či záchranárom. Veľmi pekná 
bola aj ukážka práce policajného psíka, 
ktorý chytal nebezpečného ozbrojeného zlo-
deja a tiež ukážky jeho poslušnosti. Touto 
cestou ďakujeme všetkým zložkám, ktoré 
sa podujatia zúčastnili a  spríjemnili deň 
našim deťom. Sme radi, že sa na podujatí 

osobne podieľali i primátorka mesta Stará 
Turá – Ing. Anna Halinárová, zástupkyňa 
primátorky – Bc. Zuzana Zigová, prednostka 
Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom – 
Mgr. Andrea Augustínová, Okresný riaditeľ 
OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom – Ing. 
Karol Prno,  Okresný riaditeľ PZ Nové Mesto 
nad Váhom – Ing. Mário Jamriška a riaditeľ 
Obvodného oddelenia PZ Stará Turá – Ing. 
Jozef Dorotčin. 

Ukážkami našich záchranných a policaj-
ných zložiek sa však tento deň nekončil. Od 
ranných hodín sa Námestie slobody zapĺ-
ňalo deťmi, ktoré si prišli užiť detské atrak-
cie, ktoré mesto pre deti pripravilo zadarmo. 
Šikovní chlapci z Double Agency Beckov 
priviezli vodné bubliny, nafukovaciu šmý-
kačku a skákací hrad a elektrické autíčka. 
Od 14.30 sa Námestie slobody zaplnilo ďal-
šími deťmi, ktoré vystupovali v programe 
Deťom pre radosť v  réžii Centra voľného 
času. V jednotlivých vystúpeniach sa pred-
stavilo viac ako 150 detí zo škôl, centra voľ-
ného času, ale aj krúžkov, ktoré pôsobia 
v meste. Talentové deti ukázali najmä svoje 
pohybové nadanie. Pracovníci centra voľ-
ného času si pre deti pripravili priamo na 
námestí aj rôzne zábavné súťaže. 

Lívia Boorová

Nová zubná lekárka v St. Turej
Vážení pacienti,
vzhľadom k  tomu, že MUDr. Tatiana 
Italyová odchádza do dôchodku bude od 
1.8.2016 v prevádzke nová zubná ambulancia 
v pôsobnosti MDDr. Anny Koprivňanskej. 
Do lekárskej starostlivosti prevezmeme 
všetkých pacientov, ktorí doposiaľ cho-
dili k bývalej pani doktorke, ale prijmeme 
aj nových pacientov, ktorí majú záujem 
o vyšetrenie a ošetrenie. K dispozícii Vám 
bude kompletne zrekonštruovaná ordinácia 
na 2. poschodí polikliniky v Starej Turej, na 
ulici Mýtnej 146.

Ordinácia je vybavená moderným 

technologickým zariadením, odrážajúcim 
aktuálne trendy v  stomatológii vrátane 
intraorálneho röntgenu. Pacientom budeme 
poskytovať plné spektrum stomatologických 
výkonov: preventívne prehliadky, dentálnu 
hygienu, konzervačné ošetrenie, endodon-
tické ošetrenie, bežné chirurgické výkony, 
parodontologické výkony, náhrady zubov 
protetickými výrobkami a implantátmi.

Objednávať sa môžete telefonicky na 
čísle 032/775 22 75 od 15.7.2016.

Ošetrí Vás MDDr. Anna Koprivňanská 
a sestrička Adela Bazalová.

Tešíme sa na Vás!

OBČIANSKA INZERCIA

•  PREDÁM  1-izbový byt na 
Mierovej ulici v Starej Turej, na 
IV. poschodí, cena 27.000 €, po 
prípade cena dohodou. Kontakt: 
0904 133 841

• Hľadáme na prenájom dom 
alebo chalupu v okolí Starej Turej. 
Sme mladý pracujúci pár, bezdetní, 
slušní a nefajčiari. Viac informácii 
na t. č. 0919 261 900 alebo 
simunekovad@yahoo.com

• Rezanie dreva a kálanie 
štiepačkou v lese i u vás doma. 
Kontakt: 0919 320 767. 
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Spoločne sme oslávili okrúhle výročia
Tajomstvom pekného starnutia je tešiť sa 
z každého prežitého dňa v kruhu svojich 
najbližších a  kamarátov, tešiť sa z  malič-
kostí, ktoré nás obklopujú a  robia nám 
radosť. K takýmto krásne prežitým dňom 
patrí v každej rodine okrúhle výročie naro-
denia niektorého z členov rodiny či okrúhle 
výročie sobáša rodičov či starých rodičov.

Mesto Stará Turá dvakrát do roka orga-
nizuje stretnutia jubilantov, ktorí sa v danom 
polroku dožili významného životného jubi-
lea – 70 a 80 rokov a stretnutia manželských  
párov, ktoré si pripomenuli zlatú či diaman-
tovú svadbu. 

Pozvanie primátorky mesta Anny 
Halinárovej a členiek Zboru pre občianske 
záležitosti pri Mestskom úrade Stará Turá 
dostalo poštou 69 jubilantov. V obradnej 
sieni mestského úradu sa nakoniec v utorok 
14. júna zišlo 39 z nich. K okrúhlemu výro-
čiu prišli jubilantom zaspievať a zahrať aj deti 
z folklórneho súboru Turanček pod vedením 
pána učiteľa Stískala zo Základnej umeleckej 
školy v Starej Turej.  Prítomným osláven-
com sa prihovorila primátorka mesta, ktorá 
vyzdvihla najmä ich prácu, ktorú vykoná-
vali na svojich pozíciách v prospech nášho 
mesta, ale aj výchovu, ktorú dávali svojim 
deťom. Jubilanti potom prevzali z  jej rúk 

blahoželania a zapísali sa do pamätnej knihy 
nášho mesta. Príjemné strávené chvíle ešte 
predĺžili pri malom občerstvení v zasadacej 
miestnosti mestského úradu. 

V stredu 15. júna oslava života a lásky 
v obradnej sieni pokračovala. Naše pozvanie 
totiž prijali 4 manželské páry, ktoré si tento 
rok pripomenuli 50 rokov manželstva. Boli 
to manželia  Hvožďaroví, Sadloňoví, Jansoví 
a Manákoví. Ku krásnym 50 rokom spoloč-
ného života poblahoželala manželom pri-
mátorka mesta spoločne so zástupkyňou 
primátorky a odovzdali im malé darčeky. 
Potom sa spoločne zapísali do pamätnej 
knihy nášho mesta. Počas stretnutia sa 
manželským párom okrem členiek ZPOZ 
prihovorila básničkou aj talentovaná žiačka 
Základnej školy Stará Turá Rebecca Jašáková.

V stredu 15. júna navštívila zástupkyňa 
primátorky Zuzana Zigová v dopoludňajších 
hodinách priamo v domácnosti i manželský 
pár, ktorý oslávil neuveriteľných 60 rokov 
spoločného života. Manželia Pribišovci žiaľ 
nemohli prísť na mestský úrad, ale sme radi, 
že spoločné stretnutie s predstaviteľmi mesta 
ich aj u nich doma potešilo. 

Stretnutie jubilantov i zlaté svadby veľmi 
pekne pripravili členky Zboru pre občianske 
záležitosti pri Mestskom úrade Stará Turá 

a pani matrikárka Erika Držková. 
Prajeme všetkým našim milým jubilan-

tom ešte veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody 
v  kruhu rodiny a  najbližších. Manželom, 
ktorí oslavujú zlatú a diamantovú svadbu, 
chceme popriať ešte veľa krásne prežitých 
spoločných rokov, lásky, spolupatričnosti, 
ale aj trpezlivosti a ohľaduplnosti voči tomu 
druhému. 

Lívia Boorová

Staroturiansky jarmok
Mesto Stará Turá pripravilo pre návštevníkov počas víkendu 10. 
a 11. júna už 25. ročník tradičného Staroturianskeho jarmoku. Or-
ganizačný výbor jarmoku sa i tento rok snažil pripraviť jarmok tak, 
aby boli spokojní nielen návštevníci, ale aj predajcovia, či účinkujúci 
v kultúrnom programe. 

Druhý júnový víkend sa nie-
sol v uliciach mesta Stará Turá 
aj tento rok v znamení predaj-
ných stánkov, ktoré ponúkali 
rôznorodý tovar od predajcov 
zo Slovenska, Česka, Poľska 
a Maďarska. Jarmok však nie je 
len o predajných stánkoch, ale 
najmä o  stretávaní sa so zná-
mymi a blízkymi a o pekných 
spoločných zážitkoch. A  malá 
drobnosť kúpená v  stánku je 
už len takým bonusom k tomu 
všetkému. 

K Staroturianskemu jarmoku 
už tradične patrí aj kultúrny 
program na Námestí slobody, 
ktorý pre Vás každoročne skladá 
Dom kultúry Javorina. V tohto-
ročnom programe sme sa opäť 
snažili ukázať Vám to najlepšie, 
čo máme doma, a práve preto 
piatkový program otvárali 

talentované deti zo Základnej 
umeleckej školy Stará Turá, ktoré 
predviedli nielen tradičný podja-
vorinský folklór, ale aj moderné 
tanečné vystúpenia detí z Free-
Zee Dance. Potom nasledo-
vala úžasná športová exhibícia 
domáceho Wushu centra Stará 
Turá s malými i veľkými špor-
tovcami. Keďže na jarmok sa 
každoročne nielen vďaka koloto-
čom a cukrovej vate tešia najmä 
tí najmenší, aj pre nich sme si 
pripravili detskú tanečnú show. 
Doviezli ju veselé zvieratká 
z Crazy CHICHI & FRIENDS. 
Po nich pódium opäť patrilo 
domácemu súboru, a to ľudovej 
hudbe Poľun, ktorá pripomenula 
všetkým návštevníkom v akom 
kraji sa nachádzajú. Hneď 
potom sa na pódiu predstavila 
dychová hudba Opatovanka, 

ktorá potešila najmä staršiu 
generáciu divákov. Vrcholom 
piatkového večera bola sku-
pina ABBA revival s najväčšími 
hitmi skupiny ABBA. Kapela 
svojimi výkonmi rozprúdila 
celé námestie, ktoré bolo bez-
nádejne preplnené. Sobotný 
program otvorila dychová hudba 
Bodovanka a hneď potom sku-
pina Eminent, ktorá rozprú-
dila náladu nielen hudbou, ale 
aj humorom. Ďalší program sa 
niesol v duchu folklóru so súbo-
rom Kasanka z  Moravského 
Lieskového.  Záverečné vystú-
penie patrilo country skupine 
Country Tip.

Každoročne, okrem predaj-
cov a účinkujúcich v programe, 
dávame priestor aj podnikateľom 

so zábavnými atrakciami, ktorí 
lákajú deti na svoje kolotoče. 
Tento rok bol novinkou kolo-
toč Extreme či 9D kino. Okrem 
adrenalínových dobrodružstiev 
na týchto atrakciách si deti mohli 
zdarma vyskúšať aj chodenie po 
vode vo veľkých nafukovacích 
bublinách alebo si mohli zajazdiť 
na elektrických autíčkach.  

Veríme, že tohtoročný 
Staroturiansky jarmok prinie-
sol i Vám a Vašim blízkym prí-
jemné chvíle a  nazbierali ste 
nové zážitky a historky, na ktoré 
budete spomínať v kruhu svojich 
kamarátov, rodiny či blízkych. 
Tešíme sa za rok na ďalší ročník 
jarmoku.

organizačný výbor jarmoku
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Slnkom a radosťou naplnená Otvorená náruč 2016
Priestory Agrofarmy a Agropen-
ziónu Adam v Podkylave sa už po 
štvrtýkrát zaplnili rodinami tešia-
cimi sa na krásny a príjemný spo-
ločný deň. Všetky tieto rodiny sú 
niečím špecifické – vychovávajú 
dieťa so zdravotným alebo men-
tálnym postihnutím. A je tu i ďal-
šia spoločná väzba – žijú v oblasti 
pod Veľkou Javorinou. 

Tí, čo prichádzajú opakovane, sa 
s úsmevom zvítajú so známymi, 
tí, čo prichádzajú po prvýkrát sú 
plní očakávania, čo im tento deň 
ponúkne. Ako vždy, vytvorili sme 
pre pozvaných bohatú ponuku 
činností a aktivít, ktorými pomô-
žeme a spestríme život deťom a ich 
rodičom. Vzhľadom na početnosť 
účastníkov (120 ľudí), boli rozde-
lení na dve skupiny. Skupina, ktorá 
začínala na farme sa po úvodnom 
privítaní  s vervou pustila do pri-
praveného programu. Jazda na 
koňoch bola pre tieto deti nielen 
zábavou, ale pomáha im zlepšiť 
vzpriamené držanie tela, uvoľňuje 
skrátené svaly, ukľudňuje myseľ 
a  má množstvo ďalších pozitív-
nych účinkov. Podobné pôsobe-
nie má i kanisterapia, ktorá bola 
ponúkaná deťom počas celého 
dopoludnia s malou prestávkou, 
kedy nám bola predvedená ukážka 
výcviku psov, ktorá silne zaujala 
najmä chlapcov. Kto si chcel ove-
riť svoje umelecké nadanie, mohol 
si namaľovať na plátno alebo na 
keramiku svoj vlastný motív. 
Zručnosť a fantázia sa overovala 
pri vytváraní dekorácií do kvetiná-
čov alebo vreciek na mobil. Veselá 
a  rozšantená zumba so Soňou 
Kotrasovou vždy vytvorí dobrú 
náladu a deti s nadšením napo-
dobňujú svoju lektorku. Mnohí 
rodičia využili možnosť predis-
kutovať určité problémy s  pra-
covníčkami Sociálneho oddelenia 
z MsÚ v Starej Turej alebo so záuj-
mom debatovali o  možnostiach 

získania zdravotníckych pomôcok 
pre svoje deti od p. Hankócyho 
z firmy Zdrav-tech. 

