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

August sa spája so SNP
Druhá svetová vojna a Slovenské národné 
povstanie patria k  najvýznamnejším 
a  najtragickejším udalostiam našich 
novodobých dejín. Povstanie bolo 
otvorenou vzburou proti vstupu 
nemeckých okupačných vojsk na územie 
Slovenskej republiky a jeho cieľom bolo 
zvrhnúť kolaborantský štát Jozefa Tisa. 
SNP vypuklo na Slovensku 29. augusta 
1944, jeho centrum bolo v  Banskej 
Bystrici. Povstalecká armáda, ktorá 
nebola na takýto boj pripravená a dobre 
zorganizovaná, sa proti veľkej presile 
nemeckých vojakov vydržala brániť 
dva mesiace, po porážke sa časť vojakov 
vrátila do svojich domovov a časť prešla 
na partizánsky spôsob boja. Partizáni 
potom pôsobili v  rôznych častiach 
Slovenska až do oslobodenia v  máji 
roku 1945. Tak ako každá vojna a každá 

armáda, aj tá partizánska mala svoje 
svetlé a temné miesta. Rôzne publikácie  
a rôzni autori sa na Povstanie pozerajú 
inak. Podľa všeobecného názoru určite 
treba najmä mladším generáciám 
pripomínať hrdinský boj mnohých 
partizánov, ktorí bojovali za obnovu 
Československa a  neváhali riskovať 
svoj život v boji s nemeckými vojakmi. 
Častokrát vedeli, že idú do takmer 
istej smrti, ale ich vlastenecká povaha 
a nesúhlas s hitlerovskou politikou ich 
vyburcovali k  neuveriteľným činom. 
Na druhej strane sa však čoraz častejšie 
dostávajú na svetlo nielen hrdinské 
príbehy, ale aj príbehy o  krádežiach, 
vraždách a  pomstách na civilnom 
obyvateľstve, ktorých sa dopustili 
niektorí partizáni. Žiaľ, aj to patrí 
k ľudskej povahe...

Slovenské národné povstanie sa stalo 
jednou z kľúčových udalostí slovenských 
dejín a  je na nás samých, ako sa 
k  samotnému Povstaniu a  pôsobeniu 
partizánov postavíme.  No jedno je isté. 
Poučme sa z chýb minulosti a žime tak, 
aby sme už nikdy nemuseli zažiť strach 
z vojny, z rabovania, zo smrti a aby naši 
muži či synovia nemuseli utekať do hôr 
a bojovať za slobodu a práva, ktoré dnes 
berieme ako samozrejmosť. 

Lívia Boorová

Remeslá našich predkov 7. august  Námestie slobody, DK Javorina
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do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 18. 6. 2015  sa uskutočnilo VII. zasad-
nutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá. 
Zasadnutie otvorila primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová. Úvodom dostali slovo občania z Ul. 
Kozmonautov, ktorí požiadali o vyjadrenie k ná-
vrhu VZN č. 7/2015-Nar. O podmienkach usmer-
ňovania činností v oblasti obchodu a služieb na 
území mesta Stará Turá, ktorého predkladaná 
úprava sa týkala prevádzkových hodín pohos-
tinského zariadenia KOZMOS. Problematikou 
úpravy prevádzkových hodín tohto zariadenia 
sa poslanci už niekoľkokrát zaoberali. Poslednú 
úpravu nariadenia urobili na aprílovom zasadnu-
tí, kedy  s ohľadom na potenciálne rušivé pôso-
benie na podmienky života a životné prostredie 
v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h), i) 
a n) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších pred-
pisov určili prevádzkovú dobu v územnom ob-
vode Ul. Kozmonautovej  od 8.00 hod. do 19.00 
hod. s podmienkou dodržiavania prevádzkových 
hodín a rešpektovania pravidiel medziľudského 
spolunažívania. V rozprave k návrhu na spätnú 
úpravu otváracích hodín do 22.00 hod. vystúpili 
majiteľka a jej sestra, prevádzkár ako i zákazníci 
tohto zariadenia. Poslanci predložený návrh zme-
ny prevádzkových hodín, napriek ich podporným 
stanoviskám,  neschválili.
Poslanci vzali na vedomie  Správu z kontroly plne-
nia uznesení prijatých na V. a VI. zasadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• na doplnenie uznesenia č. 17 – V/2015 zo dňa 

23.4.2015, ktorým bol schválený odpredaj častí 
z pozemkov parc. č. 1761/210 a parc. č. 1762  
pre  Ing. Jána Kišša a manž., bytom Stará Turá,

• na uzatvorenie zmlúv o  výpožičke majetku 
mesta pre DHZ Papraď, DHZ Drgoňova doli-
na, DHZ Topolecká a DHZ Stará Turá,

• na predĺženie lehoty plnenia zmlúv o budúcich 
kúpnych zmluvách na výkup pozemkov v lo-
kalite IBV Drahy,

• na uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách 
o  zriadení vecného bremena s  vlastníkmi 
pozemkov dotknutých stavbou „Stará Turá 
Topolecká - vodovod a kanalizácia“,

• zmluvy o  uzavretí budúcej kúpnej zmlu-
vy, ktorá bude uzatvorená so spoločnosťou 
STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom,

b) zámer
• odpredaja pozemku Róbertovi Sadloňovi, by-

tom Stará Turá,
• odpredaja pozemku Petrovi Schwartzovi 

a manž. Jane, Stará Turá,
• zámer zámeny pozemkov pre Ing. Jána Klča, 

bytom Stará Turá,
• prenájmu  nebytových priestorov hasičskej 

zbrojnice v  Drgoňovej doline spoločnosti  
RadioLan, s.r.o. Bratislava,

• prenájmu pozemkov spoločnosti STINEX s.r.o. 
Nové Mesto nad Váhom,

• prenájmu pozemku pre Šena Hasipiho, Stará 
Turá,

c) žiadosť
• Milana Medňanského, Stará Turá, o zriadenie 

vecného bremena,
• Jána Čičmanského a manž. Emílie, bytom Stará 

Turá, o odpredaj časti pozemku,
• ZDRAV-TECH s.r.o. Stará Turá, o prenájom 

pozemku,
• Jána Gorčíka a manželky  Gabriely, bytom Stará 

Turá, o odpredaj časti pozemku,
• Branislava Redaja, Stará Turá, o  odpredaj 

pozemku,
• Branislava Koštiala, bytom Stará Turá, o od-

predaj časti pozemku,
• Dušana Matušíka a manž. Anny, bytom Stará 

Turá, o odpredaj časti pozemku,
• o zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných 

pozemkov,
c) súhlas
• STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom na 

umiestnenie stavby „Bytový dom 15 b. j.“.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť 
Mestského futbalového klubu Stará Turá o pod-
poru futbalu výstavbou tréningového ihriska 
s umelým trávnatým povrchom a uložilo MsÚ 
hľadať možnosti na výstavbu ihriska s použitím 
financovania z cudzích zdrojov. Ďalej vzalo na 
vedomie:
•  Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta, 
• Návrh III. zmeny programového rozpočtu 

Mesta Stará Turá na rok 2015,
•  Správu hlavnej kontrolórky z kontrol ukonče-

ných po V. zasadnutí MsZ,
•  Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych 

služieb za rok 2014,
•  Vzdanie sa funkcie členky ZPOZ Júlie 

Hodasovej.

Ďalej poslanci schválili Návrh zmeny programového 
rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2015 rozpočto-
vým opatrením, ktorým sa zvýšia celkové príjmy 
a celkové výdavky programového rozpočtu o sumu 
900 000 €, Návrh II. zmeny programového rozpoč-
tu m.p.o. DK Javorina rozpočtovým opatrením, 
a to navýšením na prvku 11.2.1 DK Javorina 15 
tis. € na nákup osobného automobilu a na prvku 
11.2.4 Kultúrny dom Papraď 1,4 tis. € výmena 
okien a znížením rezervného fondu 16,4 tis €.

