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A Remeslá našich predkov
10. august, Námestie slobody

Výstava „Kuchynské všeličo“, 
Stredisko cezhranič. spolupráce
10. august, DK Javorina SP

O
M

IE
N

K
Y Mestské oslavy 68. výr. SNP

24. august, Nárcie

Oblastné oslavy výročia SNP
26. august, vrch Roh V

O
ĽN

Ý 
Č

A
S Dni otvorených 

dverí v CVČ
30. – 31. august

Za tichú spomienku
Opäť je tu august a s ním spomien-

ka na udalosti, ktoré si každoročne pri-
pomína celé Slovensko na celoštátnych 
oslavách. Kraj pod Javorinou si svoje de-
dičstvo z obdobia SNP nesie pred sebou 
ako nepoškvrnený jednoliaty monolit. 
Aspoň tak to môže návštevník vnímať 
počas návštevy na oslavách v Nárcí ale-
bo na Rohu už niekoľko desaťročí. Na 
prvý pohľad je všetko jednoduché a jas-
né – náš kraj bol obsadený nemeckou 
armádou a podjavorinský ľud a sloven-
skí, českí a  sovietski partizáni viedli 
spravodlivý boj proti okupantom a ich 
pomáhačom z radov domácich zradcov 
a gardistov...

Povstanie je ale predovšetkým prí-
beh o človeku – jeho hrdinstve, bojovej 
chrabrosti, ale aj fatálnych zlyhaniach 
a zbabelosti. Vyzdvihujú sa prevažne po-
zitíva, o negatívnych javoch Povstania 
väčšina ľudí nevie (pred rokom 1989 to 

ani nebolo možné), nechce vedieť alebo 
pred nimi jednoducho priviera oči.

Nehovorí sa o „súdruhoch“ zo ZSSR, 
ktorých úlohou bolo zjednotenie (alebo 
podriadenie?) miestneho partizánskeho 
odboja pod kuratelou kyjevskej centrá-
ly, pretože ruský brat prišiel predsa po-
môcť. Strach a smrť nešírili len nemecké 
trestné komandá. Alibizmus, pocit nad-
radenosti a vybavovanie si vlastných úč-
tov – aj také boli vlastnosti niektorých 
partizánov. Vrhli tak tieň na bojovníkov, 
ktorí do hôr odišli z vlastného presved-
čenia a s túžbou viesť spravodlivý boj 
proti nemeckej okupačnej moci. Na 
nevinné obete, ktoré doplatili na par-
tizánsku „zhovievavosť“ sa v podjavo-
rinskom kraji zabudlo. Spomienku na 
ne si udržiavajú len postihnuté rodiny 
a potomkovia, ktorí o svojich zavražde-
ných blízkych zo strachu radšej vôbec 
nehovoria. Ani dnešná doba ich pamiat-

ke veľmi nepraje. Spoločnosť ich príbeh 
počuť nepotrebuje. 

Každá jedna nevinná obeť vojno-
vej kataklizmy si zaslúži našu úctu – či 
už vojak, partizán alebo obyčajný civil. 
Pokúsme sa preto aspoň na chvíľu za-
budnúť na svoje každodenné starosti 
a venovať im tichú spomienku. August 
je ideálna príležitosť. Juraj Krištofík

Vo vnútri čísla
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 21. júna 2012 sa uskutočnilo XVIII. za-

sadnutie MsZ, ktoré sa konalo v Kultúrnom dome 
Papraď. V úvodnej časti zasadnutia prerokovali 
poslanci návrh VZN č.8/2012 - Nar. o podmien-
kach usmerňovania činností v oblasti obchodu 
a služieb na území mesta Stará Turá, ktorý ne-
bol schválený a bude po prepracovaní opätova-
ne predložený k rokovaniu. Poslanci prerokovali 
a vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia 
uznesení prijatých na XV. – XVII. zasadnutí MsZ. 
V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
•	 na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže na 

odpredaj lyžiarskeho vleku,
•	 na zrušenie uznesenia č. 14 - XV/2012 zo dňa 

19.4.2012,
•	 zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecné-

ho bremena uzatvorenej medzi budúcim po-
vinným z vecného bremena č. 1 Ľubomírom 
Roháčkom, bytom Stará Turá a č. 2 Ľubomírom 
Roháčkom a manž. Darinou, bytom Stará Turá 
a budúcim oprávneným z vecného bremena 
mestom Stará Turá,

•	 zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do 
správy mestskej príspevkovej organizácii Dom 
kultúry Javorina, m. p. o., Stará Turá

•	 na zrušenie VZN č. 6/1999 – Nar. o odpredaji 
obecných bytov,

•	 na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže na 
odpredaj pozemku parc. č. 4025/14,

•	 na doplnenie uznesenia č. 15 - XXXV/2010 zo 
dňa 23.9.2010.

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

Turá, o zriadenie vecného bremena,
•	 o predĺženie termínu prípravy pravidiel pre 

reguláciu hospodárenia s. r. o. s majoritnou 
účasťou mesta,

•	 Kvetoslava Mocku a  manž. Janky, bytom 
Myjava o majetkovoprávne vysporiadanie časti 
pozemku,

•	 Jána Ježu, bytom Stará Turá o majetkovoprávne 
vysporiadanie časti pozemku,

•	 spoločnosti agaSSe, s. r. o., Bratislava o povole-
nie umiestnenia vjazdu a výjazdu na pozemku,

•	 firmy Šen Hasipi, Nováky o užívanie verejného 
priestranstva,

•	 Patrika Párovského, bytom Stará Turá o odkú-
penie pozemku.

c) zámer

•	 uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok 
s Ing. Jozefom Bublavým a manž. Mgr. Júliou 
Bublavou, bytom Stará Turá,

•	 zámeny pozemku medzi mestom Stará Turá 
a Bc. Jurajom Podhradským, bytom Stará Turá,

•	 zámer odpredaja časti pozemku a prenájmu 
časti pozemku Ing. Ľubošovi Chudému, bytom 
Stará Turá.

Neboli schválené nasledovné žiadosti:
•	 Jána Medňanského, bytom Stará Turá o odkú-

penie časti pozemku,
•	 Mária Malíka, bytom Bošáca o odkúpenie časti 

pozemku,
•	 Mareka Žákovica, bytom Stará Turá o odkúpe-

nie časti pozemku.
Poslanci vzali na vedomie materiály 

„Informácia o stave majetkovoprávneho vyspo-
riadania lokality pre výstavbu IBV“ a „Informácia 
o aktuálnom hospodárení mesta.“ 

Poslanci vzali na vedomie dve rozpočtové 
opatrenia a  ďalších deväť schválili. Ďalej vza-
li na vedomie I. návrh zmeny rozpočtu mes-
ta Stará Turá ako i správu hlavnej kontrolórky 
mesta z kontrol vykonaných od XIV. zasadnutia 
MsZ. Schválené boli tiež návrhy I. zmeny roz-
počtu príspevkových organizácií DK Javorina 
a  Technických služieb. Schválený bol i  návrh 
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta na 2. polrok 2012 a plat primátora mesta 
pre ďalšie obdobie.
Ďalej prerokovali a schválili návrhy 
siedmich všeobecne záväzných 
nariadení mesta, a to:
•	 VZN č. 3/2012-Nar. O vymedzení miest na vy-

lepovanie volebných plagátov a plagátov k vy-
konaniu referenda,

•	 VZN č. 5/2012-Nar. O určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďova-
teľom je mesto Stará Turá,

•	 VZN č. 6/2012-Nar. O určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka a o výške príspevku 
zákonného zástupcu,

•	 VZN č. 11/2012-Nar. O podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach,

•	 VZN č. 12/2012-Nar. O poskytovaní jednora-
zovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 
sociálnej dávky občana mesta Stará Turá,

•	 VZN č. 14/2012-Nar. O symboloch mesta Stará 
Turá a ich používaní,

•	 VZN č. 15/2012-Nar. Povodňový plán záchran-
ných prác právnickej osoby a fyzickej osoby 
-podnikateľa, ktorej objekt môže byť postih-
nutý povodňou v meste Stará Turá.

Prerokované boli i návrhy na zrušenie 
neaktuálnych šiestich VZN, a to:
•	 VZN č. 7/1991- Nar. Sadzobník pokút,
•	 VZN č. 5/1991 – Nar. o verejných kultúrnych 

podujatiach,
•	 VZN č. 6/1991-Nar. Štatút rekreačnej oblasti 

Dubník,
•	 VZN č. 10/1992 - Nar. O verejných telovýchov-

ných, športových a turistických podujatiach,
•	 VZN č. 9/2004- Nar. O vyhradení miest pre 

nefajčiarov v pohostinských zriadeniach,
•	 VZN č. 10/2012-Nar. o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby- tento 
návrh na zrušenie bol schválený s podmien-
kou, že účinnosť uznesenia nastane v prípade, 
ak novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociál-
nych službách a o zmene a doplnení zákona 
č.455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní 
v § 110c ods. 4 zmení lehotu nasledovne „do 
31. decembra 2013“.

Poslanci vzali na vedomie 
nasledovné materiály:
•	 Informáciu o aktualizovaných všeobecne zá-

väzných nariadeniach mesta,
•	 Návrh na vymenovanie riaditeľky ZŠ a riaditeľ-

ky CVČ – novou riaditeľkou ZŠ sa od 1.9.2012 
stáva Mgr. Jana Koštialová a riaditeľkou CVČ 
zostáva staronová Věra Tepličková,

•	 Informáciu o ÚPM Stará Turá,
•	 Informáciu o plnení opatrení vyplývajúcich 

z kontroly NKÚ.
MsZ schválilo Komunitný plán sociálnych 

služieb na obdobie rokov 2012 až 2016. Taktiež 
schválilo návrh na menovanie výberovej komi-
sie pre výber zhotoviteľa podprahovej zákazky: 
„Detské ihrisko pri BD č. 263 a 264“.

V záverečnej časti informovala riaditeľka 
DK Javorina Eva Adámková a poslanec Marek 
Mlynek poslancov o problémoch, ktoré ich trápia 
v súvislosti s KD Papraď, a to jednak o dlhoroč-
ných problémoch s vykurovaním tohto zaria-
denia, ktoré obmedzujú možnosti jeho využitia 
ako i o novovzniknutom probléme s priľahlým 
pozemkom, ktorý je vo vlastníctve evanjelickej 
cirkvi. Mgr. Ľubica Klimáčková

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá
Mesto Stará Turá vypracovalo komunitný 

plán sociálnych služieb (KPSS), ako mu vyplýva 
zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

S prípravou komunitného plánu sme začali 
v apríli 2011 zostavením riadiacej skupiny a troch 
pracovných skupín. Ich členmi boli občania mes-
ta, klienti sociálnych služieb, zástupcovia posky-
tovateľov sociálnych služieb, členovia komisie 
MsZ pre sociálne veci a  bývanie a  pracovníci 
mestského úradu. 

Na zapojenie sa do tvorby tohto dokumentu 
boli vyzvaní aj občania nášho mesta a poskytova-
telia sociálnych služieb, prostredníctvom dotaz-
níkov, ktoré boli smerom k nim distribuované. 
Vyplnené a odovzdané dotazníky priniesli dôle-
žité a nezanedbateľné informácie. Tieto tvorili vý-
chodisko pri spracovaní analýzy stavu sociálnych 

služieb v našom meste, hodnotenia potrieb obča-
nov v sociálnej oblasti a na ich základe boli navrh-
nuté priority pre rozvoj v tejto sfére na obdobie 
rokov 2012-2016. V apríli 2012 sa v priestoroch 
Mestského úradu v Starej Turej uskutočnila ve-
rejná diskusia s občanmi o navrhnutých cieľoch 
a prioritách KPSS. 

Komunitný plán sociálnych služieb je vzá-
jomnou záväznou dohodou medzi zadávateľom, 
poskytovateľmi a užívateľmi služieb o tom:
•	 aký systém sociálnych služieb v danom území 

chceme mať,
•	 ako ho budeme podporovať,
•	 ktoré problémy systému sociálnych služieb sa 

budú riešiť najskôr a akým spôsobom.
KPSS však nie je spôsob, ako splniť všetkým 

ľuďom ich priania a  očakávania. Komunitné 

plánovanie znamená predovšetkým dialóg a spo-
luprácu občanov, inštitúcií a organizácií v meste 
tak, aby každý, kto je odkázaný, našiel kvalitnú 
sociálnu pomoc, pri efektívnom využívaní do-
stupných zdrojov. Zámerom mesta Stará Turá 
bolo vytvorenie dokumentu, ktorý bude citlivo 
pristupovať k potrebám občanov a partnersky 
k poskytovateľom sociálnych služieb v rámci fi-
nančných možností, ktoré mesto má.

Dňa 21.6.2012 Mestské zastupiteľstvo Stará 
Turá na svojom zasadnutí prerokovalo a schvá-
lilo záverečnú podobu Komunitného plánu so-
ciálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2012 
– 2016, ktorá je zverejnená na internetovej strán-
ke nášho mesta.

Mgr. Ivona Barbušinová 
sociálne oddelenie MsÚ
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Mesto Stará Turá 
Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, 
IČO 00312002, zastúpené primá-
torom mesta Ing. Jánom Kiššom

Vyhlasuje týmto 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na odpredaj prebytočného 
hnuteľného majetku

Lyžiarsky vlek 
TATRAPOMA S

Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej verej-
nej súťaži na odpredaj prebytočný hnuteľný 
majetok – lyžiarsky vlek TATRAPOMA S na-
chádzajúci sa na Veľkej Javorine. Pozemok, 
na ktorom sa lyžiarsky vlek nachádza, nie 
je vo vlastníctve mesta Stará Turá. Výber 
záujemcu sa uskutoční na základe ob-
chodnej verejnej súťaže.

Podmienky súťaže:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, dátum na-
rodenia, rodné číslo a adresu trvalého po-
bytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, 
IČO u právnických osôb),

• súhlas fyzickej osoby so spracovaním 
osobných údajov na účely zabezpečenia 
úkonov pri predaji majetku vo vlastníc-
tve mesta Stará Turá v zmysle zákona 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v zne-
ní neskorších predpisov, 

• výpis z obchodného registra, alebo iného 
registra (v prípade právnických osôb), nie 
starší ako 3 mesiace,

•  návrh kúpnej zmluvy je k nahliadnutiu na 
majetkovom oddelení MsÚ Stará Turá, 

• vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s pod-
mienkami obchodnej verejnej súťaže.

Návrh do súťaže predkladá účastník v uza-
tvorených obálkach označených spiatočnou 
adresou záujemcu a označením „Lyžiarsky 
vlek TATRAPOMA S – NEOTVÁRAŤ“ na 
adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, 
Ul. SNP č.1/2, 916 01 Stará Turá. Posledný 
deň doručenia návrhov je 10.8.2012. Na ná-
vrhy doručené po tomto termíne sa nebu-
de prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 
032/746 16 30, 746 16 31. Riadne doručené 
návrhy vyhodnotí výberová komisia. 

Upozornenie: Predaj hnuteľného majet-
ku víťaznému záujemcovi podlieha schvá-
leniu mestským zastupiteľstvom Stará Turá. 
Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na 
zrušenie obchodnej verejnej súťaže bez ur-
čenia dôvodu.