Program druhej skupiny bol 
zameraný na pokojnejšie tera-
pie v Agropenzióne. Okrem tra-
dičných ponúk ako sú masáže, 
vírivé vane a bazén, sme ponúkli 
masážne lôžka Ceragem a novin-
kou tohto ročníka bola oxygeno-
terapia od firmy Egamed, s. r. o. 
Deti naplnené kyslíkom sa nad-
šene pustili do vyrábania zajači-
kov, zoznamovali sa s technikou 
plstenia alebo sa vyšantili pri špor-
tových súťažiach. Mnohé deti, ale 
aj ich rodičov zaujala hra s kine-
tickým pieskom, ktorá napomáha 
k uvoľneniu napätia a zlepšeniu 
motoriky u detí. Pre rodičov bola 
zaujímavá možnosť získať odpo-
vede na mnohé otázky súvisiace 
s  možnou pomocou zo strany 
štátu cez pracovníčky Úradu 
práce, sociálnych vecí a  rodiny, 
ktoré s  ochotou oboznamovali 
rodičov s  aktuálnymi legislatív-
nymi možnosťami. 

Dôležitá súčasť podujatia je 
zbližovanie sa rodín, ktoré sa 
boria s podobnými problémami, 
vzájomná výmena skúseností 
a  spôsobov riešenia problémov. 
Priateľské rozhovory medzi 
rodičmi prebiehali počas celého 

podujatia. Pre deti je zaujímavá 
možnosť nadviazať medzi sebou 
rovnocenné priateľstvá, ktoré im 
často chýbajú.

Zavŕšením  celého poduja-
tia bolo spoločné opekanie, kde 
sa ku grilu postavil náš grilmaj-
ster pán Potúček, ktorý s  tech-
nickou precíznosťou reguloval 
dĺžku pečenia. O kvalite pečenia, 
ale aj kvalite surovín, ktoré nám 
sponzorsky dodala firma Bidvest 
Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad 
Váhom, svedčí aj ten fakt, že každá 
ugrilovaná dávka bola v momente 
rozchytaná. Nielen vôňa slaniny, 
klobásy a špekačiek, ale aj dobrá 
nálada vytvorená hudbou a spe-
vom Borisa Strelníka, ktorý hral 
podľa želania spoluspievajúcich 
nám pomohla ukončiť krásny deň 
v Podkylave. 

K  bezproblémovému prie-
behu celého podujatia vo veľ-
kej miere prispeli koordinátorky 
oboch skupín Erika Haluzová 
spolu s  Livkou Galovičovou 
a  Ľudka Klempová s  Alenkou 
Mockovčiakovou. V  prípravnej 
fáze, počas podujatia i po skončení 
bolo cítiť usilovné ruky dievčat 
zo sociálneho oddelenia v MsÚ 
v Starej Turej a pracovníkov Mesta 
Stará Turá spolu s primátorkou p. 
Halinárovou. Poďakovanie patrí 
i  všetkým členkám komisie pre 
sociálne veci a bývanie, ktoré sa 
s nadšením zapojili do všetkých  
činností, osobitne Hele Fáberovej, 
ktorá nám zabezpečila krásne 
samolepky pre každého účast-
níka. Dobrovoľníkov, ochotných 
venovať svoj voľný čas bez nároku 
na odmenu sa zúčastnilo na pod-
ujatí veľa: rodina Caboňová so 
svojimi psíkmi, umeleckí lektori 

Margarétka Biesiková, Danielka 
Kolníková, Michaela Alušicová, 
Janko Marták, Soňa a  Kika 
Kotrasové, Natálka Poláčková, 
Ala Šeďová, fotografka Vierka 
Zapletalová a  nadšenec pre 
prácu s deťmi Marián Magdoško. 
Nezabúdam ani na sponzorov, 
bez ktorých by sa nám podujatie 
pripravovalo ťažšie. Spomenutá 
firma Bidvest Slovakia, s. r. o. 
s  dodávkou surovín na opeka-
nie, Pekáreň Bzince, ktorá nám 
dodala chleba, firma Kik s kera-
mickými tanierikmi, Promys 
Trade Slovakia, a. s., Myjava, ktorá 
nám prispela plastovými a kartó-
novými predmetmi a  finančná 
podpora od firmy Zdrav-tech, s. 
r. o., vďaka ktorej sme mohli nakú-
piť pre účastníkov čerstvé ovocie 
a tekutiny.

Toho najdôležitejšieho darcu 
a generálneho sponzora spome-
niem na záver. Vďaka finančnému 
krytiu od ČSOB NADÁCIE sme 
mohli pripraviť krásne, zmyslu-
plné a pre pozvaných účastníkov 
veľmi potrebné podujatie. Verím, 
že dobrá myšlienka pretrvá, aj 
v  budúcnosti nájdeme finančné 
zdroje, ale i ochotných ľudí,  ktorí 
sa so zápalom pustia do prípravy 
a zabezpečenia takéhoto poduja-
tia. Už teraz sa teším na ďalší, už 
piaty ročník.

Júlia Bublavá za Nadáciu ŽIVOT 
zastrešujúcou podujatie
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„Otvorená náruč 
nie je metafora“
Tak ako som v nadpise uviedla, 
podujatie Otvorená náruč v Pod-
kylave nie je metafora. I keď tento 
rok sa konal už štvrtý ročník, tohto 
roku som mala česť sa spolupodie-
ľať na tomto úžasnom projekte. Ve-
dela som, že sa jedná o podujatie 
pre deti a mládež ŤZP, ale bolo to 
aspoň z môjho pohľadu oveľa ove-
ľa viac.

 Už ráno o ôsmej prichádzali ľudia 
usmiati a plní očakávania, čo v ten 
deň zažijú. Navzájom sa priví-
tali s vrúcnym objatím a širokým 
úsmevom ako „starí známi“. Bola 
to krásna slnečná sobota, kde sa 
stretlo 120 detí a mládeže s neja-
kým postihnutím a  ich rodičmi. 
Pre všetkých zúčastnených bolo 
pripravených niekoľko zaujíma-
vých aktivít: v penzióne športové 
hry, masáže, bazén, vírivka a  na 
farme hipoterapia, canisterapia, 
tvorivé dielne, zumba a na záver 
opekačka. Možno pre niekoho stačí, 
ale v tento deň okrem týchto akti-
vít v nádhernom prostredí farmy 
a ešte krajšom počasí sa stretli 
úžasní ľudia, ktorí sa v tejto dobe 
dokážu tešiť z  maličkostí, ktoré 
sú pre veľa ľudí samozrejmosťou. 
Sú to deti s postihnutím, ktoré sú 
vďačné a vedia sa tešiť zo všetkého 
a  dokážu svoje emócie prejaviť 
naplno. Svojou radosťou a  nad-
šením robia radosť a dodávajú tú 
energiu svojim rodičom a blízkym, 
ktorí sa o nich starajú. Pretože vo 
veľa prípadoch „klobúk dolu“ pred 
ich trpezlivosťou, obetavosťou, 
ochotou a samozrejme láskou.

Ľudia usmiati s  vľúdnym slo-
vom, ochotní, milí, solidárni – 
nemožné???? Reálne – v  sobotu 
28.5. na farme v Podkylave. A takáto 
úžasná atmosféra sa niesla farmou 
po celý deň. Myslím si, že pre kaž-
dého zúčastneného to bol nádherný 
deň plný krásnych zážitkov. I ja som 
odchádzala večer s dobrým poci-
tom a dobitou energiou. Preto by 
som chcela poďakovať za úžasný 
projekt všetkým organizátorom, 
zúčastneným, sponzorom a  kaž-
dému kto prispel nejakým spôso-
bom. I keď je to zrnkom pieskom, 
čím môžeme niečím prispieť deťom 
s postihnutím a ich rodičom, ale 
aspoň niečo.......teším sa o rok.

JA

Slávnosti bratstva Čechov 
a Slovákov na Veľkej Javorine
Prípravný výbor javorinských slávností, zložený 
z  predstaviteľov miest a  obcí prihraničného 
regiónu, Vás pozýva na tradičné Slávnosti brat-
stva Čechov a Slovákov na vrchu Bielych Karpát. 

I  tohtoročnú poslednú júlovú nedeľu – 
31.7.2016 – sa na Veľkej Javorine opäť stretnú 
dvaja veční bratia, ktorých nerozdelili ani 
pomyselné hranice. Česi a Slováci sa aj viac 
ako dve desaťročia po osamostatnení stále cítia 
ako jeden národ a sú aj cez javorinské slávnosti 
pevne spätí. Pevnú väzbu príslušníkov oboch 
národov symbolizuje na Veľkej Javorine od 
r. 1990 aj Pamätník česko-moravsko-sloven-
skej vzájomnosti. Pri pamätníku si i tento rok 
v ranných hodinách poslednú júlovú nedeľu 
pripomenieme spoločnú minulosť i budúcnosť 
národov položením kytice kvetov. 

V  rámci slávností sa môžu návštevníci 
tešiť i  na kultúrny program, ktorý ponúkne 
tie najlepšie súbory a skupiny z prihraničného 
regiónu, ktoré budú prezentovať najmä folklór 
a tradičnú hudbu česko-slovenského pomedzia.  

Pripraviť tak veľké podujatie, akými sú 
Slávnosti bratstva Čechov a  Slovákov na 
Veľkej Javorine, je organizačne i  finančne 

veľmi náročné. Preto je potrebné poďakovať 
jednotlivým obciam a mestách z oboch strán 
hranice, Jihomoravskému, Trenčianskemu 
a Zlínskemu kraju a sponzorom, bez ktorých 
pomoci by nebolo možné javorinské slávnosti 
zorganizovať. 

V  sobotu 30. 7. 2016 sa o 14. 00 h koná 
na vrchu Veľkej Javoriny podujatie Javorina 
tour 2016 - stretnutie cykloturistov z Českej 
a Slovenskej republiky.

Veríme, že i tento rok sa opäť na Javorine 
potvrdia slová J. M. Hurbana: „Tu bratia vždy 
sa stretať budú...“ Veď toto heslo sa už natrvalo 
uhniezdilo nielen v mysliach, ale aj srdciach 
oboch našich národov. Javorinské slávnosti kaž-
doročne zdôrazňujú význam česko-slovenských 
vzťahov medzi obyčajnými ľuďmi, ale i medzi 
jednotlivými krajmi, samosprávami či podnika-
teľskými subjektmi na oboch stranách hranice. 

Bližšie informácie o autobusovej doprave 
na Veľkú Javorinu počas slávností sa dozviete 
z plagátov a mestského rozhlasu v St. Turej. Viac 
info na www.velkajavorina.com.

Lívia Boorová

Vzniká priemyslový technologický park 
CHIRANA PREMA STARÁ TURÁ 
Stretávanie a  optimistická komunikácia 
o budúcnosti je dnes dôležitým krokom hľa-
dania ciest rozvoja slovenskej spoločnosti. 
Najmä hľadanie rovnováhy medzi podnika-
teľskou obcou, občanom a verejnou správou  
môže poskytnúť nové podnety. Takýmto bolo 
stretnutie zakladateľov Priemyslového techno-
logického parku CHIRANA PREMA STARÁ 
TURÁ - záujmového združenia právnických 
osôb 27. mája v zasadačke mestského úradu.

Cieľom vzniku tohto združenia bolo trans-
formovať priemyselný areál bývalej Chirany 
na priestor, kde sa v rovnováhe a v spolupráci 
podnikajúcich subjektov obnovia všetky syner-
gické efekty kontinuity (tradície) medicínskej 

výroby a od nej odvodených moderných výrob-
ných odborov. Takými sú programy Chirany 
T. Injecty, a. s., Chirany Medical, a. s., Justuru, 
s. r. o., ale i zahraničných spoločností Leoni 
Slovakia, s. r. o., a  Sensus Slovensko. Práve 
výrobný program poslednej menovanej spo-
ločnosti navodil na stretnutí modernú tému 

„inteligentných miest“ a zároveň tému „inte-
ligentných podnikov“. Pristúpenie mesta Stará 
Turá do tohto priemyselného klastra je pre-
javom správnej myšlienky a  snahy o  zinten-
zívnenie spolupráce s priemyselným areálom  
a spoločnou snahou o stabilizáciu a vytváranie 
nových pracovných miest v regióne.