Schválené boli tri všeobecne záväzné nariade-
nia mesta:
• VZN č. 4/2015 – Nar. o poskytovaní sociál-

nych služieb a výške úhrady za sociálne služ-
by. Týmto návrhom sa  mení znenie prílohy č. 
1 a č. 2 pôvodného VZN č. 9/2013. V opatrova-
teľskej službe  k 1.8.2015 bolo zvýšenie o 0,10 € 
za 1 hod. opatrovania.

• VZN č. 5/2015-Nar. O zverejňovaní a vyle-
povaní plagátov s informatívnym, reklam-
ným a  komerčným obsahom na území  
mesta Stará Turá. VZN bolo prijaté v záujme 
zachovania estetického vzhľadu mestských 
výlepových plôch rozmiestnených na území 
mesta Stará Turá a v záujme čistoty verejných 
priestranstiev v meste. Vylepovanie plagátov 
zabezpečuje a poplatky za vylepovanie vyberá 
mestská príspevková organizácia Dom kultúry 
Javorina. Vylepovanie plagátov je možné výluč-
ne na miestach k tomuto účelu vyhradených, t. 
j. na stanovených výlepových plochách. Ceny 
za výlep plagátov podľa formátu sú:
formát A5 1,00 €/1ks, formát A4  1,50 €/1ks 
formát A3  1,80 €/1ks 

• VZN č. 6/2015-Nar. O  určení výšky dotá-
cie na prevádzku a mzdy na žiaka a výške 
príspevku zákonného zástupcu. Toto VZN 
mení a dopĺňa VZN č. 11/2013 – Nar. Úprava 
sa dotýka nákladov spojených so štúdiom v zá-
kladnej umeleckej škole. V prípade, ak žiak  na-
vštevuje  súčasne 2 základné umelecké školy 

(okrem Základnej umeleckej školy  Stará Turá 
aj základnú umeleckú školu v inom meste), má 
zákonný zástupca žiaka povinnosť poskytnúť  
čestné vyhlásenie pre zber údajov na účely roz-
deľovania výnosu dane z príjmov obciam len 
jednej škole. Ktorú z navštevovaných základ-
ných umeleckých škôl si vyberie, a ktorej čestné 
vyhlásenie poskytne, si vyberá sám.
Ak zákonný zástupca odovzdá čestné vyhláse-
nie základnej umeleckej škole v inom meste,  
bude prispievať na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdiom v ZUŠ Stará Turá  me-
sačne sumou vo výške 15% sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa.

V ďalšej časti rokovania poslanci schválili ino-
vovaný Rokovací poriadok Mestského zastupi-
teľstva, pracovné skupiny pre prípravu PHSR na 
obdobie 2015-2022 a zámery mesta spracované 
v Dotazníku pre obec, schválené boli termíny ko-
nania príležitostných trhov a ich predajného času 
v meste Stará Turá na II. polrok 2015. Schválený 
bol tiež plán kontrolnej činnosti hlavnej kontro-
lórky mesta na 2. polrok 2015 a návrh na odsú-
hlasenie podania žiadosti o finančný príspevok 
z fondov EU pre projekt „Rekonštrukcia a mo-
dernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá 
– II. etapa“. Maximálna výška pomoci na projekt 
nesmie byť vyššia než 750 000 EUR . Na realizáciu 
tohto projektového zámeru je možné požiadať 
o nenávratný finančný príspevok vo výške 95%. 
Spoluúčasť mesta na financovaní je 5 % z celko-
vých nákladov projektu uvedených v žiadosti.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Spomienka v Nárcí
Mesto Stará Turá v spolupráci so ZO 
SZPB Stará Turá Vás pozýva na spomien-
kovú slávnosť pri príležitosti 71. výročia 
SNP k pamätníku do osady Nárcie, kto-
rá sa uskutoční v piatok 21. augusta 
2015 od 15.00 hod. Odchod autobusu 
je o 14.30 hod. od DK Javorina so za-
stávkou oproti Mestskému úradu. Pre 
účastníkov je pripravené občerstvenie 
a posedenie pri ohni v priestore pod 
pamätníkom. 
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Väčšinu príspevkov a dávok 
vybavíte priamo v Starej Turej
Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny 
Stará Turá oznamuje, že v rámci reorga-
nizácie úradov práce, soc. vecí a rodiny, 
bolo od 1. marca 2015 na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny Stará Turá zria-
dené nové oddelenie služieb občanovi, 
ktoré vybavuje pre občanov:
• evidencia nezamestnaných 

a sprostredkovanie zamestnania,
• žiadosti pri uplatňovaní pomoci 

v hmotnej núdzi a dávok v hmotnej 
núdzi a náhradného výživného,

• potvrdenie o návšteve školy, ktoré 
sa budú odovzdávať v septembri 
a všetky štátne sociálne dávky ako 

sú: prídavok na dieťa, príplatok 
k prídavku na dieťa, rodičovský 
príspevok, príspevok na pohreb, 
príspevok pri narodení dieťaťa,  prí-
spevok na starostlivosť o dieťa a prí-
spevky v náhradnej starostlivosti.

Všetky tieto služby vybavíte priamo 
v Starej Turej na Úrade práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Dome štátnej sprá-
vy na Družstevnej ulici na II. poschodí, 
nie je potrebné cestovať do Nového 
Mesta nad Váhom. 

ÚPSVaR

Jubilujúci občania prijali 
pozvanie do obradnej siene
Všetko na svete sa môže človek pokúsiť zastaviť, každý pohyb, 
každé trápenie, každú životnú búrku...čo však nezastaví, čo nikdy 
nespomalí, je čas. 

S uplývajúcimi rokmi a s pribú-
dajúcimi šedinami si uvedomu-
jeme, ako je nám na tomto svete 
medzi ľuďmi, ktorých máme radi, 
dobre. Spomíname na dni, kedy 
sme boli mladí, na dni, kedy 
nám bolo dobre, ale i na dni, kto-
ré nepatrili k tým najšťastnejším. 
Spomíname i na dni, keď sme 
vstupovali do manželstva a keď 
sme položili základy našich ro-
dín. Spomienky sa často vynára-
jú práve vtedy, keď oslavujeme 
nejaké jubileum a na torte pred 
nami svieti aktuálne okrúhle čís-
lo nášho veku. 

Mesto Stará Turá si práve 
tieto okrúhle narodeniny našich 
občanov rado pripomína, a pre-
to sme veľmi radi, že aj v tomto 
roku prijali pozvanie primátorky 
mesta a Zboru pre občianske zá-
ležitosti jubilanti, ktorí sa v da-
nom polroku dožili krásneho 
životného jubilea - 70 a 75 rokov. 

Do obradnej siene bolo dňa 
23. júna 2015 pozvaných 80 ju-
bilantov. Pozvanie primátorky 
mesta Ing. Anny Halinárovej 

prijalo 39 prítomných osláven-
cov. Vo svojom príhovore sa 
primátorka poďakovala našim 
jubilantom za prácu, ktorú vy-
konávali v  prospech mesta na 
svojich rôznorodých pozíciách. 
Pripomenula tiež, že životné 
skúsenosti každého z  nich by 
nás mohli v  mnohom utvrdiť, 
poučiť, poradiť a naznačiť i smer, 
ktorým sa ubrať. Potom prevzali 
z rúk pani primátorky blahožela-
nie a zapísali sa do pamätnej kni-
hy mesta. Príjemné popoludnie 
zakončili spoločne na posedení 
pri malom občerstvení v zasada-
cej miestnosti mestského úradu 
spoločne s  pani primátorkou 
a zástupkyňou primátorky Bc. 
Zuzanou Zigovou. Zo stretnu-
tia vzišlo i množstvo podnetov, 
ktoré ich trápia a ktoré sa budú 
snažiť zamestnanci mestského 
úradu a technických služieb čo 
najskôr vyriešiť. 