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta

Mesto Stará Turá 
Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, 
IČO 00312002, zastúpené primá-
torom mesta Ing. Jánom Kiššom

Vyhlasuje týmto 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na odpredaj nehnuteľnosti

POZEMOK parc. č. 
4025/14 v Starej Turej
Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej ve-
rejnej súťaži na odpredaj nehnuteľnosť, kto-
rá sa nachádza v miestnej časti Trávniky. 
Jedná sa o pozemok parc. č. 4025/14 – zá-
hrady o výmere 433 m2, katastrálne územie 
Stará Turá, evidovaný na liste vlastníctva 
č. 1. Výber záujemcu sa uskutoční na 
základe obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky súťaže:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, dátum na-
rodenia, rodné číslo a adresu trvalého po-
bytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, 
IČO u právnických osôb),

• súhlas fyzickej osoby so spracovaním 
osobných údajov na účely zabezpečenia 
úkonov pri predaji majetku vo vlastníc-
tve mesta Stará Turá v zmysle zákona 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v zne-
ní neskorších predpisov, 

• výpis z obchodného registra, alebo iného 
registra (v prípade právnických osôb), nie 
starší ako 3 mesiace,

•  návrh kúpnej zmluvy je k nahliadnutiu na 
majetkovom oddelení MsÚ Stará Turá, 

• vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s pod-
mienkami obchodnej verejnej súťaže,

•  minimálna cenová ponuka je 6,- EUR/m2.

Návrh do súťaže predkladá účastník v uza-
tvorených obálkach označených spiatočnou 
adresou záujemcu a označením „Pozemok 
parc. č. 4025/14 - NEOTVÁRAŤ“ na ad-
resu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, 
Ul. SNP č.1/2, 916 01 Stará Turá. Posledný 
deň doručenia návrhov je 10.8.2012. Na ná-
vrhy doručené po tomto termíne sa nebu-
de prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 
032/746 16 30, 746 16 31. Riadne doručené 
návrhy vyhodnotí výberová komisia. 

Upozornenie: Predaj nehnuteľnosti ví-
ťaznému záujemcovi podlieha schvále-
niu mestským zastupiteľstvom Stará Turá. 
Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na 
zrušenie obchodnej verejnej súťaže bez ur-
čenia dôvodu.

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta

Jubilanti a zlaté 
svadby na 
mestskom úrade

Každoročne sa dvakrát do roka stretávame v ob-
radnej sieni Mestského úradu Stará Turá, aby sme 
si spoločne pripomenuli krásne životné jubileum 
našich občanov, ktorí sa počas uplynulého polro-
ka dožili 70 a 75 rokov. Tentokrát sa toto príjemné 
stretnutie uskutočnilo 25. júna a zúčastnilo sa ho 
až 44 oslávencov.

Hneď na ďalší deň sme si pripomenuli ďalší 
dôležitý medzník v  životoch niektorých našich 
občanov. V obradnej sieni mestského úradu sme 
privítali štyri manželské páry, ktoré v tomto pol-
roku oslávili 50 rokov spoločného života.

Ku krásnemu životného jubileu a zlatým svad-
bám zablahoželala prítomným v oba dni zástup-
kyňa primátora mesta, Mgr. Soňa Krištofíková, 
matrikárka Blanka Mocková a členky zboru pre ob-
čianske záležitosti, Božena Michalcová a Miladka 
Podfajová.

Prajeme všetkým našim milým jubilantom ešte 
veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu rodi-
ny a najbližších. Manželom, ktorí oslavujú v tom-
to polroku zlatú svadbu, chceme popriať ešte veľa 
krásne prežitých spoločných rokov, lásky, spolu-
patričnosti, ale aj trpezlivosti a ohľaduplnosti voči 
tomu druhému.

Lívia Boorová

Spomienka v Nárcií

Mesto Stará Turá v spolupráci so ZO SZPB Stará Turá Vás pozýva na spomienkovú slávnosť pri 
príležitosti 68. výročia SNP k pamätníku do osady Nárcie, ktorá sa uskutoční v piatok, 24. augusta 

2011 od 15.00 hod. Odchod autobusu je o 14.30 hod. od DK Javorina so zastávkou oproti Mestskému 
úradu. Pre účastníkov je pripravené občerstvenie a posedenie pri ohni v priestore pod pamätníkom. 
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Jarmok je opäť za nami
Ani sme sa nenazdali a jar-

močná atmosféra, ktorá ovládala 
naše mesto počas 22. a 23. júna 
je zase na rok preč. Veríme, že ste 
si tento víkend užili a že ste sa na 
Staroturianskom jarmoku zaba-
vili. Tohtoročný termín jarmoku 
sme posúvali o  týždeň neskôr, 
najmä pre kríženie dátumov 
s myjavskými Folklórnymi sláv-
nosťami. Neskorší termín nám 
však odobral množstvo predaj-
cov, ktorí práve v tento víkend 
navštívili iné jarmoky, ktoré sa 
na Slovensku uskutočnili. Preto 
už teraz diskutujeme o navrátení 
termínu jarmoku opäť na druhý 
júnový víkend. 

Aj keď bolo menej predaj-
ných stánkov, ako sme boli zvyk-
nutí, myslíme, že na atmosfére 
to nič neubralo. Ľudia mali stá-
le možnosť nakúpiť rôznorodý 
tovar, obšťastniť nejakou malič-
kosťou nielen seba, ale aj svojich 
blízkych. Aj tento rok sa niesla 

vôňa rôznorodých jarmočných 
dobrôt najmä z mestskej tržnice. 
Vo večerných hodinách sa toto 
miesto stalo strediskom stretáva-
nia sa priateľov a známych, kde 
si pri dobrom jedle a pití mohli 
podebatovať. 

Našich najmenších občian-
kov určite potešili rôzne detské 
atrakcie a kolotoče. Okrem ad-
renalínových dobrodružstiev 
na kolotočoch si mohli vyskú-
šať aj chodenie po vode vo veľ-
kej nafukovacej bubline alebo 
si mohli zajazdiť na koníkoch. 
V rámci kultúrneho programu 
na Námestí slobody bolo pre 
nich pripravené divadelné pred-
stavenie Rozprávkového šťastíč-
ko v podaní divadielka Dunajka.

Tohtoročný program bol 
stavaný na mieru pre všetky ve-
kové kategórie. Otvorili ho deti 
zo Základnej umeleckej školy 
zo Starej Turej, ktoré zaspieva-
li a  zatancovali pod vedením 

pani učiteliek Michalcovej, 
Petrovičovej a  Rakúsovej. 
Mladších divákov neskôr za-
bávala najmä hudobná skupina 
Metropolis či pop-rocková sku-
pina Lukas Band, country kape-
ly Druhá šanca a Dostavník. Pre 
tých skôr narodených boli pri-
pravené folklórne skupiny Kýčer 
z  Turej Lúky a  Modrovanky 
Krojovanky z Modrovej či dy-
chová hudba Lieskované a Veľký 
dychový orchester Domu kultúry 
Javorina. K najzábavnejším čís-
lam patrilo vystúpenie hudobnej 
skupiny Eminent. Sprievodným 
podujatím jarmoku bola vý-
stava „50 rokov poľovníctva 
v Starej Turej“, ktorú zorganizo-
vali miestni poľovníci v Dome 
kultúry Javorina. Výstava bola 
veľmi úspešná a počas jarmoku, 
ale aj deň pred ním ju navštívilo 
množstvo návštevníkov.

Na záver je potrebné po-
ďakovať všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o  zdarný priebeh 
21. Staroturianskeho jarmoku. 

Za výbornú organizáciu ďa-
kujeme prípravnému výboru 
jarmoku, technickým službám 
mesta, ktoré zvládli celú tech-
nickú prípravu jarmoku a v re-
kordnom čase vyčistili aj ulice 
mesta a Domu kultúry Javorina 
za skvelý kultúrny program. 
Dôležité je poďakovať aj mest-
skej polícií a OO PZ SR, pretože 
zaisťovali bezpečnosť návštev-
níkov a poriadok v meste počas 
celého jarmoku. Najmä za na-
šich najmenších jarmočníkov 
ďakujeme obchodným domom 
BILLA a TESCO, ktoré uvoľni-
li priestor svojich parkovísk pre 
detské atrakcie. V neposlednom 
rade chceme poďakovať poča-
siu, že sa tento rok nad nami 
zľutovalo a zariadilo, že okrem 
asi jednej hodinky sme mali 
jarmok bez dažďa. Dúfame, že 
nám zostanú všetci návštevní-
ci naďalej verní a stretneme sa 
spolu opäť na budúcoročnom 
22. Staroturianskom jarmoku. 

Lívia Boorová

Zrušenie VZN O poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia

Mesto Stará Turá, oddele-
nie výstavby, územného plá-
novania a životného prostredia 
informuje, že na XVII. zasad-
nutí Mestského zastupiteľstva, 
konaného dňa 07.06.2012 bolo 
zrušené Všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN) Mesta Stará 
Turá č. 14/2006 Nar. O poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia. 

Oznamovacia povinnosť pre-
vádzkovateľov (prevádzkovateľ 
– právnická osoba a fyzická oso-
ba oprávnená na podnikanie) 

malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia (MZZO) o  spotrebe 
palív a surovín zrušením VZN 
nezaniká a v zmysle zákona č. 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia je po-
vinná pre všetkých prevádz-
kovateľov MZZO, teda aj pre 
prevádzkovateľov školských, 
zdravotníckych a  sociálnych 
zariadení, ktorí boli doteraz už 
zrušeným VZN od tejto povin-
nosti oslobodení.

J. Knapová, odd. výstavby, ÚP a ŽP

POĎAKOVANIE!
Dňa 13.7.2012 vo večerných hodinách po 22.00 h som stratil zväzok 
kľúčov, ktoré našli dve neznáme nálezkyne a odovzdali ich na Mestskej 
polícií v  Starej Turej. Týmto poctivým nálezkyniam veľmi pekne 
ďakujem. M. Držík 
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Osem ocenení z Bulharska 
pre výtvarníkov ZUŠ

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Starej Turej 
opäť urobili česť svojej škole a obhájili na me-
dzinárodnom poli svoj talent. Šiestim žiakom sa 
podarilo uspieť v 14. ročníku medzinárodnej ume-
leckej súťaže - Nova Zagora 2012 v Bulharsku. Jej 
organizátormi sú už od roku 1999 Štúdio pre vý-
tvarné umenie „Dúha“ a Združenie Nova Zagora. 
Cieľom tejto aktivity je podporovať a stimulovať 
detskú tvorbu. Tohto podujatia sa zúčastňujú det-
ské výtvarné diela z celého sveta. Špeciálna poro-
ta udeľuje najvyššie ocenenia za najlepšie detské 
výtvarné práce, najlepšieho učiteľa a za najlepšiu 
kolekciu prác. Vernisáž výstavy je vždy 1. júna 
v galérii Rusiho Karabiberova v Novej Zagore. 
Potom putuje do Grécka, Rumunska, Bieloruska 

a Ukrajiny. Práce sú uverejňované v tlačených 
i elektronických médiách. 

V tomto 14. ročníku prijali práce detí až z 26 
krajín sveta. Je veľkým úspechom, že nielen deti 
z výtvarného odboru získali najvyššie ocenenia, 
ale ocenenie získala aj celá zaslaná kolekcia prác 
staroturianskych detí a  tiež i  Mgr. Miroslava 
Lacová, ako výtvarný pedagóg. Ocenenie získali: 
Inka Kiššová, Slavoj Beliš, Nataša Nina Blašková, 
Jarmila Bačová, Dobroslava Pribišová a Michaela 
Benianová.

Práca Slavoja Beliša je uverejnená na oba-
le katalógu, ktorý propaguje súťaž celosvetovo. 
Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme za 
skvelú reprezentáciu školy. ZUŠ Stará Turá

Ocenenie – Talent Trenčianskeho 
kraja pre Terezku!

Dňa 20. júna 2012 sa uskutočnil na 
Trenčianskom hrade v Delovej bašte za asisten-
cie „Rímskeho cisára a jeho družiny“ XVI. ročník 
Talentu Trenčianskeho kraja. Je to prestížne oce-
nenie udeľované každoročne mladým vedátorom, 
športovcom, nádejným umelcom a účastníkom 
súťaží zručností, ktorí získali popredné umiest-
nenie v celoslovenských súťažiach alebo medzi-
národných prehliadkach a olympiádach.

Už štvrtýkrát putovalo ocenenie - Talent 
Trenčianskeho kraja do rúk výtvarníkom zo 
ZUŠ v Starej Turej. Prednosta Krajského škol-
ského úradu Ing. Ondrej Divinský udelil tento 
titul len osemročnej Terezke Vandlíkovej, žiačke 
výtvarného odboru ZUŠ v Starej Turej, ktorá bola 
najmladšou ocenenou. Jej úspechy však zaslu-
hujú obdiv. 
•	 V roku 2010 a 2011 získala opakovane naj-

vyššie ocenenie z medzinárodnej umeleckej 
súťaže, konanej každoročne v Novej Zagore 
v Bulharsku.

•	 Za svoju kolorovanú kresbu „Rodiny“ si odnies-
la jedno z hlavných ocenení i z celoslovenskej 

súťaže „Aká bude Európa 2012?“, ktorú po-
riadalo Informačné centrum Europe Direct 
v Senici. 

•	 Za vynikajúcu prácu si prevzala diplom z vý-
tvarno-literárnej súťaže Ľudovít Štúr a  José 
Martí – naši národní buditelia z Veľvyslanectva 
Kuby. 

•	 Jej maľba „Anežka Česká“ bola vystavená na 
Strahovskom kláštore v Prahe, za čo jej Mons. 
Dominik kardinál Duka OP udelil Pamätný 
list. 

•	 Svoje rodné mesto - Starú Turú bude repre-
zentovať svojou kresbou v pripravovanej knihe 
projektu „Galerie talentů“ – „Města a obce oči-
ma detí“, ktorej patrónom sú Lucie Bílá a Karel 
Gott.

Poďakovanie Krajského školského úradu 
v Trenčíne patrilo tiež pedagógom, podieľajú-
cim sa na objavení a príprave týchto talentov. 
Ďakovným listom za mimoriadne výsledky 
dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní talentova-
ných detí a mládeže bola ocenená i jej p. učiteľka 
Mgr. Miroslava Lacová. ZUŠ Stará Turá

Talent Trenčianskeho kraja aj pre SOŠ
Aj v  tomto roku oceňovali v Trenčíne 

najväčšie talenty Trenčianskeho kraja. Za 
asistencie Rímskeho cisára a jeho družiny 
sa 20. júna na Trenčianskom hrade v Delovej 
bašte uskutočnil už 16. ročník slávnostného 
oceňovania Talentu Trenčianskeho kraja. 
Ocenení boli talentovaní mladí umelci, špor-
tovci, vedátori, ale aj účastníci rôznych sú-
ťaží zručnosti, ktorí sa umiestnili na prvých 
miestach na celoslovenských kolách alebo 
úspešne reprezentovali Slovensko na me-
dzinárodných prehliadkach a olympiádach. 
Okrem nich poďakoval prednosta Krajského 
školského úradu Ing. Ondrej Divinský a ve-
dúca oddelenia odborných a metodických 
činností KŠÚ Mgr. Iveta Kováčová aj peda-
gógom, ktorí sa podieľajú na objavení a prí-
prave mladých talentov. 

Svoje talenty Trenčianskeho kraja mala 
tento rok opäť aj Stredná odborná škola 
v Starej Turej. Sú to študenti Juraj Repčík 
a Patrik Predný, ocenení za víťazstvo v me-
dzinárodnej súťaži ENERSOL, resp. víťaz-
stvo v celoštátnom kole ZENIT v elektronike 
a samozrejme za výborný prospech v škole 
a ďalšie aktivity. Spolu s nimi boli ocenení 
aj pedagógovia, ktorí ich zväčša pripravova-
li – majstri odbornej výchovy Jozef Hruda 
a Bc. Pavol Macúch, „Ďakovným listom“ 
prednostu krajského školského úradu za mi-
moriadne úspechy dosiahnuté vo výchove 
a vzdelávaní talentovaných detí a mládeže.