Július Homola
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Otvorenie nových 
expozícii mestského 
múzea v Starej Turej
V roku 2016 Mestské múzeum 
oslavuje už svoje 40. narode-
niny. Prvá múzejná expozícia 
v Starej Turej bola sprístupnená 
v  roku 1976 v  budove býva-
lej rímskokatolíckej školy ako 
Izba revolučných tradícií. Po 
toľkých rokoch však bolo žia-
dúce múzeum zmodernizovať 
a vytvoriť podmienky pre jeho 
ďalší rozvoj. Takáto možnosť 
sa nám naskytla v uvoľnených 
priestoroch na prízemí Domu 
kultúry Javorina. V spolupráci 
s  Petrom Škriečkom, jedným 
z iniciátorov a autorov projektu, 
sme sa začali pripravovať na 
renováciu múzea a  postupne 
získavať finančné prostriedky 
(predovšetkým zo sponzor-
ských darov). Nápad s  presťa-
hovaním múzea bol podporený 
aj zo strany vedenia mesta, a tak 
na jeseň 2015 prišlo k definitív-
nej dohode. Začiatkom tohto 
roka sa začalo s rekonštrukciou 
priestorov a neskôr s inštaláciou 
expozície. Realizačný tím sa roz-
rástol o nových členov. Pridala 
sa k  nim Gabriela Hučková 
a  Juraj Krištofík. 
Projekt sa nám 
podarilo dotiah-
nuť do konca len 
za niekoľko mesia-
cov. Už 19. mája 
2016 sa uskutoč-
nilo slávnostné 
otvorenie kom-
plexne zrekonštru-
ovaných expozícií 
múzea v  nových 
priestoroch na 

prízemí Domu kultúry Javorina. 
Otvorenia sa zúčastnili pozvaní 
hostia – predstavitelia mesta, 
mestských organizácií, podporo-
vatelia projektu i odborná verej-
nosť. O dva dni neskôr, teda 21. 
mája počas podujatia Noc múzeí 
a  galérií sme nové múzeum 
prvýkrát otvorili pre verejnosť. 
Prišlo sa naň pozrieť takmer 
260 návštevníkov a všetkým sa 
moderná expozícia veľmi páčila, 
z čoho máme obrovskú radosť.

Tento projekt by nevznikol 
nebyť ľudí, ktorí na budovaní 
Mestského múzea pracovali 
roky pred nami. Moja osobná 
vďaka patrí najmä predchádza-
júcej sprievodkyni múzea, pani 
Elene Ondrášikovej, ktorá vždy 
bola ochotná odkonzultovať 
s nami vytváranie novej expozí-
cie. Srdečne ďakujem riaditeľke 
DK Javorina Eve Adámkovej za 
veľkú podporu a pomoc počas 
prípravy projektu, a  takisto 
i ostatným kolegom z DKJ. Naša 
obrovská vďaka patrí všetkým 
ľuďom, ktorí nám akýmkoľvek 
spôsobom pomohli a podporili 

tento projekt. Zásluhou týchto 
ochotných a  štedrých ľudí sa 
nám podarilo dosiahnuť náš 
vysnívaný cieľ. Bolo ich viac ako 
tridsať a všetkým srdečne ďaku-
jeme. Menovite však spomeniem 
len tých, ktorí nás svojou šted-
rosťou prekvapili najviac. Medzi 
nich patrí Peter Pecho, Ľubomír 
Roháček a takisto predseda TSK 
Jaroslav Baška. V neposlednom 
rade patrí moja obrovská vďaka 
spolutvorcom tohto projektu 
a  mojim blízkym priateľom 

– Gabriele Hučkovej, Jurajovi 
Krištofíkovi a Petrovi Škriečkovi. 
Každý z nich vniesol do projektu 
mnoho úsilia, času a  energie 
a prispel tak k vytvoreniu novej 
modernej prezentácie histórie 
nášho mesta.

Mestské múzeum dnes sídli 

na prízemí DK Javorina (samo-
statný vchod z  ľavej strany 
budovy). Vďaka bezbariéro-
vému prístupu sme umožnili 
návštevu múzea aj ľuďom so 
zníženou schopnosťou pohybu 
a telesne postihnutým. Okrem 
stálej expozície je súčasťou 
múzea i multifunkčná miestnosť, 
ktorá bude slúžiť na krátkodobé 
výstavy, premietania filmov, 
besedy, prezentácie a  rôzne 
edukačné aktivity. Predĺžili sa 
tiež návštevné hodiny. Múzeum 
je otvorené v utorok a v piatok 
v dopoludňajších hodinách (9:00 
– 12:00 h.) a v stredu a vo štvr-
tok v popoludňajších hodinách 
(13:00 – 17:00 h.). Všetci ste 
srdečne vítaní.

Lucia Poľanská 
Mestské múzeum Stará Turá

II. Medzinárodné výtvarné sympózium
V hoteli LIPA sa v dňoch 28.5. až 3.6.2016 
uskutočnilo medzinárodného výtvarné sym-
pózium za účasti významných umelcov zo 
Slovenska, Česka a Poľska. Počas tohto týž-
dňa umelci nielen tvorili krásne obrazy, ale 
aj spoznávali Starú Turú a jej okolie. Počas 
svojich potuliek navštívili napríklad Dubník, 
ale aj mestský úrad a pani primátorku. Počas 
tvorenia v hoteli Lipa boli otvorení komu-
nikácii s návštevníkmi a podelili sa s nimi 
o  techniky tvorby. Diskutovali o  umení 
a  svojej práci s  každým, kto sa pri nich 

pristavil. V hoteli ich navštívili i deti zo 
Základnej umeleckej školy Stará Turá pod 
vedením pani učiteľky Medňanskej. 

Na slávnostnej vernisáži dňa 3.6.2016 
si mohla verejnosť nielen pozrieť to, čo 
jednotliví umelci počas týždňa vytvorili, 
ale jednotlivé obrazy si mohli i zakúpiť. 
Priaznivci výtvarného umenia si tu naozaj 
prišli na svoje. V programe vernisáže sa 
návštevníkom predstavil popredný sólista 
opery SND pán Ivan Ožvát. 

Lívia Boorová

autori projektu nového múzea
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice mája do polovice júna 2016?
• Pri príležitosti MDD sme sa stali spoluorganizátormi dvoch veľkých akcií. 

Športový deň, ktorý sme organizovali s Detským parlamentom mesta 
Stará Turá, sa uskutočnil 1. 6. v dopoludňajších hodinách v priestoroch 
ZŠ na Hurbanovej ulici a zúčastnili sa ho všetci žiaci II. stupňa. Deti 
súťažili a získavali body v 6. disciplínach: futbal, loptičkový paintball, beh 
s indíciami, pretláčanie, lukostreľba a aerobik. O skvelý bezproblémový 
priebeh celej akcie sa zaslúžili nielen deti samé, ale i pani učiteľky a páni 
učitelia, ktorí sa starali o bezpečnosť detí, pani kuchárky, ktoré sa postarali 
o smäd a hlad detí, pán Málek, ktorý deti zasvätil do lukostreľby a Patrik 
Chudík, ktorý bol garantom spravodlivého rozhodovania pri pretláčaní.
V popoludňajších hodinách sme na Námestí slobody oslávili s deťmi 
ich sviatok na pódiu a pod pódiom. Okrem hier a súťaží, ktoré tu deti 
absolvovali, vystúpilo so svojimi pohybovými aktivitami na doskách, 
ktoré znamenajú svet, cca 150 detí zo staroturianských škôl, školských 
zariadení a Wushu centra a prezentovali výsledky svojej práce v školskom 
roku 2015/2016.
Na úspešnej realizácii obidvoch akcií sa fi nančne podieľalo Mesto Stará 
Turá, hotel Lipa a približne 150 porciami zmrzliny pre účinkujúcich 
i zmrzlina Perla. Ďakujeme.

• Vo štvrtok 9. 6. sa uskutočnila v CVČ súťaž pre malých chovateľov Moje 
najmilšie zvieratko. Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže  prišli so svoj-
imi miláčikmi  a prezentovali ich v celej ich kráse. Súťaže sa zúčastnilo 18 

chovateľov a 18 chlpatých, nechlpatých a dokonca  pichľavých kamarátov.
Vo štvrtok 16. 6. zakončili chovatelia svoju celoročnú činnosť výletom na 
Minifarmičku v Lubine. Obidve akcie boli fi nančne zastrešené Nadáciou 
ŽIVOT. Ďakujeme.

• V utorok 14. 6. do CVČ zavítali všetky dievčatá zo 7. ročníka ZŠ a absolvo-
vali už tradičnú besedu s gynekológom. Za vyčerpávajúci výklad a odpo-
vede na zvedavé otázky dievčat ďakujeme MUDr. Martinovi Krčovi.

• V dňoch 17. – 18. 6. sa konala v CVČ už tradičná Parlamentná noc, ktorej 
sa zúčastnilo 14 detí – členov Parlamentu mesta Stará Turá. Akcia bola 
pre decká nielen fantastickou zábavou, ale i vyhodnotením celoročnej 
činnosti v parlamente a i akýmisi  pomyselnými skúškami v oblasti komu-
nikácie, ktorú trénovali počas celého roka na zasadaniach parlamentu 
a v komunikačných seminároch. Za fi nančnú podporu ďakujeme Nadácii 
ŽIVOT, za stravu a ústretový prístup reštaurácii Irish Pub a p. Hruškovi.

• V sledovanom období bolo zorganizovaných niekoľko výukových progra-
mov, napr. Zvieratká tety Janky pre všetky triedy 3. ročníka a pre deti z MŠ 
alebo Netradičná telesná výchova pre žiakov 1. ročníka ZŠ.

Čo pripravujeme na júl 2016?
• V dňoch 4. – 22. 7. sa v CVČ Stará Turá budú konať pre prihlásené deti 

letné aktivity pod názvom Malí bádatelia. 
Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

U P O Z O R N E N I E
Zaburinenie pozemkov
Okresný úrad  Nové Mesto nad Váhom, 
pozemkový a  lesný odbor, ako príslušný 
orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťo-
vania životného prostredia a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov,  v znení neskorších 
predpisov  (ďalej len „zákon“) týmto upozor-
ňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov poľ-
nohospodárskych pozemkov na povinnosť, 
stanovenú § 3 ods. 1 zákona, predchádzať 
výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotech-
nické opatrenia na ochranu a zachovanie 
kvalitatívnych vlastností a funkcií poľno-
hospodárskej pôdy, a na ochranu pred jej 
poškodením a degradáciou.

OU NMNV, PLO, zároveň upozorňuje, 
že podľa § 25 zákona je možné za takýto 
priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až 
do výšky 330,- €, za nesplnenie povinnosti 
uloženej orgánom ochrany poľnohospodár-
skej pôdy až do výšky 995,- €. Právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi,  
možno uložiť pokutu od 166,- € do 33.200,- 
€ za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, 
ak sa na ňom dopustí správneho deliktu 
podľa 26 ods. 2 zákona. Na základe vyššie 
uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov 
a užívateľov pozemkov, aby udržiavali svoje 
poľnohospodárske a nepoľnohospodárske 
pozemky v nezaburinenom stave pravidel-
ným a včasným odstránením burín.

Ing. Vladimír Knapec, vedúci pozemkového 
a lesného odboru Okresného úradu 

Nové Mesto nad Váhom

www.tanecslnka.sk
www.tanecslnka.cz
tanecslnka@gmail.com
      Tanec slnka – Bikersmeeting

Gladiátor
iné Kafe
Zuzana Smatanová
Smola a Hrušky 
Queenmania 
s Peťom Pačútom  
Zelenáči

Dubník – Stará Turá 

28.7. – 31. 7. 2016

4 hudobné pódiá
33 hudobných skupín
Tombola  
   3 nové skútre s EČV

Mediálni partneri

export - import
Veľkoobchod s rozličným tovarom

generálny partner  
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NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Zákopčan, Marek: Pod horúcim pieskom • Archer, 
Jeffrey: Rodinné tajomstvo • Mayle, Peter: Navždy Provence • 
Gillerová, Katarína: Hra na milovanie • Leeová, Harper: Nezabíjajte 
vtáčika Detektívky Connelly, Michael: Druhá strana • Adamecký, 
Peter: Vyznávač Náučná literatúra Strunecká, Anna: Babské rady 
profesorky Struneckej • Kašparů, Max: Sedmero zastavení u klíčové 
dírky Detská literatúra Hrachovcová, Michaela: Ryšavka pod 
hviezdami • Kellyová, Mary: Kozliatko v ohrození

OZNAMUJEME NAŠIM ČITATEĽOM, 
že z dôvodu čerpania dovolenky bude 

knižnica zatvorená od 25. 7. 2016 – 7. 8. 2016. 
Prajeme Vám veľa slniečka, pohody, dovolenkových 

zážitkov, možno i chvíľok pri dobrej knihe.

DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE

• 22. septembra 2016 – koncert hudobnej skupiny Kollárovci.

• 30. septembra 2016 – divadelné predstavenie Nízkotučný 
život (účinkujú P. Polnišová, V. Horján, Z. Mauréry alt. A. Vargová, 
D. Abrahámová, Z. Šebová.

ORGANIZUJE AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY

• 9. júla 2016 – ZOO Schönbrunn Viedeň. Táto záhrada je naj-
staršia v Európe. Vo výbehoch stretnete slony, hrochy, nosorožce, 
ľadové medvede, levy, rôzne druhy opíc... Poplatok: dospelý: 
27,50 €, dieťa a mládež 19,- €, dieťa do 6 rokov 11,- €

• 23. júla 2016 – Family Park Neusiedlersee (Rakúsko). 
Vzrušujúce atrakcie, na ktorých sa možno zviezť, šplhať, vodné 
hracie plochy, široká škála zážitkových oblastí a oblastí na 
aktívnu činnosť a samozrejme rozprávkový les robia z parku per-
fektný výletný cieľ pre mladých aj starých! Poplatok za dopravu 
+ vstupné: 28,- €

• 30. júla 2016 – Bojnice. Možnosť navštíviť ZOO, Bojnický 
zámok, kúpalisko. Poplatok za dopravu: 8,- €

• 13. augusta 2016 – ZOO Lešná. Rozľahlá prírodná expozícia 
so spoločným chovom viac druhov zvierat, tropická hala Yucatan, 
romantický zámok Lešná i krásny park. Poplatok za dopravu: 8,- €

• 3. septembra 2016 – Medzinárodný záhradnícky veľtrh 
Tulln (Rakúsko) Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- €

• 12. októbra 2016 – na Zimný štadión Ondreja Nepelu Bratislava 
na koncert Marika Gombitová a priatelia. Veľkolepý narodeni-
nový koncert niekoľkonásobnej Zlatej slávice  a interpretov, ktorí 
sprevádzali jej hudobnú kariéru i osobný život. Poplatok: 50,- €

• 14. októbra 2016 – do Incheba Expo Aréna Bratislava na 
koncert slávnej francúzskej šansoniérky Mireille Mathieu. 
Charizmatická speváčka, ktorá je často prirovnávaná k ikonickej 
Edith Piaf, počas svojej kariéry naspievala viac ako1200 piesní, 
vydala viac ako 40 albumov a koncertovala na všetkých konti-
nentoch sveta. Poplatok: 71,- €

• 31. októbra 2016 – do Divadla Tower Stage na slovenský muzi-
kál  s pesničkami Mira Žbirku Atlantída. Réžia: Ján Ďurovčík. 
Poplatok: 40,- €

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

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 
upratovacie službyupratovacie službyupratovacie službyupratovacie služby
www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985

DK Javorina Stará Turá
pozýva priaznivcov

dychovej hudby

3. júla 2016 o 1800 hod.
na Námestie slobody na koncert

T OMAN ÍKO VA  NO TA
Účinkuje dychová hudba Lieskované

Slnko
Keď ráno vstáva,

akosi nesmelo,
niekto ten jav

nazval ranné zore.

Rozbehne sa po oblohe,
dáva svetlo, teplo,
ukryje sa za mrak,
povolí vo svojej sile.

Žiari všetkým rovnako,
bez rozdielov,

prírode aj zvieratám,
horám i moriam.

Večer zapadá za obzor,
stráca sa do šera,
oranžová guľa,

čo celý deň nás hriala.

J. Trúsiková

Smejko a Tanculienka
Náš Maťko narodeniny mal, na Smejka a  Tanculienku nás 
zval. Všetky deti tancovali a spievali, s naším Maťkom poosla-

vovali. Za 
p o z v a n i e 
ďakujeme 
a veľa zdra-
via, šťastia 
a  jednotiek 
poprajeme.

Ďakujeme, 
chrobáčiky 

z 1.B.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 10.6.2016 sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia nášho manžela, 
dedka, otca Eduarda LUKÁČIKA.

Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

•
Odišla mamička neznámo kam, spomienka po 

Tebe zostane nám. Spomienka krásna, mamička 
milá, Ty že si pre nás vždycky len žila.

Dňa 5.7.2016 uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustila moja drahá mamička, 
naša babička, prababička i prapraba-
bička Emília MICHALCOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú dcéra 
Viera, vnuk Janko s rodinou, vnučka 

Kamilka s rodinou a celá rodina.

•
Dňa 27.7.2016 uplynie rok, čo nás 
navždy opustil náš drahý otecko, 
dedinko a pradedko Milan ILUŠÁK. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
V mesiaci máj – 

14.5.2016 sme si 
pripomenuli 5. výro-
čie úmrtia nášho 
otca Štefana 
C H V O S T E K A 
a v mesiaci jún – 
7.6.2016 uplynulo 

8 rokov od úmrtia našej mamičky Boženy 
CHVOSTEKOVEJ.

S láskou spomínajú dcéry Slávka a Soňa 
s rodinami. Kto ste našich drahých poznali,  

prosím, venujte im tichú spomienku.

•
Dňa 24.1.2016 sme 
si pripomenuli 35. 
výročie úmr tia 
nášho otca Jána 
JANSU a 8. 7.2016 
si pripomenieme 
30.výročie úmrtia 
našej mamy Kata-

ríny JANSOVEJ.

S úctou a láskou spomínajú 
dcéry a syn s rodinami.

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

spomíname. Keby sa tak dalo vrátiť čas, 
otvoriť Ti oči a počuť Tvoj milý hlas.

Dňa 25.7.2016 si pripomíname 1. výro-
čie, čo nás navždy opustila naša drahá 
manželka, dcéra, mama, babka, krstná 
mama, sestra a kamarátka Viera 
KRAJČÍKOVÁ.

S láskou a úctou spomíname 
celá rodina a známi.

•
Ten, kto ho poznal, spomenie si, kto 

ho mal rád, nezabudne.

Dňa 21.7.2016 uplynie 30 rokov od 
smrti manžela, otca a dedka Milana 
PEKNÍKA.

S láskou a úctou spomína manželka, 
deti s rodinami a ostatní príbuzní.

•
Kto bol milovaný, nie je zabudnutý. Už 

len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať 
a s bolesťou v srdci na Teba spomínať.

Dňa 4.7.2016 uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustil partner a dedko Igor 
BOHOVIC.

S láskou spomína partnerka Ema, 
dcéra Petra, vnuci L. a E., netere 

Iva, Macka, Lubka s rodinami.

•
Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť, 

nebolo lieku, aby som mohol žiť. 

Dňa 21.5.2016 nás navždy opustil vo 
veku 65 rokov manžel, otec, brat, šva-
gor Daniel SADLOŇ.

Smútiaca rodina

•
Život ide ďalej. Zostal nám iba veľký žiaľ a spomienky.

Dňa 27.4.2016 navždy dotĺklo srdce nášho syna, otca 
a brata Jaroslava VALENU. Ďakujeme všetkým za 
kvetinové dary a za účasť na smútiacom obrade. Zvlášť 
ďakujeme p. Chmurovej a p. Adamusovej za dôstojnú 
rozlúčku. Česť jeho pamiatke.

Smútiaca rodina.

OSPRAVEDLNENIE:
V minulom čísle Staroturianskeho spravodajcu sme 
omylom uverejnili nesprávne meno a fotografiu pri 
smútočnom poďakovaní k pánovi Jaroslavovi Valenovi. 
Pozostalej rodine pána Jaroslava Valenu i Jaroslava 
Valentu sa za chybu ospravedlňujeme. V súčasnom čísle 
nájdete správne znenie smútočnej spomienky.

redakcia

Matričné okienko
Vítame bábätká
Filip Ondrejka, Marko Hrabina, Martin 
Dudák, Viktor Radena, Emma Bírešová, Aneta 
Dékányová, Patrik Šulák 

Idú spoločným životom
Ing. Andrej Udvorka, PhD. zo Starej Turej 
a Ing. Veronika Soboňová z Paty, Michael 
Hollý zo Starej Turej a Paula Rochovská 
z Pohorelej, Martin Kšiňan z Bratislavy a Ing. 
Erika Trúsiková zo Starej Turej, Branislav Kovár 
zo Starej Turej a Lucia Kováčová v Považskej 
Bystrice, Ľubomír Pilát zo Starej Turej a Petra 
Klčová zo Starej Turej, Ing. Miroslav Kurtiš zo 
Starej Turej  a Oľga Lešňovská zo Starej Turej, 
Marian Pribiš z Myjavy a Andrea Stančíková zo 
Starej Turej, Marian Mateják v Myjavy a Mgr. 
Jana Talábová zo Starej Turej, Marián Valúch 
zo Starej Turej a Jana Zikánová z Českej repub-
liky , Ing. Martin Puškár z Bratislavy a Sabína 
Šutovcová z Hurbanova, Marek Klasovitý 
z Poriadia a Mária Kaššovicová zo Starej Turej
Posledné rozlúčky
Daniel Sadloň, Gustav Dycha, Ľuboslav 
Naď, Jaroslav Pilát, Anna Bunová, Ľudmila 
Stančíková

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚL 2016

Zora Macháčková, Rozália Durcová, Branislav 
Durec, Ing. Ján Zloch, Ing. Ivan Štrunc, Pavol 
Duga, Anna Tučková, Anna Vráblová, Dušan 
Mancel, Júlia Pribišová, Anna Hudcovicová, 
Milan Kusenda, Mária Raisová, Elena Držková, 
Anna Malárová, Margita Rojková, Mária 
Paulinová, Erika Koukalová, Lujza Chudíková, 
Michal Naď, Božena Kočí, Anna Klimáčková, 
Melánia Pechancová, Klementína Kadlečíková, 
Ľudmila Žákovicová, Stanislav Krúpa, Alžbeta 
Horáková, Ing. Milan Stančík, Alžbeta 
Hrouzová, Ľudmila Kučerová, Kamila Vrbová, 
Gustáv Durec

„Skryl sa mesiac za obláčik...,“
...bola obľúbená skladba našej bývalej kolegyne – speváčky 
Helenky Macháčkovej, ktorou si vždy získala hudobných kritikov 
aj poslucháčov.

Pred 30-timi rokmi nás táto výnimočná osobnosť navždy 
opustila. Helenka bola ústrednou postavou speváckej sekcie 
Staroturanskej kapely. Jej nástup v našej kapele bol priam impo-
zantný, keď sme spoločne v roku 1970 vyhrali, aj jej zásluhou, 
krajský festival v Partizánskom. Súťažné skladby „V lese pri plese“ 
a „Rozlúčková“ s jej bývalým speváckym kolegom P. Galbavým 
skončili v nadšených ováciách publika. Takto sa to začalo, a tak 

to aj pokračovalo. Helenka obdivuhodným prístupom, elegan-
ciou a  nasadením, výrazne posúvala status speváckej zložky 
v kapele. Potlesk a nadšenie publika sa stali jej hnacím motorom 
a pravou odmenou za nesmiernu obetavosť, ktorú v sebe nosila. 
Vkusne nám tiež navrhovala oblečenie i príležitostne počastovala 
„Mysliveckou“...primerane, slušne...

Ďakujeme Helenka! Nikdy nezabudneme na Tvoju dôstojnosť, 
citlivosť, srdečnosť, profesionálnosť a kultúrne bohatstvo, ktoré si 
nám všetkým darovala.

Miroslav Mikuš a bývalí členovia Staroturanskej kapely

Dňa 3.7.2016 uplynie 5 rokov, 
odkedy nás opustila naša man-
želka, mama, stará mama, svokra 
Oľga NEMCOVÁ.

S láskou a úctou 
spomína celá rodina.
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FELIX, QUI QUOD AMAT, DEFENDERE FORTITER AUDET 
Šťastný je ten, kto má odvahu hájiť to, čo miluje.
Milan Pavlovič, MUDr., CSc., doc., h. prof.

Dovoľte, Vážení čitatelia nášho časopisu predsta-
viť Vám nášho rodáka Milana Pavloviča, MUDr., 
CSc., doc., h. prof., významného predstaviteľa 
slovenskej a európskej medicíny a poblahoželať 
mu k významnému životnému jubileu. Poďme 
však po poriadku. Náš jubilant narodil sa v Starej 
Turej, v Dolnom Vavrovičovskom mlyne dňa 27. 
júla 1931 a dožíva sa v  tomto mesiaci osemde-
siatpäť rokov. Matka, Júlia, rod. Kernová, nar. 
1.1.1900, pochádzala z Hôrky nad Váhom, bola 
domáca a otec, náš rodák bol Mikuláš Pavlovič, 

nar. 6.12.1892. Milan sa narodil k súrodencom Jozefíne, Karolovi a Márii. 
Od r. 1933 rodina žila už v Hôrke nad Váhom. Tu sa narodili ešte súrodenci 
Anna a Jaroslav. Milan Pavlovič v manželstve s Martou, rod. Garcovou majú 
dve dcéry a syna. Dana Perssonnová žije vo Švédsku, MUDr. Judita Puškáčová 
PhD. je hlavnou slov. odborníčkou MZ SR pre detskú onkohematológiu a syn 
Juraj je programátorom Slovenskej pošty.