Obradná sieň mesta Stará 
Turá nezostala dlho prázdna. 
Hneď na druhý deň prijal pozva-
nie na mestský úrad manželský 

pár, ktorý v tomto roku oslávil 
neuveriteľných 60 rokov spoloč-
ného života a tiež 5 manželských 
párov, ktoré si tento rok pripo-
menuli 50 rokov manželstva.

K tomuto krásnemu výročiu 
poblahoželala manželom primá-
torka mesta spoločne so zástup-
kyňou primátorky a odovzdali 
im malé darčeky.  

Obe podujatia veľmi pekne 
pripravili členky Zboru pre ob-
čianske záležitosti mesta Stará 
Turá a pani matrikárka Bc. Erika 
Držková. Program doplnili prí-
jemným spevom a hrou peda-
gógovia zo Základnej umeleckej 
školy Stará Turá. 

Prajeme všetkým našim mi-
lým jubilantom ešte veľa zdravia, 
šťastia, lásky a pohody v kruhu 
rodiny a najbližších. Manželom, 

ktorí oslavujú v  tomto polro-
ku zlatú svadbu, chceme po-
priať ešte veľa krásne prežitých 
spoločných rokov, lásky, spo-
lupatričnosti, ale aj trpezlivos-
ti a  ohľaduplnosti voči tomu 
druhému. 

Lívia Boorová

Prevádzka pošty počas 
dovolenkového obdobia 

(6.7. – 14.8.2015)

V súvislosti s dovolenkovým obdobím, ktoré pri-
náša aj zníženie dopytu klientov po poštových 
službách, potreby plynulého čerpania dovoleniek 
zamestnancov Slovenskej pošty, a. s., ako aj do-
držiavania Zákonníka práce pristúpila Slovenská 
pošta, pobočka Stará Turá k obmedzeniu otvára-
cím hodín pošty. Oznamujeme vám, že v tomto 
roku bude mať Pošta Stará Turá dočasne upra-
vené otváracie hodiny v termíne od 6.7.2015 do 
14.08.2015. Dočasné otváracie hodiny budú:
 

Po, Ut, Št, Pia 
8.00 hod. – 16.00 hod.

Prevádzková prestávka 11.30 hod. – 13.00 hod.
 

Streda 
8.00 hod. – 17.00 hod.

Prevádzková prestávka  11.30 hod. – 13.00 hod.

Slovenská pošta, a. s.

OBČIANSKA INZERCIA

• Predám murovanú záhradnú chatku so skleníkom s rozmermi 
3x5 m a s udiarňou v záhradkárskej osade Chrásnatá 1 v Starej 
Turej. T. č.: 0911 433 394
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Rekonštrukcia 
obvodového plášťa 

telocvične ZŠ Stará Turá
Mesto Stará Turá na zákla-
de žiadosti dostalo finančné 
prostriedky na riešenie hava-
rijných situácií z kapitálových 
výdavkov MV SR vo výške 106 
705,35 €. V rámci odstránenia 
havárie boli na základe zmluvy 
o dielo s vybratým dodávate-
ľom IZOTECH Group, spol. s. 
r. o., Nové Mesto nad Váhom 
v mesiaci máj 2015 začaté prá-
ce na stavbe „Rekonštrukcia 
obvodového plášťa telocvične“ 
v ZŠ Stará Turá. Jedná sa o vý-
menu okien za plastové okná 
so šesťkomorovým profilom 
a  so žalúziami, ktoré musia 

mať nainštalované štrbinové 
vetranie pre výmenu vzduchu 
i pri zatvorenom okne, so súči-
niteľom prestupu tepla Uok,N 
= 1,10 Wm–2K-1. Obvodový 
plášť bude zateplený kon-
taktným zatepľovacím systé-
mom EPS-F hrúbky 120mm. 
Povrchová úprava bude ten-
kovrstvou priedyšnou omiet-
kou na sklotextilnej mriežke. 

Termín ukončenia prác je 
podľa zmluvy daný na mesiac 
august 2015. Predpokladáme, 
že termín bude dodržaný.

Ing. Jana Mináriková 
vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP

Rozlúčili sme sa 
s predškolákmi
Obradná sieň mestského úradu mení svoj účel takmer každý deň. 
Jeden deň v nej privítame jubilujúcich občanov, ktorí sa dožili krás-
neho a úctyhodného veku a hneď ďalší deň sa v nej objavia naši 
najmenší škôlkari, ktorí sa chystajú od septembra nastúpiť do zá-
kladnej školy. 

Deti z predškoláckych tried ma-
terskej školy sa spoločne stretli 
s pani učiteľkami a rodičmi v ob-
radnej sieni mestského úradu vo 
štvrtok 25. júna 2015. 

Na pôde mestského úradu 
ich privítala primátora mesta 
Ing. Anna Halinárová a zástup-
kyňa primátorky Bc. Zuzana 
Zigová. Pani primátorka po-
ďakovala všetkým deťom za 
snahu v materskej škole a pani 
učiteľkám za to, že odovzdá-
vajú základnej škole múd-
rych a pripravených škôlkarov. 
Poďakovala tiež rodičom, ktorí 
vychovávajú pre naše mesto ši-
kovných a  výnimočných ľudí. 
Predškolákom sa prihovorila aj 
pani riaditeľka materskej ško-
ly Mgr. Ľubica Hučková a pani 
učiteľkám sa za ich príkladnú 
starostlivosť o deti poďakovali 
aj zástupkyne rodičov. 

Malí talentovaní predškoláci 
predviedli všetkým prítomným, 

že sú na školu dostatočne pripra-
vení. Dokazovali to pekné bás-
ničky  a pesničky, ktoré s nimi 
nacvičili pani učiteľky. A keďže 
jedno obdobie ich života sa po-
maly skončilo, pani učiteľky ich 
obdarovali vysvedčením, ktoré 
im bude pripomínať, že mater-
skú školu úspešne zvládli a ab-
solvovali. Od materskej školy 
dostali aj knižky, z ktorých si už 
onedlho budú môcť, po zvlád-
nutí všetkých písmeniek v škole,  
niečo pekné prečítať. Nezostáva 
nám už nič iné iba im popriať, 
aby domov nosili len samé jed-
notky, aby sa naučili množstvo 
nových vecí, ktoré budú pre nich 
užitočné po celý život a aby mali 
aspoň takú úctu k pani učiteľ-
kám v základnej škole, akú mali 
k tým v materskej škole.

Veľa šťastia milí budúci 
prváci!

Lívia Boorová
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Ako sme sa divili na Divných veciach
Aby ste všetci vedeli o čom chcem písať, tak Divné veci je názov 
festivalu, ktorý sa uskutočnil 27. júna 2015 v Starej Turej. V tento 
deň celé naše mesto žilo divadelným umením a ďalšími umeleckými 
formami, ktorými sme sa snažili sprostredkovať návštevníkom iný, 
inovatívny kultúrny zážitok. 