Vedenie SOŠ Stará Turá oceneným žia-
kom a pedagógom úprimne blahoželá a ďa-
kuje za reprezentáciu.

SOŠ Stará Turá

Melódia leta
Keď voda ovlaží ti telo
a oblečieš sa do slnka,
tých pieskových pláží,

bosou nohou skúsiš rannú rosu,
mokrý zbrázdený piesok,

tichý šum mora,
čo prináša vlnky z diaľky

až k tvojim nohám,
vlahé večery na terase

keď z diaľky znie melódia leta,
daj sa chvíľu niesť

tou bázňou a pokojom,
nech duša, myseľ odpočívajú,

odpútajú sa nakrátko
od všedných dní...

Janka Trúsiková

Terezka a jej práca do knihy Města a obce očima detí
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Strasti a slasti kapiel 
alebo quo vadis 
turanský kroj?

Mnoho ľudí po prečítaní tejto otázky si povie: „Čo tých môže trápiť?“ 
Jasné len si tak vyhrávame a bavíme sa svojou „prácou“, veď sa aj vraví...
Ja nič ja muzikant. 

Nie je to však celkom pravda. Staroturianske ľudové hudby a hlavne 
TURANČEK, ktorý je zo samých dievčat, trápili kroje. Píšem v minulom 
čase, lebo to trvalo večnosť, čo sme museli vystupovať vo vlastných krojoch 
od babičiek alebo ušitých našimi mamami. Boli to však kroje myjavské, 
pretože boli pre nás ľahšie dostupné. Preto nás ubíjalo ak sa ľudia na Starej 
Turej spýtali, či sme z Myjavy, keď máme myjavské kroje. To bola však len 
skupina ľudí, ktorí si vedeli kroj, ktorý sme mali oblečený, zaradiť. Vždy sme 
odpovedali, že sme Turanky, ale nemáme turanské kroje, pretože nám nikto 
nepomôže zohnať si ich. Našli sa osoby, ktoré doslova pobúrilo, že máme 
kroje z Myjavy, ale myslíte si, že by nám pomohli dostať sa k turanským? 
Kdeže. Vraj sa máme posnažiť. Ale prečo my? Mne osobne myjavský kroj 
nevadí a mám ho rada. My reprezentujeme naše mesto a taktiež ZUŠ Stará 
Turá, no tí, žiaľ, neboli schopní nám kroj poskytnúť a o čižmách ani nevra-
vím. Možno bola chyba v tom, že vlastne niektorí ani nevedeli, že Stará Turá 
má kroj. Neverím, že to všetko bolo len otázkou peňazí, pretože s nami sa 
dalo vždy rozumne dohodnúť a dalo by sa to aj teraz (veď čo by sme pre 
mesto nespravili). Neviem, táto otázka bude navždy nevyriešená. Dnes je 
už všetko zlé za vodou, pretože sme sa konečne veľmi veľa posnažili a tie 
turanské kroje sme si zohnali samé (samozrejme všetko na svoje náklady). 
A to od jednej ochotnej pani, ktorá nám ich rada ušila. Peniaze sme dali len 
za látku a dostali sme všetko od spodnice až po lajbel. Pani Jitka Durcová 

od nás nechce nič, kroje nám predala za „pár šupiek“ ako sa vraví a my jej 
sme zato nekonečne vďačné. 

Keď si to prečítam spätne vyzerá to tak, že sa len sťažujeme, ale to nie 
je pravda. Sme vďačné ZUŠ, že nám poskytuje priestory, kde sa môžeme 
ďalej rozvíjať a mestu, že nám poskytlo pred pár rokmi financie na cimbal. 
Chýba nám už len posledná vec, a to sú čižmy, ktoré bude ešte obtiažnejšie 
získať. Nás však naša záľuba napĺňa, a preto budeme hľadať ďalej, kde si 
tie naše vybájené čižmy môžeme zohnať. Horšie to však bude po finanč-
nej stránke, pretože sme len nezarábajúce študentky a kroj sme si platili 
z vlastného vrecka. Pýtam sa teda a zároveň chcem apelovať nato, že ĽH 
TURANČEK hľadá SPONZORA. My na oplátku vieme poskytnúť zába-
vu na rôznych akciách nášho budúceho sponzora ZADARMO! :) Stačí sa 
nám len ozvať na e-mail: m.adaskova@post.sk a ak máte záujem pozrieť 
sa na našu stránku, ktorú sme si mimochodom robili samy, tu je odkaz: 
http://www.turancata.estranky.sk/. M. Adásková

Prezentácia knihy Zaniknutá „stará“ Stará Turá

Aj keď patrí Stará Turá k men-
ším mestám, môžeme sa pochváliť 
hneď niekoľkými tvorivými osob-
nosťami, ktoré píšu vo svojich kni-
hách o našom meste a časoch, kedy 
niektorí z nás boli deťmi a niekto-
rí z nás ešte ani nežili. S takýmito 

publikáciami, ale aj súbornými 
prácami sa stretávame u manželov 
Rumánkovcov, Ing. Milana Ježa 
a tiež v prácach Ing. Evy Tomisovej. 

Práve posledná spomínaná au-
torka v spolupráci s Domom kultú-
ry Javorina pripravila prezentáciu 

svojej novej knihy Zaniknutá „stará“ 
Stará Turá. Slávnostné uvedenie kni-
hy do života sa uskutočnilo 4. júla 
v kaviarni Domu kultúry Javorina.

Kniha zachytáva mesto Stará 
Turá ešte predtým, ako ho socia-
listická industrializácia zmenila na 
nepoznanie. Okrem veľkej zbierky 
fotografií starých domov, ktoré le-
movali ulice Starej Turej, v knihe 
nájdete aj fotografie mesta z  rôz-
nych období, zoznam obchodov, 
remeselníckych dielní a  ďalších 
budov, ktoré v minulej dobe slúžili 
obyvateľom Starej Turej, či prezývky 
niektorých rodín, ktoré sa v meste 
tradujú dodnes. Súčasťou knihy je 
aj veľká mapa zaniknutej „starej“ 
Starej Turej. 

Krst knihy prebiehal v slávnost-
nom štýle a okrem rodiny autorky sa 
ho zúčastnili aj jej známi a priatelia, 
ktorí sa na príprave knihy podieľali, 
ale tiež kamaráti a fanúšikovia autor-
kiných prác. Ku krásnej publikácií 

zablahoželali autorke zástupkyňa 
primátora, Mgr. Soňa Krištofíková 
a riaditeľka Domu kultúry Javorina 
Eva Adámková. Počas prezentá-
cie sa o  knihe dlho diskutovalo. 
Slávnostného aktu krstu sa ujala 
autorka so svojou dcérou a sestrou. 
Krstilo sa symbolicky, tehlou zo za-
niknutej staroturianskej tehelne. 

Veríme, že kniha bude mať 
úspech u  čitateľov nielen v  Starej 
Turej, ale aj blízkom a ďalekom okolí 
a jej obsah bude robiť radosť tým, 
ktorí si na zaniknutú starú Starú 
Turú pamätajú, ale aj tým, ktorí ju 
budú možno práve v tejto knihe vi-
dieť po prvýkrát.

Publikáciu Zaniknutá „stará“ 
Stará Turá si môžete zakúpiť 
v Stredisku cezhraničnej spoluprá-
ce (bývalý Infotur) zboku OD Billa, 
v Mestskej knižnici Kristíny Royovej 
a v mestskom múzeu, ktoré sídlia 
v Dome Kultúry Javorina.

Lívia Boorová

Malvína Boorová – Gašparová, pseudonym Maja, Prítomná
(26.7.1889 Senica – 26.6.1935 Holíč)

Malvína Boorová – Gašparová bola 
dramatička a publicistka. V mesiaci 
júli uplynulo stodvadsaťtri rokov od jej 
narodenia. Pochádzala z učiteľskej rodiny. 
Manžel Peter Boor bol pravnuk manželov 
Jána Boora a Juliany Deczyovej, ktorí boli 
na začiatku národoveckého rodu Boorovcov. 
Juliana Deczyová bola vdova po Štefanovi 
Ambrovi, z ktorého manželstva sa narodil 

Ján Ambro, známy lekár a pôrodník. Malvína 
a Peter Boorovci mali dcéru a dvoch synov, 
z nich Ján (1915 - ?) bol literárny teoretik 
a spisovateľ.

Základné vzdelanie získala v Senici, učiteľský 
ústav vyštudovala v Bratislave. Od r. 1907 - 08 
bola učiteľka v Starej Turej, V rokoch 1908-11 
žila v Lubine, od 1911 v Holíči.

Bola autorka príležitostných básní a scénok 
pre deti a mládež, pôsobila aj publicisticky (ako 

Živena, Národné noviny, Nový rod), nacvičovala 
spolu s manželom divadelné hry a zborové spevy. 
Pre ochotnícke divadlo napísala tri hry, v kto-
rých moralisticky hodnotila život úradníctva a vi-
dieckej honorácie. Biblický námet má hra Judáš. 
Pracovala tiež v kultúrno-osvetových spolkoch 
(Matica slovenská, Živena).

Dielo: Ženích. Myjava, 1929; Dobrí Slováci 
alebo Pán župan z Turecka. Myjava, 1930; Judáš. 
B.m., 1930. Malvína Boorová – Gašparová je po-
chovaná v Holíči. Gustáv Rumánek

Poďakovanie mestu

Záhradkárska oblasť na Papradi Pod Lipovcom ďakuje mestu Stará 
Turá, konkrétne zástupkyni primátora, Mgr. Krištofíkovej, riaditeľke 
technických služieb, Ing. Vráblovej a pánovi Strakovi za kladný prístup 
a ochotu pri zabezpečení bezplatnej dopravy zdrveného asfaltu 
k prístupovej ceste do tejto záhradkárskej oblasti. 
Ďalej patrí vďaka i firme recyklácie stavebného odpadu v Starej Turej, 
a to podnikateľovi Jozefovi Podolanovi, ktorý nám predal tento cestný 
materiál za polovičnú cenu. Za záhradkársku oblasť Pod Lipovcom 
ďakuje predsedníčka tejto oblasti, Dagmar Remiášová a za ostatných 
členov, Boris Biháry. 

Všetkým Vám patrí veľká vďaka.
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Centrum voľného času
Ako sme začali v CVČ prázdniny?
•	 Prvé tri prázdninové dni sa niesli v CVČ v duchu dobrodružstva a napä-

tia. Boja o prežitie, ako sa volala akcia, sa zúčastnila vybraná skupinka 
detí, ktoré počas celého školského roka navštevovali niektorí z krúžkov 
v CVČ. Jednalo sa „o prežitie“ 3 dní a 2 nocí v CVČ, počas ktorých deti 
zažili veľa prekvapení, zábavy a i trocha strachu.

•	 Do prímestského tábora (9. – 13.7.2012) sa prihlásilo 16 detí. Už prvý deň 
sa rozdelili na Hadov a Cévečkárov, vymysleli si bojové pokriky, zvolili 
si svojich kapitánov a počas celého týždňa súperili o prvenstvo v celotá-
borovej súťaži. A čo všetko robili? Snažili sa rozlúštiť heslo v Dubnickej 
pevnosti Boyard, hľadali poklad pri Čachtickom hrade, stavali si príbytky 
na Rohu, plávali, súťažili, spievali a vyrábali si vlastné stromčeky šťastia. 
Veríme, že sa im páčilo a že si z tábora odniesli pekné zážitky a nové 
kamarátstva. 

•	 V mesiaci júl sme vyhodnocovali i projekty, ktoré sa v školskom roku 
2011/12 uskutočnili za prispenia Nadácie ŽIVOT. Granty, ktoré sme 
z nadácie dostali nám pomohli:
 › pokračovať v programe environmentálnej výchovy, v ktorom sme 

mohli nielen zorganizovať niekoľko aktivít a výukových programov 
so zameraním na prírodu a jej ochranu, ale tiež sme obohatili náš ZOO 
kútik o ďalšie exotické zvieratko,

 › prispieť ku kvalitnejšej príprave malých futbalistov, ktorí mohli od 
tohto roku trénovať s loptami veľkostne určenými pre ich vek, ale sa 
zúčastnili i niekoľkých aktivít (napr. kopanie jedenástok alebo podu-
jatia zorganizovaného pre malých futbalistov a ich rodičov),

 › zorganizovať ďalší ročník Podjavorinských ľahkoatletických hier 
mládeže,

 › otvoriť dva plavecké krúžky, zabezpečiť celoročnú akciu Pláva celá 
rodina atď.

Za stovky účastníkov, ktorí sa mohli zúčastniť na hore uvedených aktivitách 
Nadácii ŽIVOT - ĎAKUJEME.

Čo pripravujeme na august 2012?
Pozývame do CVČ deti, ich rodičov a starých rodičov na Dni otvore-

ných dverí, ktoré sa uskutočnia v posledných dvoch prázdninových dňoch 
30. – 31.8.2012 od 8.00 do 16.00 h. Počas týchto dní sa môžete u nás pria-
mo dozvedieť o pripravovaných novinkách a aktivitách a môžete si vybrať 
a prihlásiť sa do niektorého zo záujmových útvarov v novom školskom 
roku. A aby sa Vám lepšie rozhodovalo, uvádzame ponuku záujmových 
útvarov už dnes.