V ťažkých časoch všeobecnej hos-
podárskej krízy tých rokov rodina 
žila vo veľmi skromných pome-
roch. Otec, vyučený drevotokár, si 
prilepšoval  drobným obchodova-
ním. Rodina vyrastala v Hôrke nad 
Váhom v roľníckom prostredí a deti 
spolu s matkou pracovali i na malom 
hospodárstve. Milan základnú školu 
navštevoval v rodisku a maturoval 
na novomestskom gymnáziu M. 
R. Štefánika v r. 1950. Tu uveďme, 
že jeho spoluštudentmi vtedy boli 
napr. Pavel Trúsik z Lubiny, budúci 
sekretár nášho generálneho riaditeľa 
Ing. Miroslava Neráda, Titus Kolník 
z Hrachovišťa, popredný slovenský 
archeológ, či budúci ministri vlády 
SR Vladimír Margetín a  Dušan 
Miklánek z Dolného Srnia.

Nášmu jubilantovi čoskoro zare-
zonovala medicína a upísal sa jej na 
celý život! Spontánne sa tak pripojil 
k tým nemnohým šťastným jednot-
livcom, ktorým povolanie stalo sa 
ich celoživotným koníčkom (patrilo 
by sa tu použiť nezdrobnelý názov, 
ctime však bontón!). Nuž sledujme 

ďalej jeho obdivuhodné curriculum 
vitae, tak, ako nám ho poskytol! 
Dovolil som si ho dačo zostručniť! 

Po maturite študoval na 
Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v  Bratislave a  na 
Lekárskej fakulte Masarykovej uni-
verzity v Brne, v Českej republike 
v  rokoch 1950 – 1956. Promoval 
12.6.1956 a získal titul MUDr. Svoj 
ďalší odborný rast realizoval ates-
táciami I. a  II. stupňa vo vnútor-
nom lekárstve, a to v r. 1959 – 1962, 
potom i  z  kardiológie, 16 rokov 
pôsobil vo funkcii hlavného odbor-
níka MZ SR pre vnútorné lekárstvo. 
Titul kandidáta lekárskych vied, CSc. 
získal r. 1981 a v r. 1995 habilitoval 
na docenta vnútorného lekárstva. 
Od r. 1999 pôsobí ako hosťujúci pro-
fesor Fakulty zdravotníctva a soci-
álnej práce na Trnavskej univerzite 
v Trnave a je tu i členom komisie pre 
obhajoby dizertačných prác.

Náš jubilant v  r. 1956 – 1978 
začínal svoju bohatú klinickú prax 
v Nemocnici s poliklinikou (NsP) 
v  Trenčíne ako sekundárny lekár, 

asistent a odborný asistent. Vedno 
s  presunom Inštitútu pre doško-
lovanie lekárov a  farmaceutov 
(ILF) pôsobí už v Bratislave. Bol tu 
odborný asistent pre vnútorné lekár-
stvo a kardiológiu I. internej kliniky 
Fakultnej NsP akad. L. Dérera. V r. 
1978 až 1990 pôsobí už ako pri-
már Interného oddelenia Štátneho 
ústavu nár. zdravia a na jeden rok 
bol poverený vedením Slovenského 
onkologického ústavu. Následne 
v r. 1990 – 2002, po konkurznom 
riadení stáva sa vedúcim katedry 
vnútorného lekárstva a  prednos-
tom I. internej kliniky FNsP akad. L. 
Dérera. V r. 2002 – 2010 bol pedago-
gickým pracovníkom Katedry vnú-
torného lekárstva Lekárskej fakulty 
SZU Bratislava a doposiaľ pracuje 
na I. internej klinike D. Diešku ako 
internista a kardiológ. 

Naša osobnosť pôsobila v oblasti 
pedagogickej, vedecko–výskumnej 
činnosti a  liečebno-preventívnej 
starostlivosti, ako je všeobecná 
interná medicína, kardiológia, 
hypertenzológia, nefrológia. Je 
autorom vyše 130 pôvodných člán-
kov publikovaných doma a v zahra-
ničí, statí v  20 monografiách. Je 

spoluzostavovateľom aj autorom 
statí v  4 monografiách, členom 
redakčných rád viacerých odbor-
ných medicínskych časopisov, 
recenzentom monografií a  prí-
spevkov do lekárskych časopisov. 
Veľkú časť svojho života zasvä-
til tiež výchove mladých lekárov. 
Pôsobil v  komisiách a  poradných 
zboroch Ministerstva zdravotníctva 
SR a získal veľa vyznamenaní a oce-
není na najvyššej úrovni. Posledne 
v  Novom Meste nad Váhom dňa 
24. januára pribudlo jeho meno 
do galérie Významných osobností 
Podjavoriny! Blahoželáme!

Vážený náš pán jubilant, dovoľte 
všetkým nám, ktorí sme  mali mož-
nosť zoznámiť sa s  Vami, poďa-
kovať Vám za Vaše životné krédo 
a i dielo. Srdečne patrí poďakovať sa 
za všetko, čo ste vykonali pre svoju 
vlasť tu pod podhorím západného 
oblúka stredoeurópskych Karpát, 
akoby do našej ochrany predpä-
tého luku s kľukatou tetivou rieky 
Dunaj! Pri príležitosti Vášho život-
ného jubilea prajeme Vám prežitie 
ešte veľa, veľa slnečných dní v kruhu 
Vašich najbližších!

Gustáv Rumánek

Ako slovenská učiteľka ku šťastiu (ne)prišla
Určite by sme márne hľadali na svete človeka, 
ktorý by netúžil byť šťastný – veď je to našou 
prirodzenou potrebou. Hľadáme šťastie tu i tam, 
často žiarlivo “pokukávame” po druhých, čo oni 
majú a my nie a predstavujeme si, ako by nám 
bolo sveta žiť, keby… sme mali, čo ja viem, naprí-
klad vyšší plat alebo by sme vyhrali dovolenku 
na Bahamách…

Štyrom učiteľkám, hlavným postavám diva-
delnej hry ochotníckeho divadelného súboru 
TILIA, sa takýto sen TAKMER splnil. Keďže 

všetci dobre vieme, že učiteľské platy nepatria 
práve k najvyšším, aj naše hrdinky majú vedľajší 
zárobok – second hand. Jedného dňa sa v  ich 
obchodíku ocitne mech s nečakaným obsahom 

– je plný bankoviek. Ako sa o tento úlovok pode-
lia, čo všetko pritom vyjde na povrch a ako sa to 
všetko skončí – to je obsahom divadelnej hry Ako 
slovenská učiteľka ku šťastiu (ne)prišla.

Túto vtipnú komédiu s detektívnou záplet-
kou si mohli diváci pozrieť 27.4.2016 v  DK 
Javorina, a potom v repríze 7.6.2016. Ja osobne 

vyzdvihujem vtipný námet, úsmevný pohľad na 
naše „temné stránky” i skvelé herecké podanie. 
Milo prekvapil originálny rap a hudobné „vsuvky”, 
ktoré výborne dopĺňali text či situácie. Obrovský 
aplaus na záver a vysmiate tváre divákov svedčili 
o tom, že publikum sa dobre bavilo.

Preto by som rada poďakovala divadelnému 
súboru Tilia za príjemne strávený podvečer a už 
sa teším na ich ďalšie predstavenie.

Mgr. Katarína Medňanská
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Matematický klokan
Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž 
pre žiakov základných a stredných škôl. V marci 2015 sa do nej 
zapojilo 6 miliónov žiakov zo 61 krajín. Už druhým rokom sa do 
nej zapojila aj naša škola, deti 1. stupňa v počte 46 detí.

Dňa 1.3.2016 deti dostali testík, v  ktorom bolo 18 úloh. 
Prváčikovia ešte majú problémy s čítaním, preto riešili 12 úloh. Mali 
na to 60 minút, pri každej úlohe mali 5 odpovedí, pričom 4 boli 
nesprávne. Stačilo nájsť správnu odpoveď a úspech bol zaručený.

Najviac sa darilo a titul školský šampión získal Ondrej Stuchlý 
z 2.A, úspešní riešitelia boli Marej Gajdošík z 1.B, Tomáš Adamkovič 
z 1.C, Lucia Hrabovská z 2.C a Ondrej Kovačovic z 2.C. Všetkým 
účastníkom blahoželáme, odovzdali sme im diplom a  sladkú 
odmenu. Mgr. Soňa Kotrasová

Školský rok v školskom klube detí
Školský klub detí je školským zaria-
dením pre výchovu detí v čase mimo 
vyučovania. Počas školského roka 
2015/2016 navštevovalo Školský 
klub detí pri Základnej škole v Starej 
Turej 217 detí, ktoré boli rozdelené 
do siedmych oddelení. Cieľom práce 
vychovávateliek v  ŠKD je výchova 
harmonicky rozvinutého dieťaťa. 
Výchova a  činnosť v ŠKD prebieha 
v týchto činnostiach: rekreačná čin-
nosť, relaxačná činnosť, záujmová 
činnosť a vzdelávacia činnosť. Počas 
tohto školského roka sme sa sna-
žili spríjemniť deťom  pobyt v ŠKD 
rôznymi aktivitami a  spoločnými 
akciami. Deti mali možnosť navšte-
vovať v rámci školského klubu nasle-
dujúce aktivity. V  pondelok to bol 
kreatívny krúžok, kde pod vedením 
pani vychovávateľky tvorili z rôznych 
materiálov, kreslili, maľovali a vyrá-
bali krásne práce. V  utorok mali 
deti možnosť chodiť do speváckeho 
krúžku, kde sa naučili veľa pesničiek. 
Deti sa najviac tešili vždy na stredu, 
pretože tento deň chodili na pláva-
nie do miestnej plavárne. Pod odbor-
ným vedením absolvovali rôzne hry 
vo vode a  naučili sa základy pláva-
nia. Štvrtok bol vyhradený knihám. 
V čitateľskom krúžku sme sa ponorili 
vždy do sveta kníh, príbehov a fan-
tázie. V piatok to bola zase práca na 
interaktívnej tabuli. Tu sa deti nau-
čili s ňou pracovať a na tejto učebnej 
pomôcke si mohli zdokonaľovať svoje 
vedomosti. Okrem týchto záujmových 
aktivít sme deťom pripravovali bohatý 
program na našich spoločných akci-
ách. Ako prvú sme mali canisterapiu 
so záchranárskymi psíkmi zo Žiliny. 
Medzi našu tradičnú a deťmi veľmi 
obľúbenú spoločnú akciu patrí burza 
hračiek. Ďalšia akcia, ktorá prebehla 

bol Halloween. Na tento večierok pri-
šlo 130 detí prezlečených v hallowe-
enských maskách. V našom školskom 
klube detí máme veľmi veľa spoloč-
ných akcií, a preto ešte spomenieme 
módnu šou. Tu sa deti menia na mód-
nych návrhárov, modelky a  súťažia 
v rôznych disciplínach. Spolu s deťmi 
sme sa len nezabávali, ale sme sa sna-
žili aj naučiť a oboznámiť sa s novými 
vedomosťami na besedách. Pozvanie 
medzi nás prijali napr. páni policajti, 
hasiči, pracovníci - lesníci z Lesoturu 
a pri príležitosti mesiaca úcty k star-
ším aj bývalá pani učiteľka. Kultúrne 
akcie, v ktorých sme deti naučili tra-
díciám našich predkov boli: Tradície 
Vianoc, Morena. Pravidelne spolu-
pracujeme s Centrom voľného času 
v Starej Turej. Počas tohto školského 
roka sa nám venovala Kristínka, ktorá 
nám pripravovala pohybové a tvorivé 
popoludnia. 

Snažili sme sa deťom spríjemniť 
každý deň v ŠKD, aby sa k nám radi 
vracali a tešili. Veríme, že deti zažili 
veľa zaujímavých akcií, športových 
súťaží, zábavných aktivít, besied, 
v ktorých rozvíjali svoje vedomosti, 
schopnosti, zručnosti a postoje. Už 
teraz sa tešíme na ďalší školský rok. 
Na záver sa chceme zo srdca veľmi 
pekne poďakovať všetkým, ktorí 
nám spríjemnili naše popoludnia 
a prišli medzi nás. Ďakujeme! Našim 
deťom „družinárom“ prajeme krásne 
a slnečné prázdniny, aby sa nám vrá-
tili odpočinuté, plné zážitkov a hlavne 
zdravé.

Bližšie informácie a fotografie náj-
dete na internete: www.zsstaratura.
sk/skd.