Hlavná myšlienka zorganizo-
vať  festival v Starej Turej skĺzla 
v hlave divadelnej tvorkyne, he-
rečky Moniky Haasovej. Keďže  
voľné chvíle rada trávi so svojou 
rodinou  na chalupe v  našom 
kraji a ku Starej Turej si už vy-
budovala určitý vzťah, rozhodla 
sa, že nám ponúkne svoje skú-
senosti a vedomosti z organizo-
vania podobných festivalov. Jej 
cieľ bol od začiatku jasný. Chcela 
pripraviť festival zameraný na 
lokalitné divadlo, realizované 
v  netypických, nedivadelných 
priestoroch. Počas celého dňa 
sa mali konať DIVNÉ VECI. 
Logo festivalu – konská hlava, 
signalizovalo, že pôjde o čosi ne-
všedné, snáď i trocha „uletené“. 
Monika dokázala s  nadšením 
hovoriť o  svojich plánoch celé 
hodiny. Jej zanietenie bolo tak 
veľké, že dokázala nakaziť i nás 
v Dome kultúry Javorina. I keď 
na začiatku bolo veľa otázok, na 
ktoré sme chceli vedieť odpo-
vede. Je to nový druh umenia, 
ktorý u nás nie je ešte rozšíre-
ný. Predstavenia sa mali konať 
všade – na ulici, v kaviarni, pod 
schodmi, na poli, v  záhrade 

„ochotného“ dobrovoľníka... 
Najväčšia otázka v našich hla-
vách bola, ako Staroturianci 
prijmú festival, aká bude účasť. 
Rozhodli sme sa, že pôjdeme do 
toho, nech Stará Turá zažije čosi 
nové, čo tu ešte nebolo. Aj keď 
v mnohých veciach nám nebolo 
všetko jasné, pustili sme sa do 
práce, hlavne do písania pro-
jektov, aby sme získali finančné 
prostriedky, ktoré boli nevy-
hnutné, aby sa festival mohol 
uskutočniť. S potešením sme pri-
jali informáciu, že v grantovom 
kole na Ministerstve kultúry 
SR sme boli úspešní a podpo-
ru sme našli i u predstaviteľov 
mesta a  mestského zastupiteľ-
stva. Našou ďalšou úlohou bolo 
technické zabezpečenie jednotli-
vých lokalít. Snažili sme sa riešiť 
všetko, v čom sme mohli byť ako 
domáci  nápomocní.

V sobotu 27. júna sa potvr-
dilo, že snaha nás všetkých or-
ganizátorov – Monika Haasová, 
AVE agency, Tóno Popovič, 
Dom kultúry Javorina a  dob-
rovoľníci, nebola zbytočná. Od 
rána bolo rušno nielen v srdci 
festivalu – na Námestí slobody, 

ale i  v  ostatných lokalitách. 
Dokonca boli zo strany náv-
števníkov pripomienky, že sa 
nedali stihnúť všetky predsta-
venia. Naozaj, nedali sa stihnúť. 
Súčasne prebiehali viaceré akti-
vity, bolo na každom návštevní-
kovi, pre čo sa rozhodol. 

Množstvo divákov na jed-
notlivých predstaveniach, ale 
hlavne príjemná pohodová at-

mosféra a spokojné tváre  svedči-
li o úspešnosti festivalu. Krásne 
slnečné počasie ešte túto idylku 
dotvorilo. 

Zažili sme jeden zaujímavý 
deň. Prvý ročník Divných vecí 
dokázal, že Staroturianci, ale 
nielen oni, majú o takýto druh 
umenia záujem. Srdečné prija-
tie festivalu je pre nás, organi-
zátorov, veľký úspech. Týmto by 

som chcela poďakovať všetkým, 
ktorí boli festivalu naklonení 
a akoukoľvek mierou sa pričinili 
o jeho zdarný priebeh. Verím, že 
pri organizovaní budúcich roč-
níkov získame priazeň ďalších 
ochotných nadšencov a  snáď 
i sponzorov.

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina Stará Turá

foto: Alžbeta Petrová - FB stránka festivalu

Oblastné oslavy SNP na vrchu Roh
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás srdečne pozýva na spomienkové podujatia organizované 

pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania. Krajské oslavy sa uskutočnia v nedeľu 
30. augusta 2015 popoludní na vrchu Roh pri obci Lubina. Po skončení oficiálnej spomienkovej časti osláv 

bude pripravený v amfiteátri Roh i zaujímavý kultúrny program. Viac informácií na plagátoch k podujatiu.

ZO SZPB Stará Turá
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Letný čas
Čas šťavnatých čerešní,
v prázdninovom čase,

ohlasuje voľné dni,
v rozkvitnutej kráse.

Koláč z ríbezlí -
jeho vôňu nezabudneš,
ti pripomenie detstvo,

tak rád si naň spomenieš.

Naber vitamíny
plným priehrštím,
uži si letných dní,

vykúpaných v slnku.

J. Trúsiková

Beseda s Danielom Hevierom
Keď mám narodeniny ja, pozvem si 
na oslavu rodinu a blízkych priateľov. 
Keď má narodeniny spisovateľ Daniel 
Hevier, spraví párty pre všetky deti. 
V roku svojich 60. narodenín sa roz-
hodol, že obdaruje deti novou knižkou 
Svet zachránia rozprávky a prinesie 
ju deťom osobne. Preto zorganizoval 
HEVI TOUR 60, turné po rôznych zá-
kladných školách po celom Slovensku. 
Keď sme sa túto novinku dozvedeli, 
nelenili sme a hneď sme pána spisova-
teľa pozvali aj k nám. Dňa 18.6. v telo-
cvični ZŠ na Hurbanovej ulici čakalo 
vyše sto nedočkavých tvárí, v jednej 
ruke zvierajúc použitú tužkovú bater-
ku, ktorá bola vstupným, v druhej ruke 
prichystanú knižku D. Heviera čakajú-
cu na autogram. Samotná beseda trva-
la hodinu, D. Hevier, žartovno-vážny 

človek, nám rozprával, spieval a hral 
na klávesoch žartovne, no i o vážnych 
veciach. Potom sa mohli pýtať deti 
(i vyučujúci), čo ich zaujímalo, a tak 
sme sa dozvedeli o  p. spisovateľovi 
napr. i to, že v riaditeľni na koberčeku 
bol skoro každý deň, lebo jeho mamič-
ka bola riaditeľka a on si tam chodil 
po desiatu... My sme si pre pána spi-
sovateľa tiež prichystali malé prekva-
penie – 3 žiačky zarapovali rap z jeho 
novej knihy a na žiadosť autora si ho 
na záver programu zarapovali ešte raz 
spolu. Potom už nasledovala autogra-
miáda a predaj novej knihy (ja som ju 
už prečítala a všetkým odporúčam J). 
Za realizáciu besedy ďakujeme vede-
niu ZŠ Stará Turá.

Mgr. Katarína Medňanská 

Shakespeare´s day
V stredu 17. júna sa v Dome kultúry Javorina stretli 
všetci tí, ktorí majú radi cudzie jazyky a chcú ostat-
ným predviesť to, čo sa počas roka naučili.

Bolo nás tento rok naozaj neúrekom – 160 detí a 7 
pedagógov. V jedenástich vstupoch sa nám predstavili 
žiaci 1. stupňa s pásmom piesní a tancom a žiaci 2. 
stupňa s krátkymi scénkami alebo piesňami. Veľmi 
sme sa tešili na vystúpenie dramatického krúžku pod 
vedením pani učiteľky Ľ. Bajjaniovej, ktorý získal ten-
to rok na celoslovenskej súťaži v Nitre 2. miesto.

Aby sme podávali čo najlepšie výkony, počas pre-
stávky sme si trochu oddýchli a občerstvili sme sa.

Celé predpoludnie sme strávili v príjemnom pro-
stredí a dobrej nálade a boli sme pyšní, že naše pred-
stavenia v angličtine alebo v ruštine sa obecenstvu 
páčili. Najviac nás zaujali Adamsovci - nielen svojimi 
výkonmi, ale aj strašidelným zamaskovaním.

Naše poďakovanie patrí Nadácii ŽIVOT za finanč-
né prostriedky, Domu kultúry Javorina za poskytnutie 
priestorov a všetkým účinkujúcim za perfektné výko-
ny. A taktiež samozrejme pani učiteľkám, ktoré žiakov 
pripravovali – p. uč. Hollej, Hanákovej, Kotrasovej, 
Ilušákovej, Hudečkovej, Bajjaniovej a Haverovej.