PONUKA ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV A KLUBOV 
V ŠKOLSKOM ROKU 2012/13
Už overené (staronové) krúžky:

•	 Chovateľský krúžok a ekohry (pre deti ZŠ)
•	 Pesničky s gitarou (pre deti a mládež od II. stupňa ZŠ)
•	 Detský parlament mesta Stará Turá (pre deti II. stupňa ZŠ)
•	 IT klub (pre deti ZŠ)
•	 Kolkársky krúžok (pre II. stupeň ZŠ)
•	 Futbalový krúžok (pre chlapcov ZŠ)
•	 Break dance– prípravka (pre I. stupeň ZŠ) 
•	 Plavecký krúžok (pre deti I. i II. stupňa ZŠ)
•	 Jazdecký krúžok (pre deti od 9 rokov) 
•	 Minizumba (pre deti ZŠ)
•	 Stepaerobic + posilňovacie cvičenia (pre záujemcov od II. stupňa ZŠ)
•	 Aerobicmix + posilňovacie cvičenia (pre záujemcov od 15 rokov) 
•	 Kalanetika (pre záujemcov od II. stupňa)
•	 Pilates (pre pokročilých od 15 rokov)
•	 Tanečná gymnastika (pre deti ZŠ)

Novinky
•	 Dievčenský futbal (pre dievčatá ZŠ)
Niektoré dievčence chcú často dokázať chalanom, že nie každá hra s lop-
tou je ich výsadou. Majú k tomu príležitosť v novo otvorenom záujmovom 
krúžku zameranom na zdokonalenie sa v hre s loptou na bránku. Vedúci 
krúžku: Mgr. M. Denk
•	 Dievčenský florbal (pre dievčatá ZŠ)
Florbal možno charakterizovať ako bezkontaktnú športovú hru, ktorá sa 
hráva v halách s tvrdým povrchom so špeciálnou hokejkou a loptičkou. 
Tento šport je podobný hokeju, či hokejbalu, no má svoje špecifické pra-
vidlá. Tým najzákladnejším je, že vo florbale je zakázaný tvrdý kontakt 

s protihráčom. Z toho dôvodu je, na rozdiel napr. od hokejbalu, veľmi 
vhodným športom aj pre dievčatá. Skúste to dievčence. Vedúci krúžku: 
Mgr. M. Denk
•	 Pekné telo (zdravotné cvičenie pre deti 1. – 2. ročníka ZŠ)
Pre takýto záujmový krúžok sme sa rozhodli predovšetkým z toho dôvodu, 
že v Starej Turej neexistuje pre túto vekovú kategóriu takto zamerané cvi-
čenie a žiaľ, práve toto obdobie môžeme označiť za vek, kedy deti začínajú 
mať sklon k sedavej a pasívnej zábave. Sledovanie televízie, hranie hier na 
počítači, ale i samotné sedenie v škole či doma pri domácich úlohách sú 
jednou z hlavných príčin jednak zvyšovania telesnej hmotnosti detí, ale 
predovšetkým nesprávneho držania tela, ktoré spôsobuje deťom už v tom-
to veku nemalé zdravotné problémy (zvyšuje sa napr. počet detí, ktoré už 
v takomto nízkom veku trpia bolesťami hlavy a niektoré štúdie poukazujú 
na alarmujúce číslo – až 40% detí vo veku 7 rokov). Program tohto kurzu 
nie je postavený na jednorazových aktivitách. Tvorí akýsi systém na seba 
nadväzujúcich cvičení a pohybových aktivít, ktoré zahŕňajú napr. i dýchacie 
cvičenia, cvičenia zamerané na stimuláciu chodidiel alebo relaxáciu (z po-
hľadu prevencie chybného držania tela). Z dôvodu dodržania aspoň čiastoč-
nej pravidelnosti cvičenia je kurz rozdelený na 2 dni a z dôvodu udržania 
maximálnej pozornosti detí na čas 45 minút. Vedúci krúžku: V. Tepličková.
•	 Tanečný a športový stepaerobic (pre dievčatá II. stupňa ZŠ)
Jedná sa o intenzívny aerobný tréning redukujúci tuky so zameraním na zvy-
šovanie kondície a na formovanie postavy (najmä na formovanie dolných 
končatín, bokov a sedacieho svalstva), ale i na tanečné zostavy zúročené 
na rôznych vystúpeniach a exhibíciách. Vedúci krúžku: Věra Tepličková.
•	 Vybavím si to sám (pre deti od 6. ročníka ZŠ)
Tento krúžok je novinkou a je zameraný na rozvoj komunikačných schop-
ností detí. Prostredníctvom hier ale i rečníckych „battlov“ sa deti budú 
učiť: rozširovať si slovnú zásobu, vedieť sa vyjadriť, primerane reagovať na 
rôzne podnety, brániť sa, ale i „nedať sa“). Vedúci krúžku: Věra Tepličková.
•	 Tvorivá dielňa (pre deti ZŠ)
Priestor fantázie, ktorý nemá hranice, aj tak môžeme definovať tvorivú diel-
ňu. V krúžku si deti vyskúšajú tvoriť z rôznych tradičných i netradičných 
materiálov a pritom rozvíjať svoje myslenie, svoj svet poznania nových vecí. 
Počas rôznych činností budú deti:

-  získavať vedomosti a zručnosti o materiáloch a technikách, s ktorými 
pracujú,

-  rozvíjať svoje estetické cítenie,
-  rozvíjať predstavivosť, fantáziu a v neposlednom rade trpezlivosť,
- rozvíjať jemnú motoriku.

Z našej strany ich budeme vždy podporovať k tomu, aby mali radosť z vlast-
nej tvorby. Vedúci krúžku: Jana Koníková

Pre predškolákov:
•	 Lentilky (hudobno-rytmické hry a tanečná prípravka) 
•	 Žihadielka (pohybovo-tanečné hry pre predškolákov a deti 1. ročníka ZŠ) 
•	 Žabiaci (športovo-pohybové hry)
•	 Talentníček (pre predškolákov)

Pre mamičky s deťmi
•	 Babyclub (otvárame od 1. 10. 2012)

Krúžková činnosť v CVČ je zameraná na aktívny oddych, výchovu 
a vzdelávanie rôznych cieľových skupín: detí, mládeže, rodičov a iných záu-
jemcov. Podporuje rozvoj nových aktivít podľa výberu záujemcov. Realizuje 
sa prostredníctvom záujmových krúžkov a klubov. Tie prebiehajú pravidelne 
1 - 2 x v týždni v popoludňajších hodinách od septembra do júna. Schôdzka 
trvá 1 – 2 hodiny, podľa náplne činnosti. Väčšiu časť nákladov na činnosť 
krúžkov hradí CVČ, menšiu časť nákladov hradí člen záujmového krúžku. 
V škol. roku 2012/13 je výška poplatkov za krúžky stanovená takto :
•	 vo výške 1,50 eur za mesiac na člena záujmového krúžku, ktorý je žia-

kom alebo študentom základnej či strednej školy a ktorý do 21. 9. 2012 
odovzdá do CVČ Stará Turá svoj vzdelávací poukaz,

•	 vo výške 2,50 eur za mesiac na člena záujmového krúžku do 30 rokov, 
ktorý je žiakom alebo študentom základnej, strednej alebo vysokej školy 
a neodovzdá do CVČ Stará Turá svoj vzdelávací poukaz,

•	 vo výške 4,- eura za mesiac na člena krúžku, ktorý nie je žiakom ani štu-
dentom základnej, strednej či vysokej školy.

Niektoré záujmové krúžky majú vyššie náklady (napr. plavecký, jaz-
decký, atď.). O poplatkoch za tieto krúžky budú záujemcovia informovaní 
priamo v CVČ od 30.8.2012. 

Takto uhradená krúžková činnosť zabezpečuje deťom, ktoré venovali 
do CVČ vzdelávací poukaz, min. 60 hodín činnosti /rok, ostatným min. 
50 hodín činnosti /rok.

TĚŠÍME SA NA VÁS! Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá
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PROGRAM KINA – August 2012

LÍBAŠ JAKO ĎÁBEL Streda 1. augusta, 1900 hod.
ČR – Príbeh voľného pokračovania komédie Líbáš jako Bůh začína vo 
chvíli, keď staré manželské zväzky sú definitívnou minulosťou a Helena 
s Františkom sa pokúšajú začať nový, spoločný život. Avšak, ako už to tak 
býva, puto s bývalým životom nejde pretrhnúť len tak jednoducho. Stále 
je to vaša rodina, vaše okolie a vaši bývalí partneri, ktorí do spoločného 
života patria. Hrajú: K. Magálová, O. Kaiser, J. Bartoška, E. Holubová, 
R. Vojtek, M. Issová.
Vstupné: 3,- EUR 113 min. MP od 12 rokov

ŠTYRI SLNKÁ Streda 8. augusta, 1900 hod..
Príbeh rodiny z menšieho českého mesta a ich priateľov sa dotýka tých, 
ktorí sa snažia zmieriť s realitou nesplnených snov a zároveň ešte majú 
túžbu premeniť svoj život k lepšiemu. Film ponúkne divákovi súčasnú ľahko 
humornú drámu o veciach prirodzených a nadprirodzených. Hrajú: J. Plesl, 
M. Šácha, K. Roden, A. Geislerová, J. Mádl, Z. Kronerová.
Vstupné: 2,- EUR 105 min. MP od 12 rokov

LE HAVRE Streda 15. augusta, 1900 hod.
Fínsko/Francúzsko/Nemecko – Príbeh sympatického čističa topánok 
Marcela Marxa sa odohráva vo francúzskom prístavnom meste Le Havre. 
Marcel žije šťastne s milovanou ženou Arlettou a trávi čas v obľúbenom 
bare. Do života mu však náhle vpadne trinásťročný africký chlapec na 
úteku. Marcel se chce zachovať ako správný muž a rozhodne sa chlapca 
ochrániť pred políciou a deportáciou… České titulky.
Vstupné: 2,20- EUR 93 min. Mládeži prístupný

MUPPETS Nedeľa 19. augusta, 1700 hod.
Bývali legendami. Ich show kedysi poznal celý svet. Zelený žabiak Kermit 
bol kultovou postavou, ich divadlo bolo vypredané, televízny program sle-
dovali milióny. To však bolo kedysi... A teraz opäť prichádzajú na scénu… 
Slovenský dabing.
Vstupné: 2,30- EUR 104 min. Mládeži prístupný

HAPPY HAPPY Streda 22. augusta, 1900 hod.
Nórsko. Smutno-zábavný film o partnerských vzťahoch, bežnej manželskej 
kríze a jej netradičnom riešení. České titulky.
Vstupné: 2,10- EUR 88 min. MP od 12 rokov

HAPPY FEET 2 Streda 29. augusta, 1700 hod.
Vraciame sa do Antarktídy, kde si tučniak Mumble nažíva so svojou ro-
dinkou. Problém s obrovským ľadovcom prinúti zvieratká prekonať strach 
a zároveň ich spojí. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,- EUR 111 min. Mládeži prístupný

DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE autobusové zájazdy:

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

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

• 18. augusta 2012 – Tropicarium Budapešť, poplatok za dopravu 
+ vstupné: 25,- EUR

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

• 26. augusta 2012 – ZOO Lešná, poplatok za dopravu: 7,50 EUR
• 15. septembra 2012 – koncentračný tábor v Oswienčime, popla-

tok za dopravu + sprievodcu: 20,- EUR
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 

tel.: 7763366, e-mail: dkstaratura@zoznam.sk. 
Prihlásených účastníkov zároveň prosíme o uhradenie zálohy 

vo výške 50 % poplatku najneskôr 10 dní pred odchodom.

PRIPRAVUJE:
• 21. – 23. septembra 2012 – pri príležitosti 50. výročia otvorenia kultúr-

neho stánku v Starej Turej akciu Dvere kultúry dokorán,
• 30. septembra 2012 o 1600 hod. – Spievankovo – Mária 

Podhradská a Richard Čanaky deťom, Vstupné: 4,- EUR.

DK Javorina Stará Turá 
ponúka do prenájmu 
nebytové priestory:

• prízemie - 62,1 m2

• 1. poschodie – miestnosť 

č. 82 (60,5 m2)

• 2. poschodie – miestnosť 

č. 101 (22,7 m2), 

miestnosť č. 102 (55m2), 

miestnosť č. 119 (11,4 m2)

Bližšie informácie 
a podmienky prenájmu 
získate na sekretariáte 

DK Javorina, tel.: 
032/7763366

Kultúrny Program
14.00 Spevácka skupina Nádej z Cabaj Čápora
15.00 Spevácka skupina Tetičky z Kunovíc
16.00 Folklórny súbor  Modrovanky Krojovanky

Sprievodné podujatia

•   Výstava „Kuchynské 
všeličo“ v DK Javorina

•   Tvorivá dielňa pre deti

•   zaujímavé súťaže na Námestí slobody 

Príjemnú atmosféru dotvoria  
ĽH Turanček a Paľko Bako

Dom kultúry Javorina 
a mesto Stará Turá organizujú 
8. ročník tradičného podujatia

Remeslá 
našich predkov
piatok 10. 8. 2012

10.00 - 19.00 hod.
Námestie slobody v Starej Turej

Všetci ste vítaní!

Opäť privítame remeselníkov s ukážkami ich zručnosti z oblasti 
rezbárstva, kováčstva, hrnčiarstva, košikárstva, tkania - s bohatou 

ponukou remeselných výrobkov a tradičných domácich jedál

DK Javorina a mesto Stará Turá Vás pozývajú 
na výstavu „Kuchynské všeličo alebo 

vybavenie kuchýň našich starých materí“
ktorá sa uskutoční v Dome kultúry Javorina Stará Turá 

(Stredisko cezhraničnej spolupráce na 2. poschodí) v dňoch:

10. augusta 2012 od 1000 do 1800 h.
a 13.- 17. augusta 2012 od 1400 do 1800 h. 
V prípade, že podobné kuchynské pomôcky vlastníte 
a ste ochotní ich zapožičať, budeme Vám povďační.

Termín preberania exponátov 6.-7.8.2012

DK Javorina Stará Turá 
predáva vstupenky na 
koncert Mira Žbirku. 

Vstupné: 15,- EUR, 
v deň koncertu 20,- EUR.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, 
ale prišla chvíľa, keď som vás musel opustiť... 

...bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, 
avšak v spomienkach ostaneš navždy s nami.

Dňa 11. júla 2012 uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, brat, strýko, švagor, 
zať, synovec a bratranec, Pavol 
DOJČÁN.

S láskou spomínajú manželka 
Renáta, dcéra Nikolka, syn 

Tomáš, sestra Soňa s rodinou a ostatná rodina

•
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie...

Dňa 23.7.2012 uplynulo 9 rokov, 
čo nás navždy tragicky opustil 
vo veku 30 rokov Peter VRÁBEL, 
rod. Császár. Kto ste ho poznali, 
spomínajte s nami.

S láskou spomínajú mama, 
deti Lucka a Jakubko, brat 

Eugen s rodinou, sestra Evka s rodinou 
a krstná mama a ostatná rodina

•
Dňa 30.8.2012 uplynie 8 rokov, 
čo nás navždy opustila naša mi-
lovaná mamička, babička, pra-
babička, svokra, svatka Helenka 
PLAVINOVÁ.

S láskou spomínajú dcéra 
Anka, syn Jaroslav, dcéra 

Evka, dcéra Martuška s rodinami, nevesta 
Kvetka s dcérami a celá rodina

•
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť. 
Dňa 8.8.2012 uplynulo 10 rokov 
od tragickej smrti nášho manžela, 
otca, syna, brata Miroslava 
GREGORA z Paprade.

S veľkou láskou a bolesťou 
v srdci spomínajú manželka Bronislava so 

synom Lukášom, mama, brat Ivan, švagriná, 
svokrovci, kamaráti a ostatná rodina

•
Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, 

spomienky na Teba zostanú navždy v nás.

Dňa 25.8.2012 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil môj drahý 
syn, otec, brat a švagor Dušan 
KADLEC.

S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

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

Dňa 10.8.2012 uplynulo 10 rokov 
od tragickej smrti nášho manžela, 
otca, syna, brata Vladimíra 
GREGORA z Paprade.
S veľkou láskou a bolesťou v srdci 

spomínajú manželka Žaneta so 
synom Kristiánkom, mama, brat 

Ivan, švagriná, svokrovci, kamaráti a ostatná rodina.

•
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. 

V srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie. 

Dňa 18.8.2012 si pripomenieme 
10. výročie, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, brat, švagor Pavol 
PLAVINA.

S láskou spomínajú manželka 
Kvetka s dcérami Pavlínkou 

a Kvetkou a celá rodina.

•
„Kto žil v srdci tých, ktorých 
opustil, ten nezomrie nikdy.“

Dňa 19.8.2012 uplynú tri rok, 
keď navždy odišiel z našich živo-
tov Andrej PORUBAN.
Tichú spomienku venuje manželka 
Andrea s dcérkou Natálkou, sestra 

Ingrid s otcom a krstnými rodičmi, 
ostatná rodina a kamaráti

•
Dňa 27.7.2012 uplynulo 20 rokov, 
čo nás vo veku 68 rokov navždy 
opustil manžel, otec, brat, dedko 
Ján KOVÁR. Kto ste ho poznali, 
spomínajte s nami.

S láskou spomínajú manželka, 
syn Ján a Branislav s rodinami, 

brat Martin s rodinou a všetci vnuci s rodinami.

•
Nebolo Ti dopriate s nami ďalej byť, 

nebolo lieku, aby si mohla žiť. 
Bolesťou unavená tíško si zaspala, 

zanechala všetkých, čo si rada mala. 
Do neznámeho sveta odišla si spať, 

zaplakal každý, kto Ťa mal rád.