Kolektív vychovávateliek zo ŠKD

Celoslovenské 
a medzinárodné kolo 
súťaže ENERSOL SK
V dňoch 12. a 13. apríla 2016 sa na SOŠ Senica  konalo 
6. kolo celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných 
škôl ENERSOL-SK. Cieľom podujatia bolo sprostred-
kovať informácie o obnoviteľných zdrojoch energie 
a vzdelávať mladých ľudí k ochrane životného prostre-
dia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzde-
lávania a s celoštátnou odbornou komisiou tento rok 
organizovali už šiesty ročník tejto súťaže. Žiaci súťažili 
v odborno-teoretických a praktických vedomostiach 
a zručnostiach.

Do celoštátneho kola postúpilo v tomto roku 64 
súťažiacich z 23 stredných odborných škôl z 8 samo-
správnych krajov Slovenska. Svoje kreatívne nápady 
odprezentovali pred odbornou komisiou  v  troch 
kategóriách, v hlavnej, tvorivej a propagačnej v počte 
40 odborných riešení.  Celoslovenského kola sa 
zúčastnili súťažiaci zo všetkých krajov Slovenska, čím 
potvrdili záujem zo všetkých kútov Slovenska o túto 
problematiku.

Prvé miesto v tvorivej kategórii vybojovali študenti 
Štefan Schindler a Samuel Kacej zo Strednej odbor-
nej školy v Starej Turej s prácou solárny zdroj riadený 
priemyselným počítačom. S touto prácou aj postúpili 
do medzinárodného kola tejto súťaže, ktorá sa tento 
rok konala v Brne (Česká republika) v dňoch 14. až 16. 
apríla 2016. Toto kolo už nebolo súťažné, tak si odniesli 
spolu s ostanými súťažiacimi pohár a diplomy.

SOŠ Stará Turá
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Malí “veľkí” herci
Dňa 23.5.2016 sa žiaci a žiačky 
Literárno-dramatického odboru 
ZUŠ v Starej Turej zúčastnili tvo-
rivého workshopu s názvom 

„Nová scénička”, ktorý organizuje 
divadlo Nová scéna v Bratislave. 
Tento projekt vznikol s cieľom 
priblížiť detskému divákovi, ako 
vzniká divadelné predstavenie. 
Asi 50 detí bolo rozdelených do 4 
skupín, každej skupine bol pride-
lený 1 herec - o nás sa staral Tomáš 
Majláth (poznáte ho napr. zo seri-
álu Susedia). Počas 2 hodín mali 
deti pod vedením a s pomocou 

“svojho” herca za úlohu vymyslieť, 
nacvičiť a ostatným zahrať vlastné 
predstavenie. Takto si mohli vyskú-
šať vlastné schopnosti, tvorivosť, 
ale i odvahu vystúpiť pred ostat-
nými. Našim deťom sa program 
veľmi páčil a za svoj herecký výkon 
dostali i pochvalu od p. herečky 
Anikó Varga.

Mgr. Katarína Medňanská

Veľvyslankyňa Kuby 
v SR ocenila 14 
výtvarníkov  ZUŠ 
v Starej Turej
Spoločnosť priateľov Kuby na Slovensku a Veľ-
vyslanectvo Kubánskej republiky zorganizova-
lo 13. ročník literárno-výtvarnej súťaže „Naši 
národní buditelia Ľudovít Štúr - José Martí“. 
Vyhodnotenie súťaže sa konalo 28. mája 2016 
v Slovenskom rozhlase.

Medzi pozvanými hosťami boli deti, ich rodičia, 
učitelia, ale aj zástupcovia ministerstva školstva, 
ministerstva kultúry a ministerstva zahranič-
ných vecí Slovenskej republiky a samozrejme, 
veľvyslankyňa Kuby na Slovensku a predsed-
níctvo Spoločnosti priateľov Kuby. Do súťaže už 
tradične posielajú svoje práce aj deti z výtvar-
ného odboru ZUŠ v Starej Turej, kde vždy 
získavajú popredné umiestnenia. Inak tomu 
nebolo ani tento rok, veď naši mladí umelci 
si zo súťaže odniesli nielen najvyššie ocenenia 
súťaže, ale celkovo najviac - 14 ocenení! 

Ceny výhercom odovzdala veľvyslankyňa 
Loipa Sánchez Lorenzo, ktorá vyjadrila obdiv 
k prácam staroturianskych detí  pod vede-
ním Mgr. Miroslavy Lacovej a Mgr. Oľgy 
Medňanskej a s každým žiakom sa osobitne 
odfotografovala. K prevzatiu hlavnej ceny 
súťaže, Ceny veľvyslankyne, vyzvala našu 
žiačku Zuzanu Naďovú, ktorá v tomto škol-
skom roku získala viacero ocenení, dokonca 

striebornú medailu z medzinárodnej súťaže 
v Japonsku.  V hľadisku koncertnej sály sedeli 
vďační rodičia, ktorí tlieskali i ďalším úspechom 
staroturianskych detí. Cenu predsedníčky 
poroty  získala Tamara Belišová, Cenu pred-
sedu Spoločnosti priateľov Kuby v SR si pre-
vzali Katarína Pernišová a Bibiana Burianová 
a Cenu poroty Eva Bezáková. Podľa výtvarných 
techník a veku žiaka získali vo svojich kategó-
riách 1. miesto –  Lea Medňanská, 2. miesto 

– Sophia Scharbertová, Melánia Pašeková 
a Zuzana Fecková, 3. miesto si prevzal Alex 
Baláž, Petra Sadloňová, Kristína Michalcová, 
Bibiana Burianová a Oliver Glatz. Srdečne 
blahoželáme.

Rozradostené deti určite nezabudnú i na 
nevšedný kubánsky zvyk, chytanie sladkostí 
a hračiek z „Piňaty“, kde sa potvrdilo, že kto bol 
šikovnejší, ten si odniesol viac, či ochutnávku 
špecialít, hlavne vyprážaných banánov. Pred 
obhliadkou prác v galérii RTVS sa deti spo-
ločne odfotografovali a rozkrojili tortu v tvare 
kubánskej zástavy. A či sa deti zúčastnia tejto 
súťaže i budúci rok?  Na túto otázku odpove-
dala naša žiačka šibalsky: Ak  budú vyprážané 
banány aj budúci rok, tak určite.“ J

ZUŠ Stará Turá

Tanečníčky z FREE-ZEE DANCE 
úspešné na súťaži Senecká dúha 2016
V sobotu 28.05.2016 sme sa zúčastnili 11. 
ročníka tanečnej súťaže v Senci – Senecká 

dúha 2016. Veľa šikovných tanečníkov 
si meralo sily v rôznych kategóriách ako 
napríklad: show dance, opendance, hip 
hop, scénika... Našim najstarším žiačkam 

– juniorkám sa podarilo získať vďaka vyso-
kému bodovému hodnoteniu od poroty 
krásne 2. miesto v HipHope s choreogra-
fiou Troops. Celkovo bolo v tejto kategórii 
14 prihlásených tancov, čiže konkurencia 
bola naozaj veľká. Máme  radosť z tohto 
úspechu a tešíme sa na ďalšie pripravované 
akcie, a to tanečné sústredenie a záverečnú 
FREE-ZEE SHOW. 

Katarína Rzavská

Podolská desina – 
strelecká súťaž žiakov
V ZŠ Podolie sa dňa 7.6.2016 konala stre-
lecká súťaž žiakov, kde našu školu zastupo-
vali mladší i starší žiaci. Žiaci si vybojovali 
medaile, diplomy, sladkosti a drobné ceny.

Augustínova  Eva 1. miesto, ako naj-
mladšia pretekárka s ukážkou laserovej 
pušky, Chudík Majo 2. miesto v kat. ml. 
žiakov, Klimáček Valér 3. miesto v kat. ml. 
žiakov, Truhlík Dominik 2. miesto v kat. 
st. žiakov. Družstvo st. žiakov získalo 3. 
miesto.

Vďaka patrí i p. Klimáčkovi za bezpečný 
odvoz strelcov na preteky do Podolia.

Tréner  Milata Peter

P R I J M E M E  d o  T P P
pracovníka so ZŤP 

na pozíciu knihár/ka od 1.9.2016
T-štúdio, s.r.o. Stará Turá

tel.: 032 776 4896, 0907 636 232
e-mail: t-studio@t-studio.sk

NOVÁ KNIHA
V týchto dňoch sa dostáva do predaja knižka autorky 
Vilmy Truhlíkovej „Stará Turá – šesťgeneračný dom a iné“. 
Publikácia je k dispozícii v Infoture Stará Turá – zboku OD 
BILLA. V predaji je aj knižka „Malá kronika Starej Turej“.

V. T. 
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Malí huslisti ZUŠ na ceste za 
poznaním svojho nástroja
Dňa 19.05.2016 sa žiaci sláčikového oddelenia 
vybrali zistiť, ako sa rodia husle. Spolu s pani 
učiteľkou Máriou Bodnárovou, DiS.art. navštívili 
v Bánovciach nad Bebravou toho, kto kúsku dreva 
vdychuje život - majstra husliara, Ing. Jozefa 
Nováka. Maestro ich vrelo privítal a začal pekne 
od začiatku - od stromu. Žiakov informoval o type 
dreva, ktoré je najvhodnejšie pri výrobe, názorne 
ukázal ako sa k spodnému dielu prikladajú bočné 
luby a ako sa do vnútra huslí umiestňuje najdôle-
žitejší komponent - duša. Vedeli ste napríklad,  že 
aby husličky dobre ladili, musí sa aj drevo vo fáze 
výroby naladiť? Už samotné kusy musia mať tú 
správnu hrúbku, ktorá sa skúša rozochvením za 
pomoci detskej krupice. Naši malí huslisti mali 
taktiež možnosť vyskúšať si hru na majstrovskom 

kúsku - husliach, ktoré po dokončení poputujú až 
za ďaleký oceán, aby mohli svojím zvukom očariť 
mnoho ľudských duší. 

Po odbornej prednáške nasledovala voľnej-
šia časť programu. Presunuli sme sa do hlavného 
mesta – Bratislavy. Deti sa usadili do vláčika 
Prešporáčika a hor sa po spoznávaní historického 
centra mesta. Navštívili sme Hviezdoslavovo 
námestie, námestie SNP, pohľadom sa pokochali 
na monumentálnej stavbe Dómu sv. Martina. 
Samozrejme nechýbala zastávka na Bratislavskom 
hrade s výhľadmi za slnečného počasia. Posledný 
bod programu patril prehliadke sláčikových 
nástrojov a obhliadke notovín. Po nasadnutí do 
autobusu  sme mali plnú myseľ očarujúcich oka-
mihov, zvukov v podobe tónov a v nohách všetky 

zážitky z dňa. Touto cestou ďakujeme Nadácii 
ŽIVOT a Rodičovskej rade pri ZUŠ v Starej Turej, 
pomocou ktorej sa projekt s názvom „Vývoj slá-
čikových nástrojov od 16-teho storočia po súčas-
nosť, návšteva u majstra husliara“ zrealizoval. 
Tešíme sa na ďalšie hudobné objavovanie.

ZUŠ Stará Turá

Žiaci sláčikového oddelenia ZUŠ trikrát 
bronzoví na medzinárodnej súťaži

Komárňanský komorný orches-
ter a ZUŠ v Komárne v spolupráci 
s Úradom vlády Slovenskej repub-
liky, Nitrianskym samosprávnym 
krajom a Mestom Komárno, uspo-
riadali 8. ročník Medzinárodnej 
súťažnej prehliadky v sólovej hre 

na husliach a v komornej hre. Súťaž 
sa uskutočnila dňa 3. júna 2016 
na počesť hudobného skladateľa, 
pedagóga, komárňanského rodáka 
Júliusa von Beliczayho. Cieľom 
súťažnej prehliadky je viesť mládež 
pod vedením pedagógov k zvyšo-
vaniu svojho interpretačného maj-
strovstva v sólovej hre na husliach 
a v komornej hre. Účasť domácich 
a zahraničných pedagógov dáva 
možnosť bohatej vzájomnej výmeny 
skúseností pedagogického procesu 
vo výchove budúcich špičkových 
umelcov.  Súťaž je jednokolová, 
neverejná, súťažiaci môžu predniesť 
jednu ľubovoľnú, prípadne viacero 
charakterovo odlišných skladieb 
v rámci časového limitu.

Tejto prestížnej súťaže sa zúčast-
nili aj žiaci sláčikového a struno-
vého oddelenia zo ZUŠ Stará 
Turá, z triedy Márie Bodnárovej, 
DiS.art. a Mgr. Andrea Borovská, 
ktorá našich súťažiach sprevádzala 
korepetíciou.  Na tejto konkurenčne 
silne obsadenej súťaži medzi žiakmi 
zo Slovenska, Maďarska a Nemecka, 
sa presadili. Súťažili po prvýkrát, 
nezľakli sa konkurencie a podali 
krásne výkony, začo boli medziná-
rodnou porotou ocenení. V sólovej 
hre na husliach, kde bola podmienka 

- hra spamäti, Alex Michalčík zís-
kal „Bronzové pásmo“.  V kategó-
rii komornej hry, Filip Kocúrik 
a Hannah Gajdošíková zís-
kali taktiež „Bronzové pásmo“. 