Tešíme sa na stretnutie o rok.
Mgr. Anna Haverová, uč. ANJ

Predajňa regionálnych 
produktov v Myjave
OZ Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vás srdeč-
ne pozýva do novootvorenej Turistickej informačnej kancelárie, 
ktorá je zároveň Predajňou regionálnych produktov a nachádza 
sa v KD Samka Dudíka na autobusovom nástupišti v Myjave. 
Možno si tu zakúpiť produkty z Kopaníc a podporiť tak regio-
nálnych výrobcov z okolia Starej Turej, Myjavy a Brezovej pod 
Bradlom. K dispozícií sú mäsové výrobky, sušené hríby, výrobky 
z ovocia a medy. Z remeselných výrobkov ponúkame ručne ma-
ľované sviečky, keramiku, čipky a ďalšie. Okrem toho si tu mô-
žete zakúpiť knihy o regióne, CD, DVD, magnetky, pohľadnice, 
tričká a získať tipy na výlety, prípadne iné informácie o regióne. 
Tešíme sa na Vás!

TIK Myjava
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice júna 
do polovice júla 2015?
• Ku dňu 26. 6. sme úspešne ukončili činnosť 

pravidelnej krúžkovej činnosti 2014/15.
• V dňoch 26. – 27. 6. prežili v CVČ členovia 

detského parlamentu parlamentnú noc. Okrem 
toho, že si tu zopakovali a preverili komuni-
kačné zručnosti, ktoré nadobúdali počas škol-
ského roka na seminároch, stali sa účastníkmi 
vážnych diskusií (napr. na témy ako predsudky 
alebo imigranti), zahrali si rôzne hry a zasú-
ťažili o malé sladké odmeny. O kvalitný prie-
beh sa zaslúžil i finančný príspevok z Nadácie 
ŽIVOT, za ktorý ďakujeme.

• V pondelok 29. 6. sme do Starej Turej pozva-
li dvoch úžasných mladých mužov Johnyho 
Mečocha a Marcela „Osťa“ Osztasa, ktorí pri-
pravili pre prítomných milovníkov hip-hopu 
zaujímavú motivačnú besedu a miniworkshop. 
I napriek tomu, že účasť detí a mládeže bola na 
akcii veľmi malá, všetci, ktorí sa jej zúčastnili, 
boli spokojní. Touto cestou chceme poďakovať 
DK Javorina, za to, že nás prichýlili a poskytli 
nám na akciu priestory.

• V CVČ sa spalo i z utorka 30. 6. na stredu 1. 7., 
kedy sa deti rozhodli podstúpiť Boj o preži-
tie. Okrem turistiky, opekania a dobrodruž-
stiev v  prírode pre nich p. Milata pripravil 
i súťaž v streľbe, na ktorú sa deti veľmi tešili. 
Ďakujeme.

• V dňoch od 6. do 17. 7. sa u nás vystriedalo 48 
detí na 2 turnusoch letných aktivít pod názvom 
Cestovatelia v čase. Deti sa prostredníctvom 

rôznych aktivít preniesli do atmosféry 5 rôz-
nych období ľudských dejín – praveku, sta-
roveku, stredoveku, novoveku a 20. storočia 
a vyskúšali si, ako sa v týchto obdobiach žilo, 
obliekalo, stolovalo i  bavilo. Za spoluprácu 
a  ústretový prístup ďakujeme reštauráciám 
Salamander, Lipa, Autocamping Dubník a piz-
zerii Bathory, ktoré sa deťom postarali o jedlo 
a zážitky, a to nielen gastronomické.

Čo pripravujeme na august 2015?
• I v tomto roku chceme vyhovieť záujemcom 

o pohybové aktivity počas prázdnin a pokra-
čujeme s prázdninovým cvičením s hudbou, 
a to v týchto termínoch:
 » Aerobik a  posilňovacie cvičenia – 5. 8. 

o 18.00 hod. (základný aerobik v miernom 
tempe)

 » Stepaerobik a posilňovacie cvičenia - 12. 8. 
o 18.00 hod. (základný stepaerobik v mier-
nom tempe)

 » Danceaerobik a posilňovacie cvičenia- 19. 8. 
o 18.00 hod. (tanečný aerobik vo vyššom 
tempe)

 » Cardiostep a posilňovacie cvičenia – 26. 8. 
o 18.00 hod. (základný stepaerobik vo vyso-
kom tempe zameraný na posilnenie kardio-
vaskulárneho systému)

Všetky cvičenia prebiehajú v CVČ Stará Turá 
(zadný vchod). Je potrebné si zobrať pitie, ute-
rák, vhodné oblečenie a pevnú obuv na cvi-
čenie (prezuť sa je povinnosť!!!). Vstup na 1 
cvičenie: 1,5 eura/osobu. Bonus pre rodiny: 
celá rodina platí 1,50 eura. Cvičenie je vhodné 
od 13 rokov.

• V pondelok 31. 8. pozývame do CVČ deti, ich 
rodičov a starých rodičov na Deň otvorených 
dverí, ktorý sa uskutoční v posledný prázdni-
nový deň  31. 8. 2015 od 8.00 do 16.30 hod. 
Priamo v CVČ sa môžete dozvedieť o pripra-
vovaných novinkách a aktivitách a môžete si už 
vybrať a prihlásiť sa do niektorého zo záujmo-
vých útvarov v novom školskom roku.
Tešíme sa na vás.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Ponuka záujmových krúžkov 
v školskom roku 2015/16

Pre predškolákov (5 – 6 ročné deti):
• Minizumba  (Kristína Kotrasová)
• Lentilky (Jana Koníková)
• Talentníček (Jana Koníková)
• Športovo-pohybová prípravka pre chala-

nov (Jana Koníková)

Pre školákov:
• Chovateľský krúžok a ekohry (Jana 

Koníková)
• Pesničky s gitarou (Věra Tepličková)
• Kreatív I. – krúžok tvorivých činnos-

tí pre mamičky s deťmi so zdravotným 
znevýhodnením do 3. rokov NOVINKA! 
(Kristína Kotrasová)

• Kreatív II. – krúžok tvorivých činností pre 
deti a mládež so zdravotným znevýhod-
nením NOVINKA!  (Kristína Kotrasová)

• Kreatív:  produktový dizajn – krúžok tvo-
rivých činností pre záujemcov od II. stup-
ňa ZŠ NOVINKA! (Kristína Kotrasová)

• Detský parlament mesta Stará Turá (Věra 
Tepličková)

• Taliančina pre začiatočníkov (Kristína 
Kotrasová) NOVINKA!  

• Break dance (Oleg Teplička) 
STARONOVINKA!  

• Plavecky krúžok (Kristína Kotrasová)
• Kolkársky krúžok (Ján Hochel) 

STARONOVINKA!  
• Minizumba (Kristína Kotrasová)
• Aerobikmix a bodystyling pre začiatoční-

kov (Věra Tepličková)
• Tanečná gymnastika (Jana Koníková)
• Skupina orientálnych tancov Layla (Věra 

Tepličková)

Pre záujemcov nad 15 rokov:
• Pesničky s gitarou (Věra Tepličková) 
• Jóga (Eva Oriňáková, Radko Líška)
• Stepaerobic a posilňovacie cvičenia (Jana 

Koníková)
• Aerobikmix a posilňovacie cvičenia (Věra 

Tepličková)
• Kalanetika (Jana Koníková)
• Zumba (Kristína Kotrasová)

Prihlášky do záujmových krúžkov budú v CVČ 
k dispozícii od 31. 8. 2015. Podrobné infor-
mácie o záujmových krúžkoch získate priamo 
v CVČ alebo na www.cvcstaratura.edupage.org.