Dňa 23.8.2012 si pripomíname 
1. smutné výročie úmrtia Márie 
CHUDÍKOVEJ. Tí, ktorí ste ju 
poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina

Dňa 22.8.2012 si pripomíname nedožité 32. na-
rodeniny a zároveň 30. výročie smrti našej dcérky 
Janky KÝŠKOVEJ.

So spomienkou v srdci si na ňu 
spomínajú rodičia a súrodenci

•
Dňa 18.8.2012 uplynie 10 rokov, čo nás opustila 
naša milovaná mama, babička a sestra Alojzia 
MATEJÁKOVÁ.

S láskou spomína dcéra Tatiana, 
vnuci a ostatná rodina

•
Mal som Vás všetkých veľmi rád a chcel som ešte žiť. 

Ale prišla chvíľa, keď som Vás musel opustiť. 
Neplačte za mnou moji drahí, nechajte ma tíško spať, 

čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

Dňa 27.8.2012 uplynie 10 rokov 
od smrti môjho manžela, otca 
a starého otca Vladimíra JEŽU 
zo Starej Turej.

Smútiaca rodina

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Monošová, Martina: Zlodeji bozkov • Figuli, Margita: Výber z diela • Sparks, Nicholas: Správa vo fľaši • Mercier, Pascal: Noční vlak 
do Lisabonu • Filan, Boris: Ako išlo oko na vandrovku • Nosková, Věra: Chraňme muže • Banáš, Jozef: Posledná nevera • Riceová, Anne: Piesne 
serafov 1. Detektívky Cornwellová, Patrícia: Posledný prístav • Silva, Daniel: Špiónka • Connelly, Michael: Piaty svedok • Harris, Peter: Záhada 
Vivaldi Náučná literatúra Toman, Ivo: Debordelizace hlavy • Bulík, Ivan: Afriky • Baričák, Pavel: Etiópia • Carnegie, Dale: Ako žiť bohatší život • 
Mackay, James A.: Známky a čaro filatelie Detská literatúra Wilsonová, Jacqueline: Prvé slzy • Šulajová, Zuzka: Džínsový denník 3. • Shepardová, 
Sara:. Malé klamárky 1. • Roddová, Emily: Deltora Detská náučná literatúra Deary, Terry: Krutí Vikingovia • Ganeri, Anita: Otrasné zemetrasenia

Matričné okienko
Vítame bábätká
Simona Saková, Matej Líška, Adela Stančíková, 
Sofia Hučková

Idú spoločným životom
Ing. Ján Pavlovič z Banskej Bystrice a Viera 
Feriancová zo Starej Turej, Pavel Štefan z Českej 
republiky a Ing. Miroslava Sadloňová zo Starej 
Turej, Dušan Malečka zo Starej Turej a Silvia 
Fraňová zo Starej Turej, Pavol Jurčo zo Starej 
Turej a Ing. Alena Straková z Českej republi-
ky, Miroslav Krištofovič z Bratislavy a Michala 
Baranová, B.S.B.A. zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Ján Kulich

Zoznam jubilantov 
za mesiac AUGUST 2012
Anna Koželová, Jozef Straka, Erika Brestenská, 
Elena Juríková, Anna Hvoždarová, Pavol 
Šulák, Anna Žejdlová, Eva Svítková, Jozefa 
Oreská, Emília Pilková, Ladislav Čongrády, 
Mária Koszeghyová, Emília Papuláková, Emília 
Barníková, Rudolf Bukovčan, Anna Václavková, 
Gustáv Klimáček, Mária Mikušová, Milan 
Haruštiak, Irena Radenová, Šimona Valenta, 
Kristina Hornová, Helena Tomisová, Emília 
Valenčíková, Milan Vychlopeň, Anna Bielčiková, 
Mária Valentová, Anton Hornáček, Františka 
Pšenicová, Alžbeta Hučková, Jana Pavlovičová, 
Michal Václavek, Ľudovít Černáček, Ladislav 
Príbiš, Mária Lányová, Michal Popelka, Zuzana 
Ilušáková, Mária Ďurčová, Michal Slavka, Pavel 
Jambor, Martin Matušík, Štefan Volár, Mária 
Molnárová
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Rozlúčka s predškolákmi
Takmer pre každé dieťa je vstup do ško-

ly tým najdôležitejším okamihom v živote. 
Škola mu prinesie nové kamarátstva, skú-
senosti, vedomosti, ale aj nové povinnosti 
a pravidelné učenie. No podľa našich skú-
seností sa väčšina malých predškolákov do 
veľkej školy už teší. Presvedčili sme sa o tom 
aj 27. júna, kedy sme v obradnej sieni mesta 
privítali našich malých predškolákov a ich 
rodičov. Deti sa prezentovali básničkami 
a pesničkami, ktoré sa naučili v materskej 
škole pod vedením svojich pani učiteliek. 
Po príjemnom programe sa predškolákom 

prihovorila riaditeľka materskej školy, 
Bc. Elena Sládková. Detičkám zaželala veľa 
úspechov vo veľkej škole. Slávnostný prí-
hovor predniesla k  deťom aj zástupkyňa 
primátora, Mgr. Soňa Krištofíková. Za ro-
dičov sa poďakovala všetkým zamestnancov 
materskej školy Mgr. Katarína Medňanská. 
Predškoláci dostali za svoju šikovnosť v ma-
terskej škole certifikát o ukončení a do škol-
skej výbavy krásny nový peračník. Na záver 
nám už len zostáva zaželať im veľa úspechov 
v zdolávaní prvých predmetov v škole a na 
vysvedčení samé jednotky. Lívia Boorová

Milé stretnutie
Čas tak veľmi rýchlo letí a my sme sa ani nenazdali, že je to už 

50 rokov od nášho vyučenia vo vtedajšom Odbornom učilišti na 
Starej Turej. Aj keď sa stretávame pravidelne, toto bolo predsa len 
o čosi slávnostnejšie. 

Učili sa vtedy s nami i žiaci pre „Chirana“ Brno a „Chirana“ 
Piešťany. Teraz boli veľmi prekvapení ako sa Stará Turá zmenila, 
pochválili naše krásne námestie. Spomínali sme na chvíle prežité 
v škole, na internáte, v dielňach. 

Žiaľ, je už dosť takých, čo sa tohto stretnutia nemohli zúčastniť. 
Pripomenuli sme si ich i minútou ticha. Potešili sme sa, keď medzi 
nás prišli bývalí majstri odborného výcviku p. Milan Haruštiak a p. 
Milan Tučka. Oni boli radi, že sme si na nich spomenuli a zo všet-
kými sa radi porozprávali. Dúfame, že nám zdravie dovolí a ešte 
sa stretneme. Poďakovanie patrí i organizátorkám tohto pekného 
stretnutia Jarke Vráblovej a Majke Hroncovej. Za všetkých ďakuje A. P.

A je tu 
digitalizácia...
Milí návštevníci kina,

aj keď veľmi nerada, predsa sa k  vám 
prihováram vo veľmi nemilej veci. Tí, ktorí 
naše kino Javorina navštevujete pravidelne 
alebo aspoň sporadicky a ste filmovým nad-
šencom, ste zaregistrovali informáciu o di-
gitalizácií kín a s tým súvisiacej likvidácií 
klasických kamenných kín. Verejnosť zatiaľ 
nie je dostatočne informovaná o problemati-
ke novej technológie, jej špecifikách, procese 
a dôsledkov. Celoslovenská kampaň na pod-
poru digitalizácie je veľmi slabá. Slová digi-
talizácia a zánik kín sa medzi nami kinármi 
skloňuje dennodenne. Žiadnemu pracovní-
kovi kina nie je momentálny stav ľahostajný. 
V prvom rade by sme my chceli udržať chod 
kina a zachrániť ho pred záhubou. Ale na 
druhej strane sa pýtame: „Pre koho chceme 
udržať kino?“ Pre tých 8 stálych návštevní-
kov, ktorí prídu v čase i nečase, keď vonku 
leje, páli slnko, či v televízií ponúkajú zau-
jímavý program. Alebo pre tých, ktorí pri 
dobrej vôli prídu do kina raz ročne, ale prví 
budú kritizovať zatvorenie kina.

Moderná doba priniesla i zmenu v kul-
túrnom vyžití, nárokoch ľudí i  spôsobe 

trávenia voľného času. Pokles návštevnosti 
kín je celosvetový problém. Momentálnym 
hitom sú veľké multiplexy s maximálnym 
komfortom alebo pohodlie domáceho pro-
stredia. Sú však i filmoví fanúšikovia, ktorí 
si nenechajú ujsť filmový zážitok klasického 
kina. 

Naše kino Javorina je jedným z takmer 
200 kín, ktoré v  roku 2011 na Slovensku 
existovali. V rámci ročných tržieb (2.034 €) 
sme sa umiestnili na 78. mieste. Dnes, keď 
píšem tieto riadky, je situácia už úplne iná. 
Od januára 2012 zaniklo niekoľko desiatok 
kín. Možno sa dostaneme až na úroveň roku 
1912, keď bolo na Slovensku 13 kín.

V oblasti digitalizácie nastáva veľmi kri-
tická situácia. Kiná a ich zriaďovatelia nie 

sú schopní z vlastných zdrojov zafinancovať 
túto technologickú zmenu. Nájsť v rozpoč-
te požadovaných 120 až 140 tis. € je nao-
zaj veľmi zložitý oriešok. Digitalizácia je 
postavená na viaczdrojovom financovaní, 
ktoré je kombináciou vlastných prostried-
kov, prostriedkov Audiovizuálneho fondu 
a súkromných zdrojov. Možnosti čerpania 
z Audiovizálneho fondu sú 30 tis. € pre jedno 
kino (ročne podporia asi 17 kín), zostatok je 
na zriaďovateľovi. Tento výdobytok techni-
ky stavia samosprávy pred dilemu, či použiť 
finančné prostriedky na nevyhnutný chod 
mesta, či obce alebo zachrániť kino.

 Digitalizáciou sa kino posunie do inej 
úrovne, zážitok je podstatne kvalitnejší. 
A s tým je spojená aj cena vstupného, kto-
rú naďalej určuje požičovňa filmov. Tá sa 
pohybuje od 4,- do 7,- €, záleží od termínu 
premiéry. Výhodou digitalizovaného kina 
je napr. premietanie filmu, ktorý mal včera 
premiéru. 

Nedigitalizované kiná majú svoju exis-
tenciu zrátanú. 35-milimetrové kópie sa ne-
vyrábajú, výber filmov je veľmi obmedzený 
a onedlho bude celkom vyčerpaný. 

Milí staroturianski filmoví návštevníci, 
ak si chcete užiť neopakovateľnú atmosféru 
kina, využite jednu z posledných možností.

Eva Adámková



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 8/2012  11

Bol a je jeden 
časopis

V tomto roku 2012 uplynulo 620 rokov 
od udalosti, keď v  donačnej listine kráľa 
Žigmunda Stiborovcom, rodu zo Stiboríc, 
vyskytla sa prvá písomná zmienka o Starej 
Turej. Šesťstoročnicu tohto letopočtu sme 
si v našom meste dôstojne zadržali nie až 
tak dávno. Dnes možno povedať, že jed-
no z detí týchto osláv bol i náš mesačník 
Staroturiansky spravodajca, ktorý začal pra-
videlne vychádzať od septembra 1993 a vy-
dáva sa dodnes. Dôležité, ale i pekné na tom 
je i to, že sa dnes prakticky stal súčasťou bytia 
nášho mesta, mnohí občania si ho prisvojili 
ako dieťa do rodiny, aby im prinášal radosť! 

Pri tejto príležitosti ponúka sa pripome-
núť váženým čitateľom časopisu niekoľko 
skutočností a faktov. Za celý tento čas z prí-
spevkov autorov umným redigovaním, ale 
i dobrými náhodami bolo priebežne na jeho 
stránkach odpublikovaných veľa pravidel-
ných zpráv či zo strany mestských inštitúcií, 
občianskych organizácií, škôl, športových 
klubov a pod. Bol a  je tam priestor i pre 
matričné údaje, udalosti, ale i ohlasy obča-
nov, všetko tak, ako to život prináša a po-
trebuje sa zverejňovať. Popri tomto bol vždy 
poskytnutý i priestor pre hlbšie poznávanie 
života našich predkov, lokálnej histórie, tra-
dícií, poznávaniu našich osobností a pod. 
Ako východzia inšpiračná základňa pre tieto 

články bola vtedy predovšetkým Kronika Dr. 
Dušana Úradníčka.

Pripomeňne tiež, že popri tej cca tristov-
ke takýchto prác, ktoré na stránkach nášho 
časopisu boli doteraz zverejnené, vyrást-
la súčasne i generácia autorov, ktorých by 
sme inak ani nepoznali, alebo málo poznali. 
Spomeňme tu napr. Emíliu Alušicovú, Mgr. 
Alžbetu Cibulkovú, JuDr. Marcela Gažíka, 
Mgr. Ivana Hargaša, Ing. Milana Ježu, Mgr. 
Helenu Lukáčovú (tu nesmieme zabud-
núť jej bezkonkurenčných 31 pokračova-
ní príspevkov k  histórii Starej Turej „Od 
kedysi po dnes“ od 6/1997 až do 4/2000), 
Jána Lysého, Jána Mikláša, MvDr. Ladislava 
Novomestského, Ing. Gustáva Rumánka, 
Michala Slavku, PhDr. Jarmilu Slezáčkovú, 
Ing. Evu Tomisovú, Mgr. Vilmu Truhlíkovú, 
Mgr. Petra Uhlíka a ďalších. Možno touto 
cestou patrilo by sa im, ako i ďalším pro-
tagonistom poďakovať za ich prácu, za ich 
príspevky! Mnohí z nich svoje snahy preta-
vili tiež do samostatných knižných publiká-
cií. Do tohto aktívneho časového obdobia 
zapadajú tiež odhalenia pamätných tabúľ 
Jánovi Slezákovi r. 1996, Marii Rafajovej r. 
2006 a Jánovi Vagačovi r. 2009. Pripomeňme 
si tu tiež sympaticky rozbehnuté zámery 
a nasadenie Petra Feríka a  jeho priateľov 
pri obnove Domova bielych hláv. K úplnos-
ti uveďme tu aj odhalenie pamätníka prof. 
Jozefovi Roháčkovi v jeseni r. 2011, hlavne 
zásluhou Štefana Markuša. Dodajme, že z ta-
kéhoto, tu spomenutého podhubia, nakoniec 

svetlo sveta uzrela i publikácia Stará Turá - 
naše mesto, v r. 2010.

Vydávanie časopisu bol počin, ktorý po-
sunul poznanie a poznávanie našej histórie 
k vzdialenejším horizontom. I keď sa pek-
ne čítajú tieto slová, dovolím si však pripo-
menúť, že náš časopis a jeho redakciu, ak 
si dáva vyššie ambície, čaká ešte veľa, veľa 
práce napr. na oživení našich regionálnych 
tradícií, ktorým žiaľ, v tomto smere sme stá-
le obrovskými dlžníkmi. Nechoďme ďale-
ko, iba k našim Kunovickým priateľom! Len 
zdvíhaním takejto čaše budeme môcť štrng-
núť si na naše zdravé národné sebavedomie, 
ktoré nám stále chýba, absentuje! Často do-
bou zavedení hľadali sme pseudovzory cez 
neustále meniace sa politické prizmy a či 
iné –izmy posledných desaťstoročí, ba i sto-
ročí! Domnievam sa, že iba nachádzanie 
zdrojov vo vlastných ľudových tradíciách, 
medzi koreňmi vlastného bytia, môže do-
dať nám tak prepotrebnú zdravú národnú 
hrdosť, akú obdivujeme vo vyspelých kraji-
nách, ako je napr. Švajčiarsko, Škandinávske 
krajiny a pod.! Za takýto smäd nemáme sa 
čo hanbiť, opak je pravdou! Treba však za-
čať hneď, poctivo a každý od seba samého 
podľa svojich možností! Nech i v takých-
to ušľachtilých snahách, pod nie dávnym 
„zmladeným“ vedením, pomáha nám ďalej 
náš Staroturiansky spravodajca!