Účastníkom patrí veľká pochvala. 
Pod tieto výsledky sa podpísala 
systematická profesionálna príprava 
pani učiteľky Márie Bodnárovej, DiS.
art., ktorej vzornú prácu v prospech 
staroturianskych detí ocenila primá-
torka mesta Ing. Anna Halinárová, 
pri príležitosti Dňa učiteľov. 

Alex, Filip a Hannah po súťaži 
žiarili šťastím a spokojnosťou. 
Slávnostné chvíle im umocnili 
i nádherné priestory Podunajského 
múzea a Dôstojníckeho pavilónu, 
v ktorých mali možnosť „koncerto-
vať“. Mladým „virtuózom“ a ich p. 
učiteľke  blahoželáme. 

ZUŠ Stará Turá

13. ročník súťaže mladých elektrotechnikov 
vyhrali študenti zo Starej Turej so solárnym 
panelom, ktorý sa automaticky natáča za slnkom
Víťazmi 13. ročníka celoslovenskej súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorá vyvrcho-
lila finálovým dňom v Aule Werner von Siemens na Žilinskej univerzite, sa stali Štefan Schindler a 
Samuel Kacej zo Strednej odbornej školy v Starej Turej.

Solárny panel, ktorý zostrojili, sa počas dňa 
dokáže automaticky natáčať za slnkom buď 
pomocou svetelných senzorov, alebo s využi-
tím výpočtu uhlov. Natáčanie solárneho panela 
za slnkom zabezpečuje konštantnú a efektívnu 
výrobu elektrickej energie bez výrazného kolísa-
nia. Zariadenie má tiež olovený akumulátor, ktorý 
slúži na uskladnenie elektrickej energie. Štefan 
Schindler a Samuel Kacej venovali pod vede-
ním konzultanta Jána Koštiala vývoju solárneho 

panelu s automatickým natáčaním v smere slnka 
6 mesiacov.

Cieľom súťaže SYGA je dať študentom mož-
nosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká po 
opustení školy. Každý člen víťazného tímu získal 
zostavu riadiaceho systému SIMATIC S7-1200 
a motivačné štipendium na niektorú zo sloven-
ských vysokých škôl s technickým zameraním. 
Pre svoju školu zároveň vyhrali počítač.

Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie 

technologické riešenie udelila porota, v kto-
rej okrem zástupcov firmy Siemens sedeli Juraj 
Ždánsky a Peter Nagy z Katedry riadiacich 
a informačných systémov Žilinskej univerzity 
a Ján Rofár z CEIT, ďalších päť ocenení.

SOŠ Stará Turá
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Podjavorinská bowlingová 
liga amatérov
V sobotu 21.5.2016 skončil finálovými zápasmi 1. 
ročník Podjavorinskej bowlingovej ligy amatérov 
(PBLA).  

Od 30.11. 2015  na nových bowlingových dráhach 
v Starej Turej zvádzalo 12 trojčlenných družstiev 
tuhé boje o celkové umiestnenie. 

Počet účastníkov, či už družstiev alebo jed-
notlivcov, ktorí sa do súťaže zapojili, bol na 
prvý ročník úctyhodný. Zapojilo sa 12 družstiev 
a v nich 52 mužov a 12 žien. Jedno družstvo bolo 
čisto ženské *****+1 , 4 zmiešané BK Hujerovci, 
TURBOW, Dva piva dve čaje a Klepeťáci. 5 druž-
stiev bolo pánskych PePa BuCi z Trenčína, Slovan 
Hrašné, na Starej Turej dobre známá Pomsta 
z lesa, FOTRI a nakoniec domáci team poskla-
daný z personálu a obsluhy dráh s príznačným 
názvom „My sme tu doma“ . Dve družstvá boli 
čisto seniorské, kde vek družstva na zápase pre-
vyšoval 200 rokov - „BSP-KDC a PEVIZ“ Možno 
sa pýtate aká BSP to tam bola?  Nie, BSP nezna-
mená „ brigáda socialistickej práce“, ale sú to naši 
aktívni seniori, presnejšie BSP – KDC znamená 

„Bowling Seniori z Podjavoriny - Klub Dospelých 
z Cukrárne“. Samotné názvy družstiev  napove-
dajú, že spočiatku šlo hlavne o dobrú náladu 
a zábavu. No postupom času prichádzala aj kva-
lita a športové výkony. Najlepšie o tom vypovie 
výkon 1. kola, kde všetky družstvá dohromady 
zvalili 8306 kolov a v 11. kole to už bolo 9832 
kolov, čo je skoro 20% zlepšenie. Aj dospelí z cuk-
rárne naznačili, že tento šport sa dá vykonávať na 
slušnej úrovni aj v pokročilom veku. V 1. kole 
dosiahli 526 zvalených kolov, v štvrťfinále pred-
viedli výkon 827 zvalených kolov a v každom 
zápase trápili svojich súperov. 

Základná časť súťaže sa hrala systémom každý 
s každým, čo je pri 12 družstvách 11 kôl po 6 zápa-
sov, 4 zápasy sa hrali v pondelok a 2 v stredu raz 

za 2 týždne. Základnú 
časť suverénne ovládli 
chlapi z Trenčína, ktorí 
už majú bohaté skúse-
nosti z mestskej ligy 
v Trenčíne a stáli aj pri 
zrode našej podjavo-
rinskej PBLA. Na dru-
hom mieste..., ale to si už v tabuľke pozrite sami.

Všetkým účastníkom bolo smutno takto 
skončiť, a tak sa kapitáni družstiev dohodli na 
play off, ktoré bolo peknou bodkou za 1. roč-
níkom. Družstvá 1 – 4 postúpili do štvrťfinále 
priamo a družstvá 5 – 12 si v stredu 18.5. zahrali 
o postup do štvrťfinále.

V sobotu 21.5. najskôr prebehli štvrťfinálové 
boje a po posilnení pri pečenom prasiatku mohlo 
ísť do tuhého. A veru aj išlo. Reakcie divákov 
pri každom dobrom hode pripomínali náladu  
pri Bondrovom góle Rusom vo finále MS 2002 
v hokeji a hráči hnaní takouto kulisou predvádzali 
naozaj kvalitné výkony. 

Semifinále
Slovan Hrašné – PePa BuCi 718 : 972
My sme tu doma – BK Hujerovci 955 : 978

Porazení si zahrali o 3. miesto
Slovan Hrašné – My sme tu doma 867 : 930

Víťazi o 1. miesto
BK Hujerovci – PePa BuCi 916 : 884

Vecné ceny a poháre si odniesli: 
•  Súťaž jednotlivkýň Martinčičová Eva s prieme-

rom 119,72 na dráhu
•  Súťaž jednotlivcov  Dolnák Martin s priemerom 

181,93 na dráhu
• Súťaž družstiev

1.  miesto BK Hujerovci v zložení Braňo Bies, 
Kamil Sadloň a Majo Ďurnek

2.  miesto PePa BuCi v zložení Braňo Cích, 
Peter Pavlík a Stano Petreje

3.  miesto My sme tu doma v zložení Radovan 
Bíreš, Marián Miškovič ml. a Marián 
Miškovič st. 

Na záver len toľko, že 1. ročník Podjavorinskej 
bowlingovej ligy amatérov je za nami a všetci sa 
už tešíme na ten druhý. Ak má niekto záujem, 
radi ho privítame, najlepšie informácie dostanete 
na t. č. 0911-516 333. Hodu zdar a nech to padá.

Hlavný organizátor Penzión ŠPORT 
Stará Turá, Marián Miškovič

Medzinárodný 
strelecký pretek žiakov 
a dorastencov
V piatok 27.5.2016 sa na guľovej 
strelnici SK Stará Turá konala stre-
lecká súťaž jednotlivcov v streľbe na 
presnosť i na otočné terče. Strieľalo 
sa z malokalibrovej pušky na vzdia-
lenosť 25 m. za účasti ZŠ Kunovice, 
ZŠ Podolie, ZŠ Stará Turá, SOŠ Stará 
Turá.

Preteky organizovali ZŠ Stará 
Turá, SK Stará Turá, SOŠ Stará 
Turá. Súťaž finančne podporilo 
mesto Stará Turá a Nadácia ŽIVOT 
v Starej Turej.

Absolútnym víťazom sa stal  
Habánek Filip - žiak prvého ročníka 

ZŠ Stará Turá s nástrelom 138 bodov 
a získal diplom, pohár, medailu i vo  
svojej kategórii. Súťaže sa zúčast-
nilo 50 pretekárov a 10 dospelá-
kov  pri organizačnom zabezpečení. 
Absolútny víťaz , mal ako odmenu 
možnosť zastrieľať si i z ľahkého 
guľometu slepými nábojmi.

Za krásneho slnečného počasia 
žiaci využili možnosť si pogrilovať 
prinesené jedlo.

Všetkým pretekárom gratulu-
jeme a tešíme sa na krásne zážitky 
pri ďalších stretnutiach.

Peter Milata

Mladí hasiči si 
vybojovali postup
Okresný výbor Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany v Novom 
Meste nad Váhom usporiadal dňa 
21. mája 2016  v Zemianskom 
Podhradí jarnú časť mládežníc-
kej hry Plameň. Desať členné 
družstvá súťažili v troch disciplí-
nach, a to štafetový beh na 400 
m s prekážkami, požiarny útok 
s prekážkami a požiarny útok 
s vodou. Družstvo mladých hasi-
čov zo Starej Turej obsadilo v sil-
nej konkurencii prvé miesto, čím 
si chlapci vybojovali postup na 
krajské kolo, ktoré sa uskutoční 
dňa 11.6.2016 v Chynoranoch. 

Na príprave kolektívu sa podie-
ľali Peter Nemček, Ján Caltík 
a ďalší členovia DHZ Stará Turá. 
Predseda Okresného výboru DPO 
Bc. Jozef Smolinský a podpredseda 
pre prácu s mládežou Ing. Štefan 
Kusenda, odovzdali družstvám 
mladých hasičov ceny, pričom 
bola vyzdvihnutá práca vedúcich 
kolektívov, ktorí sa práci a prí-
prave kolektívov mladých hasi-
čov venujú po celý rok. Mladým 
hasičom blahoželáme a želáme im, 
aby tento úspech zopakovali i na 
krajskom kole.

Bc. Jozef Smolinský 
predseda DHZ Stará Turá

Spoločná fotka víťazného a druhého družstva (BK Hujerovci 
a PePa BuCi). Horný rad zľava: Braňo Cích, Ján Švehla, Erika 
Švehlová, Peter Pavlík a dolný rad zľava Braňo Bies a Stano Petreje
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Ivan Hladík prestúpil do Spartaka Trnava
Snom každého začínajúceho futbalistu je skončiť v čo najvyššej súťaži, popr. stať sa profesionálnym 
futbalistom. Cesta za ním je ale veľmi náročná. Začínať v 5-tich rokoch a vydržať do dospelosti počas 
ťažkých prechodov v jednotlivých kategóriách vyžaduje od športovca obrovskú trpezlivosť, disciplínu 
a hlavne pomoc rodiny. Jedným z takýchto hráčov, ktorý túto cestu prešiel,  patrí aj 23 - ročný hráč, 
rodák zo Starej Turej, Ivan HLADÍK. Jemu sa splnil veľký životný sen, ktorým je zisk profesionálnej 
zmluvy a prestup do jedného z najlepších slovenských klubov. Ale o tom nám viac povie on osobne.

Ivan, môžeš nám v krátkosti povedať, kedy 
a kde si začínal s futbalom? 
S futbalom som začínal ako skoro každý chla-
pec, a to v prípravke, mal som 6 rokov a zaujíma-
vosťou je aj to, že otec v tomto období trénoval 
v Starej Turej  práve túto kategóriu, čiže bol aj 
mojím prvým trénerom.  Po 5-tich rokoch som 
sa rozhodol prestúpiť na Myjavu.

Čiže si odchádzal na Myjavu do kategórie 
mladších žiakov a tu si pôsobil do akého 
obdobia?
Na Myjave som začínal v kategórii mladší žiaci,  
ktorí hrali 1. ligu  a bola to pre mňa veľká výzva 
a veľký skok. Zároveň som tam začal  chodiť aj 
do športovej triedy. Tu som pôsobil 3 roky, čiže 
až do prechodu k mladšiemu dorastu.

Potom prišla ďalšia ponuka z Akadémie 
Sparta Praha?
Presne tak. Na konci sezóny, keď som kon-
čil v starších žiakoch v Myjave, tak som dostal 
ponuku  hrávať 1. dorasteneckú ligu za Akadémiu 
Sparty Praha,  ktorá mala sídlo v Trenčíne. Čiže 
bol som blízko domova, čo tiež rozhodovalo. Prvý 
polrok som hrával v mladšom doraste,  následne 
si ma tréneri zobrali k staršiemu dorastu.  V tomto 
období som hral s o 3 roky staršími spoluhráčmi, 
fyzicky to bolo pre mňa veľmi náročné, ale bola 
to cenná skúsenosť,  ktorá mi určite pomohla 
v mojom ďalšom futbalovom raste.