Letný tábor v réžii Patrika Hermana
OZ Štvorlístok deťom pod záštitou Nadácie TV 
Markíza zorganizovalo aj počas týchto prázdnin 
bezplatný letný tábor pre deti, ktoré sú vystavené 
rôznym ťažkým životným situáciám. Uskutočnil 
sa v  rekreačnom zariadení Lesák v Tajove pri 
Banskej Bystrici. Medzi 110 deťmi z  celého 
Slovenska, ktoré sa tábora zúčastnili, boli aj štyri 
deti z nášho mesta. Túto príležitosť dostali deti zo 
Starej Turej najmä vďaka p. Ing. Petrovi Ištoňovi 
z Detskej organizácie Fénix.  Hlavným vedúcim 
letného tábora bol Patrik Herman a spolu s ním 
sa na príprave a organizácii tábora podieľali aj 
Martinka Briestenská ako programová vedúca 
a Barborka Lukačovičová ako vedúca skupiny – 
obe zo Starej Turej. Vďaka nim a takmer dvom 
stovkám ďalších dobrovoľníkov z radov lekárov, 

záchranárov, psychológov, vojakov, príslušníkov 
polície či hasičského zboru, spevákov, hercov, 
študentov a desiatky podnikateľov deti prežili 
zrejme najkrajšie prázdniny vo svojom živote. 
Pred pár dňami sa vrátili domov a podľa ohlasov, 
ktoré máme, rozprávajú o svojich nových pria-
teľstvách a dobrodružstvách od rána do večera. 
K najväčším zážitkom detí patrila jazda s hasič-
mi na motorových člnoch po priehrade, ukážka 
práce záchranárov, návšteva príslušníkov polície 
a špeciálnych policajných jednotiek, výlet do vo-
jenských kasární, stretnutie so známymi tvárami 
z televíznej obrazovky, koncert Tomáša Bezdedu, 
Martina Haricha a Petra Cmoríka, ale aj návšteva 
3D kina či obed v McDonald-e. Celý tábor bol 
naplnený akciami, prekvapeniami, hosťami a na 

jeho konci deti našli obrovský poklad, v ktorom 
sa pre každého z nich ukrývala materiálna po-
moc v podobe pomôcok do školy vrátane nových 
ruksakov, oblečenia, obuvi, hygienických potrieb, 
uterákov s osuškami a samozrejme hračky a slad-
kosti. Organizátorom sa tak podaril naplniť cieľ 
tábora, aby deti na chvíľu zabudli na starosti 
a ťažké chvíle z domova, ktoré im prináša život. 
Myslím, že pre všetky deti bol tento tábor jeden 
veľký zážitok a nádherná spomienka na celý život. 

Za „naše“ deti si dovoľujem vyjadriť veľké 
ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa na ňom podieľali 
a aj p. primátorke Ing. A. Halinárovej, ktorá za-
bezpečila našim deťom dopravu do tábora aj späť.  

Ivona Barbušinová 
Sociálne oddelenie MsÚ
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	2. augusta 2015 – ZOO Lešná. Rozľahlá prírodná expozícia 
so spoločným chovom viac druhov zvierat, tropická hala Yucatan, 
romantický zámok Lešná i krásny park. Poplatok za dopravu: 8,- €.

•	16. augusta 2015 – Tropicarium Budapešť – návštevní-
ci okrem života v hlbočine uvidia aj kúsok dažďového pralesa. 
V Tropicariu je možné vidieť najväčšie morské akvárium v stred-
nej Európe, žraločie akvárium s 8 žralokmi a stovkami rybičiek. 
Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- €.

•	29. augusta 2015 – Medzinárodný záhradnícky veľtrh 
Tulln (Rakúsko). Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- €.

•	 18. septembra 2015 – umelecké vystúpenie PROFIL – 
40 rokov vám hráme. Účinkujú: Profil, Heligónka Kysúc, Ľudovít 
Kašuba, Robo Kajzer + Peter Meluš.

•	3. októbra 2015 – predstavenie Radošinského naivné-
ho divadla SLÁVA

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

NOVINKY 
MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Grayová, Juliana: Dáma nikdy neklame • Macháčová 
Adriana a Dyda, Róbert: Vieme prví • Bulbecková, Soňa: Tajomstvo 
závoja • Collemanová, Rebecca: Kráľovstvo detstva • Archer, 
Jeffrey: Len čas ukáže Detektívky Hostr, Jorn Lier: Jaskynný 
muž • Coben, Harlan: Chýbaš mi • Adler-Olsen, Jussi: Marco • 
Nesbo, Jo: Šváby Náučná literatúra Mačingová, Antónia: 
Najedzte sa do štíhlosti • Loyd, Alexander: Liečebný kód Detská 
literatúra Dobšinský, Pavol: Najkrajšie slovenské rozprávky • Bass, 
Guy: Zošidlo a pavúčí brloh • Black, Holly: Železná skúška • Boyne, 
John: Chlapec v pásikavom pyžame • Elfgrenová, Sara B.: Kľúč • 
Galouan: Rozprávky o vílach

Pri príležitosti 90. výročia vzniku knižnice na Starej Turej sme pripravili 
našim čitateľom súťažnú anketu MOJA  NAJOBĽÚBENEJŠIA  
KNIHA. Je ťažké vybrať takúto  knihu. Určite ich máme každý viac 
ako jednu. Všetkým  zúčastneným sme dali ručne vyrobené záložky 
a desiatim darčeky – hodnotné knihy. Súťažnej ankety sa zúčastnilo 
45 čitateľov. Medzi autormi „obsadil prvé miesto“ obľúbený autor 
detektívok Dominik Dán, Táňa Kelleová-Vasilková a Hana Zelinová. 
Šestnásť čitateľov spomenulo knihy od slovenských spisovateľov. 
Niekto má rád romantiku, iný vo voľnom čase siahne radšej po 
dobrej detektívke. Niektoré Vaše obľúbené knihy: Alchymista, Anna 
Kareninová, Da Vinciho kód, Lekcie z nenávisti, Na západe nič nové, 
Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Vajce a ja, Večne spievajú lesy, 
Tajuplný ostrov, ale i knihy z oblasti psychológie a cestopisy. Pre  
členov knižnice máme krásne DARČEKOVÉ POUKÁŽKY,  ktoré môžu 
darovať svojim blízkym ako bezplatné členské.

Dom kultúry Javorina Stará Turá pozýva na 

ROZLÚČKU S LETOM 
v nedeľu 30. augusta 2015 

na Námestie slobody v St. Turej. 

Program:
15.00 hod. –  program K-7 Psovodov – 

záchranárov SR zo Žiliny 
psíkovské divadlo „Červená 
čiapočka inak“ 
ukážky práce so psíkmi

16.30 hod. –  Divadelné centrum 
Martin - Pik & Nik – originálna 
zábavná show najlepších 
klaunov na svete

Podujatie podporené 
Nadáciou ŽIVOT 

Športové popoludnie v ŠKD
Na záver školského roka pri-
pravil Školský klub detí pri ZŠ 
v Starej Turej pre rodičov a deti 
športové popoludnie. Na túto 
milú akciu sme sa stretli dňa 
26.06.2015 na školskom dvore, 
kde rodičia spolu s deťmi súťaži-
li. Na jednotlivých stanovištiach 
spolu zdolávali rôzne športové 
disciplíny. Najväčší počet bodov 

získali: rodina Barbušinová, 
rodina Chudíková, rodina 
Majtánová, rodina Jankovičová 
a rodina Hudečková.

Ďakujeme rodičom za účasť 
a  za to, že si našli čas, aby ho 
strávili spolu s nami a hlavne so 
svojimi ratolesťami.

Školský klub detí
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Smútočné spomienky, 
poďakovania, rozlúčky

Čas plynie, smútok zostáva.

Dňa 21.7.2015 sme si pripo-
menuli 10. výročie úmrtia našej 
mamy, babičky Márie PLEŠ-
KOVEJ a zároveň si pripomí-
name 27. výročie úmrtia nášho 
otca a dedka Jána PLEŠKA. 
Kto ste ich poznali, spomínajte 
s nami.

Smútiaca rodina.