Na začiatku tohto všetkého bol jeden 
časopis!

Gustáv Rumánek

Malá rezbárska škola
Tradičná ľudová kultúra má v  našom 

podjavorinskom kraji pevné korene a bo-
hatú tradíciu.

Kraj, v ktorom bolo vždy dreva nadostač, 
sa vyznačoval rozvinutou výrobou drevené-
ho riadu, varešiek, poľnohospodárskeho ná-
radia, točiek do sudov i hračiek. Remeslo sa 
dedilo z generácie na generáciu. Možnosti 
využitia dreva boli široké a  v roku 1919 
vznikla v Starej Turej rezbárska škola. Počas 
jej krátkej existencie sa absolventi zamerali 
najmä na výrobu nábytku. Jedným zo žiakov 
bol i národný umelec Fraňo Štefunko. 

V rámci oživovania remesiel a v snahe 
prinavrátiť zašlú slávu šikovnosti našich 
predkov sa Dom kultúry Javorina rozho-
dol nadviazať na tradíciu rezbárskej školy. 
Drevo je nádherný materiál, z ktorého sa 

pri šikovnosti, zručnosti výrobcu stane je-
dinečné dielo. Dať mladým ľuďom možnosť 
realizácie pri práci s drevom a osvojenie si 
vedomostí a zručností z oblasti rezbárstva, 
to bol hlavný cieľ nášho projektu. O tom, 
že v našom meste žijú zruční rezbári, sme 
mali možnosť sa presvedčiť na výstave re-
meselných výrobkov konanej pri príleži-
tosti otvorenia nových priestorov Strediska 
cezhraničnej spolupráce v  Dome kultúry 
Javorina. Boli to priam umelecké diela.

Pre otvorenie rezbárskej školy bolo veľ-
mi dôležité, že práve títo ochotní rezbári 
sa podujali na lektorovanie nášho kurzu. 
Veľmi príjemným prekvapením pre nás bol 
záujem zo strany detí, mládeže i dospelých. 
Aby sme pre všetkých vytvorili vyhovujúce 
podmienky a aby každý mohol sám praco-
vať na stolárskej hoblici, museli sa súbežne 
otvoriť dva kurzy. Zloženie frekventantov 
bolo rôzne, od 8-ročných detí až po dospe-
lých. Niektorí sa s dlátom stretli po prvý raz, 
iní už s rezbárstvom skúsenosť mali. Počas 
štvormesačného kurzu 16 absolventov zís-
kalo základné poznatky o práci s drevom, 
oboznámili sa s technológiou jeho spracova-
nia a cenné boli rady od skúsených rezbárov. 
Príprava lektorov bola naozaj dôsledná. Pre 

každého účastníka pripravili materiál Malý 
sprievodca rezbára, ktorý obsahuje údaje 
z histórie rezbárstva, informácie o rôznych 
druhoch dreva, technickej príprave, použí-
vaných nástrojoch i samotný postup. Krôčik 
po krôčiku kus dreva menil svoju podobu až 
sa z neho stala figúrka. Rezbárstvo si preto 
vyžaduje, aby rezbár zapájal do svojej práce 
nielen svoje zručné ruky a mozog, ale pre-
dovšetkým ducha a cit. I tieto zásady všte-
povali nádejným rezbárom lektori Mgr. Ján 
Tomeš a Ján Tinka. Sami majú v sebe kus 
lásky k prírode a tomuto remeslu, a to sa 
snažili preniesť na svojich žiakov. Že sa im 
to naozaj podarilo svedčí fakt, že frekven-
tanti chcú pokračovať v kurze i naďalej a na 
jeseň okrem rezbárskej školy pre začiatoč-
níkov budú mať možnosť zdokonaľovať sa 
i mierne pokročilí.

Ako sa im to podarí, sa budeme môcť 
presvedčiť na výstave ich prvotín, ktorá sa 
uskutoční v predvianočnom čase v Domu 
kultúry Javorina. 

Malá rezbárska škola sa uskutočnila vďa-
ka projektu podporeného Nadáciou ŽIVOT, 
Nadáciou SPP a ochotou a zanietenosťou 
rezbárov Mgr. Tomeša a Tinku. Poďakovanie 
patrí iniciátorke, ktorá prišla s myšlienkou 
obnovenia rezbárskej školy v Starej Turej. 
Mgr. Julke Bublavej. Adámková Eva
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Odboj a SNP v spomienkovom rozprávaní Staroturiancov (1. časť)
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia 

vznikol zaujímavý materiál, ktorý zozbieral pra-
covník etnológie a kultúrnej antropológie Prof. 
PhDr. Ján Michálek, DrSc. Spomienkové roz-
právanie našich občanov zachytil na magnetofón 
a bolo predmetom minimálne jednej odbornej 
štúdie. Výskum organizovala v roku 1963 katedra 
etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave v spolupráci s viacerými inštitúcia-
mi, predovšetkým so Slovenskou národopisnou 
spoločnosťou.

Ľudové rozprávanie môžeme charakterizo-
vať ako rozprávanie o skutočných udalostiach, 
ktoré rozprávač sám prežil alebo ich od niekoho 
počul. Ide teda o vlastný zážitok alebo sprostred-
kované podanie, ktoré už nie je bezprostredným 
zážitkom. Charakter osobného zážitku k udalosti 
a skutočnosti určuje sám rozprávač. Historik by 
mal k spomienkovému rozprávaniu pristupovať 
kriticky. Je totiž zväčša podmienené časovým 
odstupom od konkrétnych historických faktov 
a udalostí, a tiež realizáciou určitého tvorivého 
zámeru, ktorý rozprávač sleduje. 

Prvá spomienka je od Boženy Vavrovičovej 
– Novákovej. Viaže sa k ilegálnym prechodom 
českých vlastencov z protektorátu na Slovensko: 
„Mala som známych na Morave, ktorí mi dôvero-
vali, keď boli odsťahovaní do Nemecka na prácu, 
každý sa chcel tomu vyhnúť. Bola utvorená tajná 
organizácia, kde nám dali úkoly. (Išlo o vojenskú 
organizáciu Obrana národa). Museli sme sľúbiť, 
že nič neprezradíme. Naučili nás poznať hory. 
Chodili sme postrannými cestičkami, aby nás 
nikto nezbadal. Keď nás šlo viac, museli sme sa 

skrývať. Dostali sme krycie mená, nikto neve-
del skutočné meno toho druhého. Ja som bola 
mníška. Telegraficky ma vyzývali, kde sa mám 
dostaviť. Potom už chodil posol. Preberala som 
ľudí, ktorých dovážali. Prv to šlo na priepustky 
a potom už Nemci na to došli. Potom nám pomá-
hali strojvodiči a vozili ľudí v tendroch, v stroji. 
(Obrana národa využívala železnicu na prepravu 
českých antifašistov vo veľkej miere. Prechody 
organizoval železničiar Josef Janoušek spolu 
s Janom Zemkom, Adolfom Baškom a Eduardom 
Černým. Prechodová trasa viedla úsekmi Veselí 
nad Moravou – Velká nad Veličkou – Javorník 
– Myjava – Nové Mesto n/V.). Pri výhybkách 
spomalili a  ľudia nám vyskákali. Keď som vi-
dela, že skáču, povedali krycie meno a prebra-
la som ich a doviedla sem. Boli tu dovtedy, kým 
mi neprišlo, kde majú ísť a ktorým prechodom. 
Boli tri: na Markušovce, Michalovce a Pezinok. 
Musela som sa o nich postarať a vymeniť peniaze 
z Protektorátu. Mala som v Micherovom závode 
ľudí, ktorí bývali v Protektoráte, a tak mi pomohli. 

Prvý raz bolo treba ísť do Michaloviec. Prišiel 
posol, povedal, aby som robila so zvýšenou opa-
trnosťou, že sú to vysokí dôstojníci s dokladmi 
a že idú do ZSSR. V Michalovciach sme sa mali 
v hoteli Európa pýtať na vrchného. Pri cestovaní 
sme nesmeli sedieť vedľa seba, tak som ich rozsa-
dila. Nesmeli hovoriť češtinou, to bolo podozrivé. 
Vrchný mal krycie meno a hovorí nám: „Choďte 
do jedálne, sadnite si do rohu a čakajte!“ Bolo tam 
plno gestapákov. Malé dušičky sme mali – dôs-
tojníci, aj ja. Prišiel k nám vysoký pán. Povedal: 
‚Desať hodín, prvé poschodie, číslo dverí tri‘, 

pritom si vyzliekol kabát a zavesil ho na vešiak.
Prídeme tam, to nebola izba, ale kancelária. 

Ten hovorí, že večer pôjdu na prechod. Ak by ich 
chytili, nebáť sa. Krycie meno mal Kováč. Vyzeral 
na dôstojníka. Každý dostal biely plášť, bola hroz-
ná zima. Potom dostali kľúče od izby, kde si mali 
odpočinúť. Zo skrine vytiahol obrovský kufor, 
plný bol. Tam bolo peňazí, ľudia dobrí, v každej 
mene. Z každého štátu, cez ktorý mali ísť, dostal 
každý z nich peniaze. Povedal: „Na mňa nepre-
hovorte v jedálni, iďte sa naobedovať! Ja budem 
obedovať s gestapákmi.“ Bavil sa s nimi výbor-
ne. Bolo mi oznámené, že sa šťastne dostali ďa-
lej.“ (Zapísali J. Michálek a V. Žabkayová v roku 
1963). Po železnici sa prepravili viaceré vedúce 
osobnosti odboja, železničiari predstavovali veľkú 
pomoc pre československé odbojové centrum na 
Balkáne. Cez dom Boženy Vavrovičovej prešlo 
množstvo utečencov.

Zdroje: MICHÁLEK, J.: Spomienkové roz-
právanie v  systéme ľudovej prózy. In: Studia 
Academia Slovaca, roč. XIV, č. 15, 1986. 
RUMÁNEK, G.: Účastníčka domáceho pro-
tifašistického odboja Božena Vavrovičová – 
Nováková. In: Staroturiansky spravodajca, roč. 
10, 2010, č. 10. MICHÁLEK, J.: Spomienkové 
rozprávanie o slovenskom národnom povstaní 
na Podjavorinsku. In: Slovenský národopis, roč. 
XII, č. 3, 1964. ZUDOVÁ – LEŠKOVÁ, Z.: Cesty 
k sebe. Česi v odboji na Slovensku v rokoch 1939 
– 1943. Praha: Historický ústav, 2009.

Juraj Krištofík

SUSEDIA – Materinské povinnosti (18. časť)

Je teplá a tmavá noc skorého leta alebo, ak chcete, neskorej jari. Ale 
noc nie je zas tak tmavá, aby nešťastná, ba skôr nahnevaná mater, naša 
známa tetka Kača nevidela, čo sa deje na dvore. Len v rubáči – veď je 
teplo a beztak bola už vychystaná spať – sedí na lavici pod kuchynským 
oknom. Jej muž Juro už odspal od večera pár veršov, však noc sa chýli 
k polnoci. Či toho takéto niečo trápi? No trojjediná Kača, žena a mamka 
nemá pravdu. Aj Juro sa podchvíľou budí a vidiac ženu pri okne hundre 
raz tichšie, raz hlasnejšie:

„Počuj, ty kluka stará, maj už rozum! Kto to kedy vidzel, už od Vánoc 
nedzelu čo nedzelu tu vysedávat a vyčkávat dzjévku, čo už mala osemnást 
rokóv. Na tú staršú si tak nikdaj nečakávala.“

„Na tú nebolo treba. Tá si frajjéra našla, keď nemala ešče ani šesnást 
a vydávala sa týden po osemnásci!“

„Ani táto nemá ešče prepatnástené. Šak len v  zime jej minúlo 
osemnást.“

„A vjéš kelko som mala já, ked si si ma bral? Sotva sedomnást, a to 
moseli nebohý tatíčko ešče po úradoch vybavovat jakési papjére, taký si 
bol nedočkavý!“

Konečne sa dočkala. Na dvore sa ozvali hlasy a smiech mladých ľudí. 
Zas s ňou prišla celá banda kamarátiek s chlapcami. A všetky sú mladšie 
ako jej Anička. Tá sa oddelila z kŕdlika a vbehla do domu a cez pitvor 
rovno do svojej izbičky. Nešťastná mať si ide konečne ľahnúť, ale spať? 
Kdeže! Nejde jej do hlavy, že jej Anička, pekná ako obrázok a veselá ako 
vtáčatko, ešte nemá frajera. Veď staršia Kačka sa vydala akoby prstami 
luskol. Nebude to tým, že si rozmaznané dzjévča moc prebjéra? Šak po-
mály šetcia mládenci na okolí sú už ženatí. Budem sa moset na vec lepšjé 
podzívat sama. A s týmto rozhodnutím zaspala.

Bolo po žatve a na dvore starej, zrušenej školy bola muzika. Tetka 
Kača horko-ťažko nahovorila susedu Zuzku, aby sa tam išli spolu po-
zrieť. Videla, čo vidieť nechcela. Jej Anička síce išla z ruky do ruky, ale 
ani s jedným mládencom netancovala dva razy za sebou. V ten večer 
nešťastná mať už nesedela pri okne, ba ani nabudúce. V bezsenných no-
ciach hútala, ako dcére dopomôcť k ženíchovi a sebe k zaťovi, lebo veru 

baby, keď pred obchodom čakajú na chlieb, už začínajú mať narážky 
o starých djévkach. Bosorky jedny! Hádam nám Pán Boh pomôže a do 
svojich večerných modlitieb nezabudla pred Všemohúceho predložiť aj 
prosbu o ženícha pre Aničku.

Prešlo leto, dvor bol osvetlený splnom mesiaca, ale Kača už nie je 
zvedavá na Ančine kamarátky. Leží vedľa muža, ale nespí, nedá sa, veď 
je nedeľa a muzika mala byť v novom kultúrnom dome.

V tom ticho noci a materine myšlienky naruší nezvyklý zvuk – mo-
torka a u nich na dvore! Kača vyskočí z postele, ešte dobre, že spáva na 
kraji a už je pri okne. No zazrie len to, že Anička zoskočí z motorky, zavolá 
ďakujem, zakýva neznámemu (Kači je neznámy) a vojde do domu. No 
mamka ju už čaká v pitvore.

„Ná, ty trúba jenna, čos ho nezavolala núter?“
„A na čo?“ a zmizla v svojej komôrke.
O týždeň sa situácia opakovala, len s tým rozdielom, že pánboh sa 

naozaj rozhodol Kači či Anči pomôcť. Keď sa motorka opäť ozvala na 
dvore, nesvietil mesiac, ale pršalo. Do okenných tabúľ šľahal hustý jesen-
ný dážď. Starostlivá mater v zmysle príslovia – pomôž si človeče, aj Pán 
Boh ti pomôže – tento raz nesedela v rubáči pri okne, ale oblečená stála 
v chodbe – pitvore s kľúčom v ruke, rozhodnutá konať.