Akadémia Sparty Praha ale neskôr zanikla, 
takže ďalšia zmena?
Sezónu sme normálne skončili a po zániku 
Akadémie som prešiel do konkurenčného klubu 

v Trenčíne, čiže terajšiemu AS. I napriek tomu, 
že som ešte vekovo patril do mladšieho dorastu, 
hrával som za starší dorast. V tom čase  som sa 
dostal do reprezentačných výberov Slovenska. 
V AS som strávil pol roka a zimnú prípravu som 
už absolvoval s „A“ mužstvom Trenčína.

Už počas zimnej prípravy si sa zase sťahoval 
do ligovej Senice. 
AS Trenčím hral v tomto období druhú ligu. 
Počas zimnej prípravy prišla lepšia ponuka z FK 
Senica. Neváhal som, ponúkli mi veľmi dobré 
podmienky pre môj futbalový rast. Na prvý štart 
v ligovom mužstve som si ale musel čakať. Po pre-
stupe do Senice som podpísal svoju prvú profesi-
onálnu zmluvu. Konečne som zažil riadny chod 

„A“ mužstva.  Bol to pre mňa obrovský zážitok. 
I napriek tomu, že som prvú sezónu sedel len 
na lavičke, majstrovský zápas sme hrali v Trnave, 
tak ten dojem bol obrovský.  Sezónu som začínal 
s „A“ mužstvom, tréningovú záťaž som zvládal 
a i napriek tomu, že som sedel na lavičke, na 
druhý deň som nastúpil za mužstvo dorastu U19. 
V sezóne som ale predsa nastúpil na ligový zápas 
v Bratislave proti Slovanu.  

Po skončení v kategórii U19 si prešiel ďalšou 
skúškou. 
Po skončení dorasteneckého veku ma klub  poslal  
na rozohranie sa  do druhej ligy do Baníku Ružiná.  
Po skončení sezóny som sa opäť vrátil na prípravu 
do materského klubu Senice. Bol som trpezlivý 
a po príprave ma poslali na ďalšie hosťovanie do 
Rimavskej Soboty, ktorá hrala druhú ligu. Tu som 
strávil celé dve sezóny, ktoré mi veľmi pomohli 
pri aklimatizovaní sa v mužskom futbale. 

Aký bol návrat z hosťovania späť do 
materského klubu?
Začiatkom sezóny 2015/2016 som sa vrátil do 
Senice a začal spoločnú prípravu, získal som 
dôveru trénera a ja som si to nesmierne vážil. 
V úvode som len zaskakoval z lavičky na 10 až 
15 minút, ale postupne som sa dostával do základ-
nej jedenástky. Bolo to obdobie výdrže, disciplíny, 
odhodlania, obetovania osobného voľna a hlavne 
životosprávy. 

Rodičia môžu byť na teba určite patrične hrdí.
Rodičia ma vždy podporovali vo futbale, bez ich 
podpory by to bolo veľmi zložité.  Aj keď prišli 
ťažšie obdobia, tak boli stále na mojej strane.  Mal 
som voľnú ruku, ale ja som sa snažil ich nikdy 
nesklamať.  Chodievajú skoro na každý zápas, čo 
je pre mňa obrovskou podporou. Na všetkom, čo 
som dosiahol,  majú oni obrovský podiel, za čo 
som im veľmi vďačný.

Ako už vieme,  FK Senica si ťa neudržala 
v ďalšej sezóne.  
Áno, od novej som prestúpil do Spartku Trnava. 
Je to pre mňa veľká výzva a zároveň záväzok pra-
covať na sebe ešte viac. 

Ivan, za redakciu, ale aj za všetkých Staroturancov 
ti želám do budúcna hlavne veľa zdravia, ktoré 
je v tomto náročnom a peknom športe veľmi 
potrebné.

Ďakujem za rozhovor.
Ján Hodermarský 

Poďakovanie za skvelé podujatie alebo ŠPORTOVÁ 
OLYMPIÁDA HVIEZDIČIEK očami hostí
Dňa 18.5.2016 sme sa na pozvanie Materskej 
školy Hurbanova 142 v Starej Turej s deťmi 
z MŠ v Hrádku zúčastnili „Športovej olympi-
ády hviezdičiek“. Podujatie, v ktorom si deti 
z materských škôl mohli vzájomne zmerať sily 
v rôznych športových disciplínach, na vysokej 
úrovni pripravil realizačný tím pod vedením 
pani učiteľky Soničky Miklášovej. Deti z našej 
MŠ tak mali možnosť zažiť atmosféru „pravej“ 
olympiády. Nechýbalo vztýčenie olympijskej 
vlajky, zapálenie olympijského ohňa a - samo-
zrejme - povzbudenie k vrcholovým športovým 
výkonom v duchu fair-play. To všetko sa mohlo 
zrealizovať aj vďaka finančnej podpore Nadácie 
ŽIVOT. 

Obratnosť a šikovnosť si v pripravených 
športových disciplínach zmerali nielen členo-
via reprezentačných družstiev, ale úplne všetky 
deti, ktoré sa podujatia zúčastnili. Príjemnú 
atmosféru a dobrú náladu umocnilo aj krásne 
slnečné počasie. Organizátori nezabudli ani 
na doplnenie stratenej energie pre všetky deti 

– vo forme pitného režimu, čerstvého ovocia 
a drobných sladkostí. Členovia detských repre-
zentačných družstiev boli v rámci záverečného 
vyhodnotenia odmenení medailami, diplo-
mami a vecnými cenami. 

Deti z našej MŠ mali možnosť spoznať aj 
deti z iných materských škôl. S typickou det-
skou zvedavosťou nadšene objavovali funkčnosť 

záhradného náradia a celý areál MŠ. 
Ďakujeme realizačnému tímu z Materskej 

školy Hurbanova v Starej Turej za pozvanie 
na skvelo pripravené športové podujatie i za 
srdečné prijatie! 

Všetkým zamestnancom materských škôl 
v Starej Turej úprimne prajeme veľa zdra-
via, trpezlivosti, entuziazmu a tvorivých síl 
do ďalšej práce s deťmi a pre deti!!! A taktiež 
ocenenie ich náročnej práce nielen zo strany 
zákonných zástupcov detí, ale aj z pohľadu širo-
kej verejnosti!!!

Ivana Kopúnová 
riad. MŠ Hrádok

Ivan Hladík v bielom drese FK Senica
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Stolní tenisti na konci sezóny
Majstrovstvá oblasti TN-NM-MY – 
muži a ženy získali 3 medaile
Dňa 13. 2. 2016 sa v Trenčíne uskutočnili maj-
strovstvá oblasti pre TN-NM-MY. Za náš klub 
sa zúčastnilo 5 hráčov a získali sme 3 medaile, 
z toho 1 zlatú a 2 bronzové.
Ženy štvorhry – 1. miesto Dzurová Lenka/
Marousková Monika (Keraming-Kubran Trenčín)
Muži štvorhry – 3. miesto Dzuro Jaroslav/Malek 
Erik
Zmiešané štvorhry – 3. miesto Dzurová Lenka/
Malek Erik

3. liga TN kraja – 11. miesto
V konečnom poradí skončilo naše A družstvo na 
11. mieste, takže sme súťaž uhájili.

Oproti minulým sezónam, kedy sme hrali 
o vyššie priečky tabuľky, bola táto sezóna skôr 

„záchranárska“. Zmeny v zostave, neúčasť kľúčo-
vých hráčov z minulých sezón a niekedy nie práve 
ideálna forma hráčov sa podpísali na celkovom 
výsledku. Pozitívom je zapojenie mladších hráčov 
do náročnejšej súťaže, čo im hráčsky len prospeje. 
Za mužstvo nastúpili v 15 zápasoch Tomáš Dzuro 
dorastenec a v 12 zápasoch Lenka Dzurová star-
šia žiačka.

5. liga TN-NM-MY oblasti – 1. miesto
Po sezónach druhých a tretích miest si naše B 
družstvo vybojovalo víťazstvo v tejto súťaži. 
Nebolo to vôbec jednoduché, ale naši borci zvládli 
aj náročné závery zápasov a stabilnými výkonmi 
udržali prvé miesto až do konca. Úspešnosť hrá-
čov základnej zostavy - Vrzala Michal - 94,12 %, 
Viselka Miroslav – 75,29 %, Horák Marek – 65,85 
%, Dzuro Tomáš – 51,85 %.

Majstrovstvá Slovenska dorastu, 
14. - 15. 5. 2016, Kežmarok
Žiaľ, naša hráčka Lenka Dzurová sa kvôli cho-
robe nemohla zúčastniť majstrovstiev Slovenska 
staršieho žiactva, kde by mala väčšiu šancu na 
dobrý výsledok, veď na poslednom bodovacom 
turnaji v tejto kategórii vo Valalikoch skončila 
na 5. mieste. 

Svojimi výkonmi na bodovacích turnaj-
och dorastu sa prebojovala aj na majstrovstvá 
Slovenska, ktoré sa uskutočnili v Kežmarku. Tu 
ale na svoje súperky nestačila, nepostúpila zo sku-
piny a konečné umiestnenie je 17-24.

Mestská stolnotenisová liga
Na jar sa skončila aj mestská liga, v ktorej si 
prvenstvo ziskom 61 bodov vybojovalo družstvo 

Justur v zložení Dvoran Ján a Nguyen Quan. 
Druhé miesto získali Dzuhorci s 58 bodmi hra-
júci v zložení Horák Marek a Dzurová Lenka. 
Na treťom mieste skončilo s 52 bodmi družstvo 

Bezmena, za ktoré hrajú Geschwandtner Roman 
a Dzuro Tomáš.

Memoriál Miloša Malka
Dňa 30. 4. 2016 sa v stolnotenisovej hale nášho 
klubu uskutočnil ďalší ročník Memoriálu Miloša 
Malka, ktorý je turnajom jednotlivcov o majstra 
mestskej ligy. Turnaja sa zúčastnilo 14 hráčov 
mestskej ligy. Hralo sa skupinovým systémom, 
z troch skupín postúpili prví dvaja do finálovej 
skupiny a ostatní hrali o cenu útechy. Po tuhých 
bojoch vybojoval 1. miesto Nguyen Quan, 2. 
miesto získal Dvoran Ján a na 3. mieste skončil 
Horák Marek. Cenu útechy získal Vrzala Tomáš.

SK Stará Turá

Wushu na námestí Starej Turej
Dňa 1. júna 216 sme pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí dostali príležitosť pri-
praviť si pre vás malé vystúpenie. Naši najmenší 
cvičenci na Námestí slobody v poobedňajších 
hodinách pred svojimi kamarátmi a rodičmi 
predviedli svoju silu a techniku. Cvičebne naj-
mladší (biele a žlté opasky), ukázali zostavu „Hra 
ôsmich zvierat,“ ktorá vznikla v dávnych časoch 
v legendárnom kláštore Shaolin a napodobňuje 
pohyby zvierat. Pohybmi koňa, hada, žeriava, orla, 
tigra, opice, jeleňa a draka shaolinskí mnísi roz-
hýbavali svoje telo a uvoľňovali stuhnuté šľachy 
a kĺby  od strnulých postojov meditácie. Staršie 
deti (oranžové a červené opasky) zacvičili zostavy: 
Gongli – jednu z najstarších zostáv Čínskej aso-
ciácie wushu, Changquan (dlhá päsť) cvičená 
v štýle severného Shaolinu a so zbraní mohli naši 
diváci vidieť Gunshu (zostava s palicou) a Daoshu 

(zostava so šabľou).
Ďalšia príležitosť zviditeľniť bojové ume-

nie Wushu, v ktorom sme všetci našli záľubu, 
sa naskytla už o týždeň. Vystúpili sme pred 
Vás na Staroturianskom jarmoku 10. júna 2016. 
Tentokrát vo väčšej zostave. Naše exhibičné vystú-
penie obohatila ukážka Nanquan (južná päsť) 
južného Shaolinu v podaní Samka Zámečníka 
(žltý opasok), Duilan (nacvičený zápas) čer-
vených opaskov a starší cvičenci predviedli 
Wudang Taiji Gunshu (Wudangskú Taiji zostavu 
s palicou), Jianshu (zostavu s priamym mečom) 
a Nandaoshu (zostavu s južnou šabľou). V závere 
nás zharmonizovala ukážka vnútorného štýlu 
Chen Taiji Quan (Taiji rodiny Chen.)

Dúfame teda, že sa vám naše vystúpenie 
páčilo a prídete sa na nás pozrieť a povzbudiť 
nás aj nabudúce J

Chceli by sme zároveň poďakovať všetkým 
malým aj veľkým bojovníkom, ktorí  sa zúčastnili 
vystúpenia. Za odvahu a krásne výkony, a tak-
tiež za dobrú reprezentáciu nášho klubu a bojo-
vého umenia Wushu. Koncom júna, tesne pred 
vysvedčením, Vám na najbližšej akcii (skúškach 
na opasky) držíme palce ;) Veľa šťastia všetkým!

Autor: Wushu centrum Stará Turá
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