•
Čas rýchlo plynul, prešlo mnoho rokov, vietor 

zavial stopy, zmĺkol Tvoj hlas. Už dlho 
nepočuť zvuk Tvojich krokov, spomienky 

čas neodvial, tie zostávajú stále v nás.

Dňa 22.7.2015 sme si so smút-
kom pripomenuli 30. výročie 
smrti nášho syna, brata a prí-
b u z n é h o  M a r i á n a 
HARGAŠA.

S láskou spomínajú rodičia, 
brat a ostatná rodina.

•
Dňa 19.8.2015 uplynie šesť 
rokov, keď nás vo veku 29 rokov 
navždy opustil Andrej 
PORUBAN. 

Tichú spomienku venuje 
manželka Andrea 

s dcérkou Natálkou 
a sestra Ingrid s krstnými rodičmi.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Damian Ďurec, Mathias Maroň, Nathanael 
Ondrej  Pecka, Sarah Jurčová, Eva 
Šimlovičová, Markus Marko

Idú spoločným životom
Miroslav Bunčiak zo Starej Turej a Martina 
Heráková z Bratislavy, Radovan Bielčík zo 
Starej Turej a Anna Matušíková zo Starej 
Turej, Ivan Prekop z Ilavy a Jana Vašková 
zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Pavol Múdry, Jana Kéková, Ivan Hučko, 
Marian Sedlák, Jaroslav Bies, Maria 
Michalcová 

Zoznam jubilantov 
za mesiac AUGUST 2015

Viliam Galbavý, Jaroslav Krchnavý, 
Jaromíra Koukalová, Jana Madutková, 
Tatiana Podhradská, Jarmila Babulícová, 
Štefan Pagáč, Alžbeta Oslejová, Jaroslav 
Dunajčík, Oľga Pagáčová, Edita Madrová, 
Mária Dzurová, Ján Hlubocký, Ľudmila 
Michalcová, Ing. Ján Lošák, Mgr. Vlasta 
Robeková, Pavlína Ivanová, Milada Tomková, 
Mgr. Dušan Naď, Miroslav Čechvala, Ján 
Pribiš, Ján Kollár, Anna Hornáčková, Alžbeta 
Mikasová, Oľga Hrabovská-Sláviková, 
Emília Barníková, Rudolf Bukovčan, 
Gustáv Klimáček, Mária Mikušová, Milan 
Haruštiak, Irena Radenová, Šimon Valenta, 
Helena Tomisová, Emília Valenčíková, 
Anna Bielčiková, Mária Valentová, Jana 
Pavlovičová, Michal Václavek, Ladislav 
Príbiš, Mária Ďurčová, Michal Slavka, 
Martin Matušík, Mária Molnárová

P R I J M E M E

pracovníka so ZŤP 
na pozíciu 

knihár/ka 
do chráneného 

pracoviska.

T-štúdio, s.r.o. Stará Turá 
tel.:032 776 4896, e-mail: 

t-studio@t-studio.sk 

Free- Zee show 2015
„Tanec je komunikácia medzi telom a dušou.Vyjad-
ruje to, na čo slová nestačia, je to pieseň tela o ra-
dosti i bolesti... V tanci nemôžeš byť dobrý alebo zlý. 
Môžeš len žiť pre tanec alebo tancovať pre život...“

S takýmto mottom by sa iste stotožnili i žiačky a žia-
ci Tanečného odboru ZUŠ v Starej Turej. Presne to 
z nich totiž vyžaruje pri tanci – silná emócia, vášeň, 
radosť – radosť z tanca i zo života..., život sám... Ako 
by publikum pri tom silnom dojme mohlo ostať 
chladné?

Krásny a  intenzívny zážitok z tanca nám tieto 
šikovné tanečnice a  tanečníci priniesli i 21. a 22. 
júna na vystúpení Free-zee dance v nedeľu pre ve-
rejnosť a v pondelok pre ZŠ. Programom nás s ľah-
kosťou a vtipom sprevádzal žiak Hudobného odboru 
Dominik Sedlák. Postupne sme si prezreli vystúpe-
nia žiačok (a 3 žiakov) všetkých ročníkov a na záver 
sa pridala i šarmantná a deťmi obľúbená p. učiteľka 
Katarína Rzavská.

Milí tanečníci, už sa teším na vaše ďalšie 
vystúpenia!

Mgr. Katarína Medňanská, učiteľka ZŠ a ZUŠ

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

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-nm.host.sk

FOTO M. Medňanský
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Slezáčkovci, alebo prázdninové poznávanie
Dovoľte mi tento raz venovať sa Slezáčkovcom. Úvodom na odľah-
čenie si uveďme, že pôvod tohto priezviska mohol vzniknúť zadávna 
i zdrobneninou priezviska Slezák, o ktorom už dnes vieme, že je ha-
bánskeho pôvodu a vzniklo poslovenčením priezviska Schlezinger.  
Príčina  vzniku takýchto prípadných  zdrobnenín bývava kuriózna, 
ako mi to nie dávno pripomenul nebohý pán Malárik z našich 
Párovcov. On sa mal pôvodne volať Malár! Kedysi totiž, pri výzve 
matrikára adresovanej jeho dedovi Malárovi, čo práve s hrdým, 
ale i zároveň skleným pohľadom čičíkal svojho vnuka v náručí, aké 
mu zapísať meno do matriky, vyjadril sa, že nech zapíše Malárik, 
veď je taký maličký!!! Nuž a na svete bol Malárik!

Po takomto vstupe pripájam 
váženým čitateľom do pozor-
nosti životopis akad. maliara 
Branislava Slezáčka ml., nášho 
rodáka (2.8.1949 – 7.11.2014), 
ktorý by sa dožil tento mesiac 66 
rokov. Narodil sa k sestre Marte 
(1942), budúcej farmaceutke, 
otcovi Branislavovi Slezáčkovi 
(1915 – 1956), podnikateľo-
vi a matke Oľge, rod. Bunovej 
(1917 – 1993), učiteľke na zák-
ladnej škole. Branislav základnú 
školu, ako i ľudovú školu ume-
nia v odbore výtvarnom a hu-
dobnom  absolvoval v Martine, 
kde sa rodina usadila po r. 1959. 
V rokoch 1964 – 1968 študoval 
na Strednej škole umeleckého 
priemyslu v  Bratislave na od-
delení grafiky u  profesora O. 
Ľuptáka  a profesora S. Králika, 
následne v  r. 1968 – 1974 na 
Vysokej škole výtvarných ume-
ní v Bratislave na oddelení voľnej 
maľby a gobelínu  u profesora 
Petra Matejku a na oddelení uži-
tej a dekorovanej maľby u profe-
sora Oresta Dubaya.

Svoju profesionálnu kariéru 
popri pôsobeniach ako pedagóg 
či vo vydavateľstvách, striedavo 
delil s obdobiami  slobodného 

povolania. Ilustroval napr. prílo-
hy Matičného čítania a časopisu 
Slovensko, pôsobil vo vydavateľ-
stve Mladé letá, či v r. 1990 – 1991 
bol pedagógom na ľudovej škole 
umenia (LŠU) na Bílikovej ulici, 
či neskôr na LŠU na Karloveskej 
ulici, obe v Bratislave. V r. 1996 
– 1997 pôsobil ako odborný asis-
tent na Univerzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. Priebežne bol 
tiež členom Slovenskej výtvarnej 
únie - Spolku grafikov a členom 
Slovenského fondu výtvarných 
umení, tiež obe v Bratislave.

Svoje práce prezentoval 
v  bývalom Československu, 
Nemecku, Taliansku, Poľsku, 
Holandsku, Francúzsku, 
Japonsku a  na Slovensku. 
Pozoruhodné sú tiež i jeho oce-
nenia. Napr. v  r. 1981 získal 
Cenu za ilustráciu pre výtvarní-
ka do 35 rokov v súťaži o najkraj-
šiu knihu roka za knihu Kristy 
Bendovej V  tejto knihe rapoce 
straka. Obdobne v r. 1995 zís-
kal i cenu japonského vydava-
teľstva v Osake. O. i. získal tiež 
ceny Burroghsovej nadácie, ceny 
z Bologne, Frankfurtu, Londýna, 
Tel Avivu, Varšavy, či z Bibiany 
v Bratislave!