„Mladý pán, idú núter trochu sa ohriať a osušiť. Anička, šak ked ta 
v takom nečase dovézel, zavolaj ho aj ty. Patrí sa to.“

„Tak teda poď, keď sa to patrí.“
Motorkár sa nedal dvakrát pozývať, pozdravil a vošiel za Aničkou do 

izby. Mamka Kača len na to čakala. Kľúčik, čo skrývala v dlani, tichúčko 
vsunula do zámky na dverách dcérinej izbietky a opatrne ho otočila. 
S pocitom dobre vykonanej práce sa vyzliekla a uložila na spánok. Otec 
Juro sa ráno načudoval, kde sa na dvore vzala motorka a pri raňajkách 
sedel neznámy mladý muž. O dva mesiace to bol jeho a Kačin zať. Nikdy 
sa nedozvedel, akým spôsobom a čím pričinením sa tak stalo. Hlavná vec, 
že všetci boli spokojní a žili v láske až do smrti, ako v peknej rozprávke.

Alžbeta Cibulková
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Naše mesto je rodiskom významných ľudí: 
doc. RNDr. Milan HVOŽDARA, DrSc.

Stalo sa už zvyklosťou, že sa 
v našom mesačníku objavujú mená 
osobností – našich rodákov, ktorí 
nielen po hranice Slovenska, ale aj 
ďalej, zviditeľňujú svojim talentom 
a  záslužnou prácou naše mesto. 
Tak je tomu aj pri dr. Milanovi 
Hvožďarovi, ktorý bol v roku 2012 
ocenený ako významná osobnosť 
SAV. 

Pán doc. RNDr. Milan 
Hvožďara, DrSc. sa narodil 10. ok-
tóbra 1942 v  Starej Turej, pochá-
dza z  roľníckej rodiny sídliacej 
na kopaniciach Súš, kde doteraz 
žije jeho sestra a brat s rodinami. 
Stredoškolské štúdium ukončil v r. 
1959 na gymnáziu v Myjave, vyso-
koškolské vzdelanie ukončil v roku 
1965 na Matematicko-fyzikálnej fa-
kulte KU v Prahe. Po skončení VŠ 
nastúpil pracovať na Geofyzikálny 
ústav SAV v  Bratislave, kde pra-
cuje v  rôznych pozíciách doteraz. 
Absolvoval externú vedeckú ašpi-
rantúru na Geofyzikálnom ústave 
ČSAV, Praha, obhajoba v  r. 1969. 
Vedeckú hodnosť DrSc. obhájil 
na GFÚ SAV v r. 1989, na docen-
ta sa habilitoval v  roku 1995 na 
Matematicko-fyzikálnej fakulte UK.

Dr. Hvoždara sa v svojej vedec-
kej práci zameral predovšetkým 
na riešenie matematických problé-
mov pre geoelektromagnetické po-
lia v nehomogénnych prostrediach 
modelujúcich vodivostné nehomo-
genity v Zemi. Významne prispel do 
teórie elektromagnetickej indukcie 

pre viacvrstvovú sférickú Zem, a to 
aj pri zohľadnení jej rotácie v neho-
mogénnych budiacich poliach časo-
vo harmonických i aperiodických. 
Ďalej odvodil náročné teoretické 
vzorce a počítačové programy pre 
elektromagnetickú indukciu v zvrs-
tvenej Zemi s trojrozmerným ruši-
vým telesom, pričom použil metódu 
vektorových integrálnych rovníc 
so slabo singulárnym tenzorovým 
jadrom. V stacionárnych geoelek-
trických poliach je medzinárodne 
uznávaným autorom originálnych 
riešení metódou hraničných integ-
rálnych rovníc (BIE) s Greenovými 
jadrami v tvare nekonečných radov 
a  viacerými slabo-singulárnymi 
členmi. Pre všetky svoje teoretické 
výpočty zostavil originálne náročné 
počítačové programy, viaceré z nich 
sa využívajú v partnerských ústa-
voch vo Fínsku, Poľsku, Maďarsku, 
Rusku a Rakúsku. Svojimi vedecký-
mi prácami získal uznanie odbornej 
komunity i v zahraničí ako odbor-
ník v oblasti moderných metód pre 
geoelektromagnetické polia.

Ďalšie významné teoretické 
a výpočtové práce urobil v oblasti 
gravimetrie, geotermiky a  termo-
elastických procesov v  litosfére. 
Jeho originálne exaktné analytické 
riešenia pre stacionárne i nestaci-
onárne geotermické polia v ideál-
ne elastických, aj visko-elastických 
prostrediach slúžia aj ako testova-
cie úlohy pre jeho nasledovníkov, 
ktorí využívajú metódy konečných 

diferencií, resp. metódy koneč-
ných elementov. Trvalou súčasťou 
jeho vedeckej práce je pedagogic-
ká činnosť v oblasti geofyziky, v r. 
1967-2005 každý semester vykoná-
val rôzne prednášky (cca 4-6 ho-
dín týždenne) pre geofyzikov na 
FMFI UK a Prírodovedeckej fakul-
te UK. Takmer každý geofyzik na 
Slovensku v posledných 30 rokoch 
absolvoval dve až tri jeho semes-
trálne prednášky, skúšky a rigoróz-
ne skúšky. 

Výsledky svojich výskumov 
publikoval vo vyše 115 prácach v do-
mácich i v zahraničných časopisoch. 
V cca 70 % článkoch je samostat-
ným autorom, vo väčšine je vedúcim 
spoluautorom. Taktiež pripravil ve-
decko-populárnu knihu o geofyzike: 
Hvoždara, M., Prigancová, A.: Zem – 
naša planéta, VEDA, Vydavateľstvo 
SAV, Bratislava 1989, 158 s. V roku 
2011 pripravil samostatne pre vyda-
vateľstvo VEDA ďalšiu populárno-
-vedeckú knihu M. Hvoždara: Naša 
Zem – pevná i  premenlivá, ktorá 
vyjde v roku 2012. Je vedúcim spo-
luautorom 2 VŠ skrípt pre geofyzi-
kov na Prírodovedeckej fakulte UK 
a FMFI UK o matematických metó-
dach v geofyzike. 

Vedecko-organizačná činnosť 
dr. Hvoždaru bola tiež bohatá. Bol 
vedúcim geomagnetického oddele-
nia, v rokoch 1989-1996 riaditeľom 
GFÚ SAV, koordinoval viaceré ve-
decko-výskumné úlohy a  projek-
ty. Vykonával funkciu tajomníka 

VK SAV pre vedy o Zemi a vesmí-
re v rokoch 1988-1997, predsedal 
Spoločnej odborovej komisie pre 
vedný odbor 11-45-9 geofyzika, 
v súčasnosti pokračuje ako člen tej-
to komisie. Bol členom viacerých 
redakčných rád vedeckých časopi-
sov. Významným ocenením jeho 
činnosti sú najmä Čestné uznanie 
za zásluhy o rozvoj MFF UK (1987), 
Strieborná čestná plaketa Dionýza 
Štúra za zásluhy v prírodných ve-
dách (1992), pamätné medaily 
z  Geofyziky Brno (1989). V  roku 
2012 bol ocenený ako Významná 
osobnosť SAV.

Je ženatý, jeho manžel-
ka Janka pôsobí ako profesor-
ka na Ekonomickej Univerzite 
v  Bratislave, majú syna Ľuboša, 
ktorý je odborníkom na lasery vo 
Švajčiarsku a  dcéru Danku, ktorá 
žije v Taliansku. Veľmi rád navšte-
vuje rodné kopanice Súš. Okrem 
vedeckej práce sa venuje záhrad-
kárčeniu pri Bratislave a  turistike 
a hubárčeniu vo Vysokých Tatrách.

Podľa životopisu Dr. Hvožďaru 
spracovala Lívia Boorová

Oznam 
vykrádačom chát!

Každý chatár alebo chalupár sa predovšetkým 
obáva toho, že jedného dňa natešený dorazí na svo-
je obľúbené miesto a naraz neverí svojim očiam. 
Chalupa alebo chata má rozbité a otvorené okno a vo 
vnútri je neporiadok. Kopa skla a črepín. To sa stalo 
aj mne, keď som v jedno pondelňajšie popoludnie 
išla polievať na chatku kvety. Kvetináč bol odložený 
z okna, aby bol prechod cez rozbité a otvorené okno 
voľný. Nakoľko je chatka bez vody, bez elektriny, tým 
pádom aj bez chladničky, kde by boli nejaké potra-
viny alebo tekutiny, nič sa nestratilo. Škoda vznik-
la na okne a rozbitých veciach, ktoré boli na stole. 
Takže, milí zlodeji, tých 10 centov, ktoré Vám tam 
vypadli, nestačia na zaplatenie rozbitého okna! Ak 
sa budete chcieť pozrieť do chatky, príďte, keď tam 
budeme a môžete sa presvedčiť, že je to len obyčajná 
záhradná chatka, ktorá slúži na odpočinok po práci 
v záhrade alebo schovanie sa pred slnkom a dažďom.

záhradkári

V mestskej časti Papraď 
máme opäť obchod...

Neviem, kto má akú zásluhu na 
tom, že v mestskej časti Papraď máme 
opäť obchod s potravinami, no patrí 
mu poďakovanie. Je to dobrá vec, hlav-
ne pre nás dôchodcov, ktorých nás je 
tu väčšina.

Aká je to výhoda, keď si môžeme 
každý deň kúpiť čerstvý chlebík, rožky 
a iné pečivo, keď pre každú drobnosť 
potrebnú v kuchyni, nemusíme cesto-
vať na Starú Turú. Nehovoriac o náma-
he nás starších spojenú s cestovaním 
s nákupom, stratou času čakaním na 
autobus či vlak a predraženým náku-
pom o cestovné. 

A čo ešte musím vyzdvihnúť – zá-
sobovanie. V našom obchodíku CBA, 
vkusne a  prakticky usporiadanom, 
dostanete kúpiť všetko – od zeleniny, 

ovocia, mäsových výrobkov, čerstvé-
ho mäsa, bohatý výber pekárenských 
výrobkov, skrátka všetko, čo v domác-
nosti potrebujete. 

Príjemnú atmosféru v našom ob-
chodíku vytvára počtom malý, no 
milý, príjemný, vždy ochotný personál. 
Verím, že sa im bude dariť. Prajem im 
dobrých zákazníkov a pohodu pri ich 
práci. 

Jediným nedostatkom je chýbajúca 
klimatizácia. V horúcich dňoch nielen 
pre personál i zákazníkov bolo neprí-
jemné veľké teplo, ale myslím si, že aj 
na niektoré druhy tovarov môžu ne-
priaznivo pôsobiť také vysoké teploty. 
Dúfam, že i tento nedostatok kompe-
tentní časom odstránia.

spokojná zákazníčka
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V Starej Turej sa hrala aj hádzaná (5. časť) 
Mužská hádzaná – venované zakladateľovi hádzanárskeho oddielu TJ PREMA Viktorovi Hojstričovi

(pokračovanie z minulého čísla)

Hádzanársky oddiel mal aj družstvo dorastencov. V rámci OU 
vyhrali okresnú súťaž. Dorastenci Premy postúpili do finále, ktoré 
sa uskutočnilo 22.5.1964 v Bratislave. Vyhrali tam všetky zápasy 
a stali sa najlepším družstvom Západoslovenského kraja v rámci 
OU. Okrem toho viedli i okresnú súťaž dorastencov. Na základe 
toho postúpili do divízie a mali možnosť dostať sa i do dorasteneckej 
ligy. A treba napísať, že sa veľmi dobre „činila“ i hádzanárska mlaď. 
18.6.1964 sa stali žiaci ZDS pod vedením uč. Jána Holiča víťazmi 
vo finále Pionierskej ligy a okresnými preborníkmi žiakov v r. 1964.

O úspechy dorastencov sa zaslúžili títo hráči: Devan, Štefka, 
Balon, Ričovský, Nedorost, Žigray, Kollár, Svinkásek, Lipovský, 
Pagáč, Chudý, Galbavý.

V dňoch 11. a 12.7.1964 usporiadal hádzanársky oddiel II. ročník 
turnaja v hádzanej mužov o Putovný pohár Premy. Zúčastnilo sa ho 
6 družstiev. TJ Prema B (dorastenci) skončili na 4. mieste a TJ Prema 
A (muži) na 5. mieste. Vyhral opäť Slovan Piešťany.

V auguste 30.8.1964 hrali dorastenci prvý majstrovský zápas, 
vyhrali 13:12 a hrali v ňom i noví dorastenci, moji bývalí spolužiaci, 
buď z 1. stupňa ZDŠ, alebo z 2. stupňa Peter Galbavý, Ján Požgay, 
Viliam Regina a Miroslav Pavlovič. Podľa zápisu v kronike 28.9.1964 
je situácia u mužov dosť zlá, lebo odišlo veľa hráčov a ani u doras-
tencov nie je situácia úplne priaznivá. Obe družstvá sa udržujú 
v polovičke tabuliek.

Hádzanársky oddiel za spolupráce OV ČSTV usporiadal zim-
nú dlhodobú hádzanársku súťaž dorastu v telocvični na štadióne 
Premy. Zápasy sa hrávali každú sobotu o 10.00 hodine. Zimná súťaž 
bola súčasne i spartakiádnym turnajom okresu Trenčín. V súťaži 
dorastencov zvíťazilo družstvo Premy Stará Turá. Veľkou oporou 
bol Peter Galbavý. Medzi najlepších strelcov turnaja sa zaradili títo 
hráči: 4. miesto Pagáč s 29 gólmi, 6. miesto Lipovský a Nedorost 
s 24 gólmi, 7. miesto Kollár s 23 gólmi, 8. miesto Kramárik s 21 gólmi 
a 10. miesto Regina so 17.

11.1.1965 sa konala výročná schôdza hádzanárskeho oddielu TJ 
Prema. Zúčastnili sa ho Hojstrič, Polčan, Lipovský, Pavlovič, Masár, 
Druk, Kačic, Pekník, Horváth, tréner Koudelka, Ing. Žák, Siváčková, 
Klimáčková, Pagáčová, Hudcovicová, Haruštiaková a  hostia. 
Dohodlo sa odhlásiť družstvo mužov zo súťaže, lebo na nastávajúce 
obdobie nemá zaistený dostatočný počet aktívnych hráčov, s ktorý-
mi by sa mohlo počítať a pokračovať v súťaži. Podľa Trenčianskych 
novín z 5.5.1965 to vyzerá, že mužov zo súťaže neodhlásili a hrali 
v B – skupine II. triedy krajskej súťaže mužov v hádzanej. Veľmi sa 

im nedarilo. V uvedenom čase boli na predposlednom mieste tabuľ-
ky. Dorastencom sa v tom čase naopak darilo, bojovali o postup do 
dorasteneckej ligy, ale skončili na 3. mieste v krajskom majstrovstve 
dorastu v hádzanej. Treba pripomenúť, že družstvo dorastu bolo 
jediné družstvo z okresu Trenčín, ktoré bojovalo v tejto súťaži.

Zo zápisu kroniky z 28.8.1965 sa dozvedáme, že muži v nastá-
vajúcej sezóne 1965/1966 do súťaže nenastúpili a hŕstka dobro-
voľných funkcionárov sústredila svoju prácu na výchovu dorastu. 
Po rozpadnutí pôvodného družstva dorasteniek sa vytvorilo nové, 
úplne obmenené družstvo. Dorastenci zostali hrať pod vedením 
Koudelku v I. triede ZSK, lenže mnohí hráči odišli na voj. základnú 
službu, do Piešťan odišli Nedorost a Pavlovič Vl. a k futbalistom sa 
vrátili Galbavý a Regina. Dorastencov čakali ťažké časy, ak si chceli 
udržať výkonnosť ako mali v sezóne 1964/1965. Hrali v jesennej 
súťaži zo všetkých svojich síl. Mali pred sebou pekný cieľ – vybojo-
vať si účasť v 1. dorasteneckej hádzanárskej lige. 26.9.1965 vyhrali 
s Cíferom 23:14, so Sencom kontumačne, 10.10.1965 remizovali 
s Partizánskym 12:12 po zmanipulovaní rozhodcom, 17.10.1965 
vyhrali s Pezinkom 21:11. Cestu do dorasteneckej ligy im však zaha-
tal materský podnik, konkrétne ZV ROH. Predseda ZV ROH Bača 
pridelil hádzanármi objednaný autobus milícii a p. Hojstričovi to 
neoznámil. Dorastenci už nemohli vycestovať a prehrali kontumač-
ne. Zo strany ZV ROH to bol viac ako „hrubý faul“ na hádzanársky 
oddiel.

Od 6.2.1966 hrali dorastenci už pod hlavičkou Chirana Stará 
Turá 2. ročník zimnej súťaže. Vyhrali ju nielen dorastenky Starej 
Turej, ale i dorastenci. Okrem toho, že dorastenci po zimnej súťaži 
začali s jarnou súťažou, zúčastnili sa i krajského kola Ministerstva 
ťažkého priemyslu (MŤP) v hádzanej. Chlapci nášho OU súťaž vy-
hrali. Najlepší strelci OU Chirana boli Kollár s 31 gólmi a Regina 
s 25 gólmi. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Peter Galbavý. 
Za týmto úspechom stál i ich vynikajúci tréner Vilém Koudelka. 
Týmto víťazstvom sa hádzanári OU Chirana prebojovali na celoštát-
ne majstrovstvo MŤP, ktoré sa konalo 26. až 29.5. 1966 v Kopřivnici. 
Zúčastnilo sa ho 12 družstiev, mnoho z nich bolo prvoligových 
(Sparta Praha, Slávia Praha, Gottwaldov, ČKD Plzeň a  ďalšie). 
Dorastenci Chirany vyhrali svoju skupinu a prebojovali sa do finá-
le, v ktorom tiež zvíťazili. O víťazstvo sa zaslúžili títo hráči: Galbavý, 
Plucnara, Kollár, Pagáč, Regina, M. Pavlovič, Málek, Špirko a Válek. 
Za najlepšieho brankára vyhlásili Petra Galbavého a odmenili ho 
krásnou cenou – maketou auta TATRA 603.

(dokončenie v budúcom čísle)
Ing. Eva Tomisová, rod. Pagáčová

Dorastenci Premy v r. 1965

Dorastenci OU Chirana – víťazi celošt. majstrovstiev MŤP
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Čo dáva našim deťom krídla?
Pred niekoľkými rokmi zaplavili náš trh 

energetické nápoje. Malé, až príliš nápad-
né plechovky všakovakých farieb sa najskôr 
objavovali v posilňovniach, na benzínových 
pumpách a v rôznych špecializovaných pre-
dajniach a lákali našich, predovšetkým mla-
dých experimentátorov na nové nevšedné 
zážitky. Tento pokus osloviť zákazníka sa 
výrobcom pravdepodobne vyplatil, pretože 
dnes si v regáloch obchodíkov, obchodov 
a všetkých obchodných reťazcov môžeme 
vybrať z  desiatok rôznych druhov, vôní, 
chutí a „sily“. Vábivé reklamy a slogany nás 
na každom kroku presviedčajú o  tom, že 
po vypití takéhoto života budivého moku, 
akýmsi zázračným spôsobom dostaneme 
krídla a všetko bude odrazu jednoduché, 
bezproblémové. To, čo oslovilo dospelých, 
dvojnásobnou mierou oslovilo i naše deti. 
Už na prvom stupni ZŠ deti dobre poznajú 
niektoré značky takýchto nápojov a pri roz-
hovoroch so staršími deťmi mám niekedy 
pocit, že kto nepije energetické nápoje je out, 
mimo, menejcenný, vylúčený. A čo vlastne 
dáva energetický nápoj našim deťom? Presne 
to, čo sa sľubuje v reklame: krídla. Jedna ple-
chovka takéhoto nápoja totiž obsahuje asi 
85 mg kofeínu a keď si k tomu prirátame 
množstvo cukru, ktoré drink obsahuje, vyjde 
z toho jediné: človek získa pocit novej sily 
a energie. Niekedy sa stáva, že deti očakávajú 
od nápoja príliš veľa a keď sa požadovaný 
účinok v krátkom čase nedostaví, dajú si ešte 
jednu „dávku“. Čo nasleduje? Neskutočný 
nepokoj. Dieťa neobsedí, podupkáva si no-
hami, klopká prstami, neustále chodí sem 
a tam. To sú tie viditeľné reakcie tela. A tie 

neviditeľné? Takýto drink zrýchli frekvenciu 
srdca, zaťaží žalúdok a má vplyv na nervovú 
sústavu. Keď uvážime, že práve obdobie do-
spievania je jednou z dôležitých fáz vývoja 
centrálnej nervovej sústavy, je pitie energi-
zujúcich nápojov u našich detí prinajmen-
šom na pováženie. Rôzne štúdie dokazujú, že 
pitie takýchto nápojov spôsobuje hyperak-
tivitu, agresivitu a dokonca i poruchy spán-
ku. Ďalším dôsledkom je zvýšenie hladiny 
cukru v krvi, zvýšenie krvného tlaku a aký 
má vplyv veľké množstvo cukru na telesnú 
váhu, nemusím snáď ani rozpisovať. Veľmi 
nebezpečné je pitie energetických nápojov 
v kombinácii s alkoholom. I napriek tomu, 
že výrobcovia niekedy na obale uvádzajú, 
že takáto kombinácia je vysoko riziková 
a je zakázaná, mnohé deti to ani len netušia 
a mnohé podniky ponúkajú tento mix ako 
jeden z miešaných nápojov!!! V niektorých 
štátoch je predaj energetických nápojov de-
ťom veľmi obmedzený, v niektorých je do-
konca zakázaný. 

Ja sama som sa o takýto tovar nikdy ne-
zaujímala, a to až do jedného letného tábora, 
kedy si deti z výletu viezli niekoľko plecho-
viek s takýmto nápojom. I napriek môjmu 
prekvapeniu som neprikladala nijakú zvlášt-
nu dôležitosť ani tomu, že jeden z chlapcov 
utratil za tieto nápoje všetky peniaze, kto-
ré na tábor od rodičov dostal. Naivne som 
si myslela, že nápoje nakúpil ako darčeky 
domov. Oči mi otvorilo až správanie tohto 
chlapca na druhý deň. V čase, keď boli všet-
ky deti na ihrisku, som pripravovala v izbe 
večerný program. Zrazu ma z mojej práce 
vyrušil zvláštny hluk, a  tak som zbystrila 

pozornosť. Dotyčný chlapec, ktorý vôbec 
netušil, že som v izbe, behal neustále po dl-
hej chodbe sem a tam a vykrikoval rôzne 
vulgárnosti. Stále dookola. Sám. Bez divá-
kov. Pripadal mi ako zviera v klietke, ktoré 
nevie, ako má utiecť, kde sa má schovať. Až 
tento srdce zvierajúci zážitok mi otvoril oči, 
až potom som sa zamerala na zdroj jeho ne-
skutočnej energie - dva prázdne obaly od 
energetických nápojov v smetnom koši. I na-
priek tomu, že som si na obale prečítala, že 
tento nápoj je nevhodný pre deti a tehotné 
ženy, nenašla som žiadne iné upozornenie 
o rizikách či varovanie Ministerstva zdravot-
níctva o škodlivosti tohto produktu na zdra-
vie. Pri pohľade na zloženie som si s hrôzou 
uvedomila, čo všetko sa mohlo stať, keby 
tento chlapec vypil nápoja viac.

Aký z toho plynie záver? 
Na jednej strane hrozí vztýčený ukazo-

vák lekárov. A čo na strane druhej? 
„Společnost Red Bull je optimistická i pro 

následující rok. Navzdory stále trvajícímu 
velmi složitému finančně nejistému celosvě-
tovému hospodářskému klimatu plány společ-
nosti, z hlediska růstu a investic v roce 2011, 
zůstávají stejně ambiciózní a i nadále se před-
pokládá vzestupný trend.“ 

Tak ako rodičia? Prispejeme im?
Věra Tepličková

P. S. I napriek tomu, že som písala len 
o energetických nápojoch, zbystriť pozor-
nosť by mali i rodičia, ktorí doprajú v pitnom 
režime svojim deťom i „kolové“ nápoje. 

(Zdroj citácie: http://is.muni.cz/th/258487/lf_b/
Hortova-_Energeticke_napoje_BC_.pdf.txt)

Námorný výcvik 2012
Je utorok 6.6.2012. 

Vonku je slniečko a všet-
ky šiestacke triedy zo ZŠ 
dnes majú Námorný vý-
cvik. Zorganizovalo ho pre 
ne Občianske združenie Klub 
Prieskumník Pathfinder v spo-
lupráci s RZ ZŠ v Starej Turej. 
Cieľom tohto podujatia bolo 
spríjemniť deťom ich MDD a za-
žiť pri tom kopec zábavy, elánu 
a adrenalínu zároveň. Ráno sme 
začali rozdelením do skupín, vy-
svetlením pravidiel na vode a na 
brehu a potom nastal čas, kedy 
sa odohrávali jednotlivé súťaže. 
Takéto chvíle sú vždy sprevá-
dzané pokrikovaním, povzbu-
dzovaním a dobrá nálada robí 
atmosféru celej akcie. Nadšenie 
nechýbalo ani našim p. učiteľ-
kám, ani našej p. plavčíčke, či 
zdravotnej sestričke, ktorí nám 

robili odborný dozor 
nad akciou. Vyskúšali si 
plavbu v rafte a zasúťa-

žili spolu so žiakmi. Hra 
Tam a  späť bola zameraná 

na rýchlosť. Družiny spolu 
so svojimi kormidelníkmi mali 
za úlohu doplávať k  druhému 
brehu, dotknúť sa ho a  vrátiť 
sa naspäť do cieľa. Podľa pora-
dia príchodu získavali body pre 
svoje družstvo. Druhá hra bola 
o šikovnosti. Úlohou detí bolo 
nazbierať čo najviac loptičiek, 
ktoré boli rozhádzané po hladi-
ne Dubníka. Tretia hra bola bo-
jovná. Lode sa rozdelili na dve 
skupiny, pričom jedny boli pirá-
ti a druhí Španieli. Španieli pre-
vážali zlato na druhú stranu, ale 
mali protivníkov a tými boli pi-
ráti, ktorí im zlato brali. Bolo to 
dobrodružstvo a museli sme hru 

zopakovať, lebo sa deťom veľmi 
páčila. Decká boli veľmi šikovné 
a nadšenie im zjavne nechýbalo. 
Na konci celej akcie boli všetci 
odmenení sladkou odmenou, 
upomienkovým predmetom 
a víťazi si pre svoje družstvá vy-
dobyli ešte ďalšie sladké odmeny.

Touto cestou sa chcem veľ-
mi pekne poďakovať vedeniu 
ZŠ a deťom zo šiestackých tried, 
že sme spolu prežili krásny deň. 
Ďalej sa chcem poďakovať pani 

uč. Ambrušovej za jej štedrosť, 
pretože vďaka nej deti získali 
upomienkovú vojenskú známku. 
V nemalej miere ďakujem 

p. Redajovej, že nám ako 
plavčíčka robila dozor nad deťmi 
a p. Baladovej za jej zdravotnú 
starostlivosť. Takisto sa chceme 
poďakovať Nadácii ŽIVOT za fi-
nančnú podporu projektu.

Za OZ KP Pathfinder Horská 
včielka Majka Slamková
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Firem Cup 2012
MFK Stará Turá usporiadal 

dňa 26.6.2012 futbalový turnaj 
Firem Cup 2012 za účasti mužstiev: 
Leoni Cable Slovakia, Diand Trade, 
Chirana T. Injekta, TRW a UMC. Na 
turnaji sa nezúčastnilo mužstvo spo-
ločnosti Elster z dôvodu nemocnosti 

hráčov. Hralo sa na dvoch skráte-
ných ihriskách, každý s  každým. 
I napriek vysokým teplotám sa hra-
lo vo veľmi dobrom tempe a kvali-
te. Peknú hru s množstvom gólov 
opäť predviedol minuloročný ví-
ťaz - mužstvo UMC, ktoré nenašlo 

premožiteľa. Najlepším hráčom tur-
naja sa stal Peter Volár z Injecty, naj-
lepším strelcom Miroslav Ostrenka 
z  UMC a  najlepším brankárom 
Martin Szamuel z TRW.

Zisk z turnaja bol použitý pre 
našich žiakov ročníkov 1999 a 2001, 
ktorí nás úspešne reprezentovali na 
medzinárodnom turnaj v Rakúsku 
– Hollabrunn v júli 2012.

Konečné umiestnenie:

1. UMC s.r.o. 12 b
2. TRW s.r.o 9 b
3. Diand Trade s.r.o. 4 b
4. Chirana T.Injecta a.s. 4 b
5. Leoni cable Slovakia s. r.o. 0 b

Ing. Ján Hodermarský

Futbalový 
turnaj U-11

MFK Stará Turá usporiadal dňa 30.6.2012 me-
dzinárodný turnaj prípraviek U-11, na ktorom sa 
zúčastnili mužstvá: Raven Považská Bystrica, PFK 
Piešťany, Lokomotíva Trnava, MFK Topoľčany, 
Slatina Brno, Slovan Nemšová a  MFK Stará Turá 
„A“ a „B“. Hralo sa na dvoch skrátených ihriskách 
so 6-timi hráčmi v poli a brankárom, hrací čas bol 
20 minút a hral každý s každým. MFK Stará Turá 
„A“ hral v zložení: Kukučka, Valo, Andrášik, Žoldák, 
Záhora, Cibulka, Adásek, Nemec, Puškár a vyhra-
li nad Nemšovou 4:0, Brnom 1:0 a našim „B“ muž-
stvom 2:0. Tri zápasy skončili nerozhodne 0:0 a to 
s Piešťanmi, Považskou Bystricou a Trnavou. Prehrali 
len jediný zápas s Topoľčanmi 0:1, ktoré sa stali víťaz-
mi celého turnaja. Naše „B“ mužstvo hralo v zložení: 

Robek, Klimáček, Dzuro, Tanglmayer, Ando, Pisca, 
Sekerka, Durec a Počarovský. V skupine vyhrali jedi-
ný zápas, keď porazili Nemšovú 5:1 a postupne pre-
hrali s Piešťanmi 0:1, Trnavou 0:2, Topoľčanmi 1:2, 
Považskou Bystricou 2:4 a Brnom 1:2.

Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Denis 
Gerži z MFK Topoľčany, najlepším strelcom Adam 
Kolár zo Slatiny Brno a najlepším brankárom sa stal 
náš Michal Kukučka.

Konečné umiestnenie:
1. MFK Topoľčany 17 b
2. Lokomotíva Trnava 16 b
3. PFK Piešťany 14 b
4. MFK Stará Turá „A“ 12 b
5. FK Raven Pov. Bystrica 11 b
6. FK Slatina Brno 6 b
7. MFK Stará Turá „B“ 3 b
8. TJ Slovan Nemšová 0 b

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

Lesotur s.r.o.
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2011/2012
pri objednaní celej fúry je doprava

do 25 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0908 183 658
prevádzka Bzince pod  Javorinou

VŔTANIE STUDNÍ
v komplikovaných terénoch

a v akomkoľvek podloží
 100% garancia vody

0907 419 020
www.vrtydp.sk

INZERCIA

• Predám 4-mesačnú kozičku – súca na chov. Tel. číslo: 032/776 27 31

Účastníci turnaja Firem Cup 2012