Pokúsme sa doplniť toto 
pozoruhodné curriculum vitae 
o ďalšie rodinné údaje tak, ako 
ich písal sám život. Už sme na-
značili,  otec nášho výtvarníka 
Branislav Slezáček mal obchod 
so železiarstvom, drevom a uh-
lím, vedno so svojím bratom 
Vladimírom (1919 – 1991). 
Strýko oboch týchto bratov, 
Štefan Slezáček mal za man-
želku Annu, rod. Hlubockú. Jej 
brat, Stanislav Hlubocký (1908 
– 1944) bol brutálne zavražde-
ný fašistami za ukrývanie Jamesa 
Morse Kirchhoffa, člena posád-
ky havarovaného US bombardo-
vacieho lietadla.  

Po smrti manžela Branislava 
sa manželka Oľga, učiteľka s dvo-
mi maloletými deťmi v r. 1959 
presťahovala do Martina. O jej 
živote krásne napísala Emília 
Alušicová do Staroturianskeho 
spravodajcu č.7/1998, str.11.... 
Popri zodpovednom prístupe 
k pedagogickej práci intenzívne 
sa venuje mimoškolskej záuj-
movej činnosti. Keď jej deti za-
čali študovať na strednej, resp. 
vysokej škole (dcéra na štúdi-
ách farmácie), presťahovala sa 
s  nimi do Bratislavy. Autorka 
článku pochádzajúca z  veľmi 
skromných pomerov, v časopise 
tiež dojemne spomína, ako pani 
učiteľka Oľga v dobe jej štúdia na 
Gymnáziu v Novom Meste n. V. 
sa „... sama od seba vybrala do 
podnikov prosiť, aby mi pomohli, 
lebo poznala pomery, v akých sme 
vtedy žili...!!!“ 

Patrí sa tu tiež uviesť 
i bratranecké vzťahy Vladimíra 
a Branislava Slezáčkovcov, napr. 

k  Júliusovi Slezáčkovi, právni-
kovi, ktorý záver života prežil 
v Piešťanoch a bol otec riaditeľa 
činohry Slovenského národné-
ho divadla a známeho divadel-
ného a filmového herca Juraja 
Slezáčka. Pripomeňme tu i rodi-
nu Štefana Slezáčka ml., syna tu 
spomenutého Štefana Slezáčka, 
ktorú poznajú občania Starej 
Turej hlavne cez jeho manželku, 
pani Annu Slezáčkovú, obľúbe-
nú učiteľku na základnej škole, 
nemenej cez ich deti Jarmilu, 
publicistku a Igora, podnikateľa 
a člena zastupiteľstva tunajšieho 
Mestského úradu. 

Záverom, no nie nakoniec 
spomeňme vysoko predpo-
kladanú príbuzenskú väzbu 
Slezáčkovcov na rod beckov-
ských Ambrovcov. Táto vetva 
dala Slovensku takú osobnosť, 
akou bol Ján Ambro (1827 – 
1890), významný lekár, gyne-
kológ, riaditeľ prvej školy pre 
pôrodné asistentky v Bratislave 
a autor prvej učebnice z  tohto 
odboru, Kniha o  pôrodníctve 
pre baby.

Gustáv Rumánek

Stretnutie po päťdesiatich rokoch
„Hojže, Bože, jak to bolí, keď sa junač roztratí, 
po tom šírom sveta poli, na chlebovej postati...“

Slovami tejto krásnej hymnickej 
piesne sme sa 19. júna tohto roku 
preniesli do obdobia šesťdesia-
tych rokov, kedy sme ako mladí 
ľudia – maturanti opúšťali škol-
ské lavice Strednej všeobecno-
vzdelávacej školy v Starej Turej 
a odhodlane odchádzali na prijí-
macie pohovory na vysoké školy 

a neskôr do reálneho života.
Áno, uplynulo celých 50 ro-

kov odvtedy, ako nás vyprevá-
dzali naši vyučujúci – triedny 
pán učiteľ M. Slávik, naša milo-
vaná pani učiteľka A. Slezáčková, 
mladučká doktorka filozofie A. 
Valachová, obľúbený a náročný 
Ing. I. Ševčík, pán učiteľ J. Lány, 

externí učitelia zo Starej Turej 
i Nového Mesta nad Váhom. 

Boli sme prví a  jediní ma-
turanti SVŠ-ky, ktorí dokončili 
celé trojročné štúdium na Starej 
Turej. 

Keď sme v  septembri 1962 
prišli do školy, ešte nebola otvo-
rená, a  tak sme sa zo začiatku 
neučili, ale brigádovali sme na 
úprave tried a okolia. Za náhrad-
nú školu nám poslúžila bývalá 
katolícka škola pri kostole, ale 

dlho sme tam neboli. Hoci ešte 
nebola dokončená telocvičňa 
a  spočiatku ani kuchyňa s  je-
dálňou, predsa sme sa po pár 
týždňoch usadili v  novučkých 
triedach s novým netradičným 
školským nábytkom. Namiesto 
lavíc sme mali bledomodré uma-
kartové stoly, ktoré nepoškriaba-
né žiarili ako nezábudky. 

Všetko voňalo novotou 
a čistotou, samotná architektú-
ra bola na tú dobu neobvyklá 

Výtvarník Branislav Slezáček
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a  netradičná. Veľké vzdušné 
a  svetlé triedy zaháňali tieseň 
starých budov a  podnecovali 
k  radosti a  aktivite žiakov. Aj 
školský dvor dostával pomaly 
svoju tvár. Vysádzali sa stromky, 
kríky, vybudovala sa meteorolo-
gická stanica, trávnik, kvetinové 
záhony. Kým v jeseni boli všade 
ešte stopy po stavenisku, jarná 
zeleň všetko prikryla a v lete už 
kvitli prvé ružové kríky.

A ako sme sa trápili s vyu-
čovacím procesom? Naši uči-
telia určite viac ako my. Vedeli, 
že na ich pleciach leží obrovská 
zodpovednosť, za to, čo bude-
me vedieť. Všetkým bolo zná-
me, že budeme maturovať na 
Gymnáziu v Novom Meste nad 
Váhom, lebo my sme boli iba 
elokovaná (vysunutá) trieda. 
Žiaden z nich nechcel dopustiť, 
aby niekto z rodičov, študentov 
alebo z verejnosti mal príčinu 
povedať, že sme hlúpejší ako 
iní len preto, lebo nás neučili 
stredoškolskí profesori, ale naši 
učitelia základnej školy. Istotne 
sa museli veľa pripravovať na 
zmeny v obsahu štúdia, sledo-
vať nové veci v časopisoch a nájsť 
i prísnejší meter na naše hodno-
tenie. S vďačnosťou a láskou si na 
nich spomíname.

Napríklad na pani učiteľ-
ku Slezáčkovú. Učila nás po 
9. ročník slovenčinu a  ruštinu 
a  na SVŠ-ke nemecký jazyk. 
Ale ako nás to učila! Suprovo. 
Žiadne memorovanie sloví-
čok, žiadne učenie spamäti. 
Mali sme štyri hodiny týžden-
ne dopoludnia a  poobede tri 
hodiny v týždni nemeckú kon-
verzáciu. Každý žiak odoberal 
nejakú tlač. Na výber sme mali 
časopis Frendschaft a  noviny 
Aufbau und Frieden. Na hodi-
nách dopoludnia sme preberali 
gramatiku a popoludní sme iba 
konverzovali. Z  pripravených 
materiálov spomínaných tlačo-
vín sme referovali v nemeckom 
jazyku to, čo sme z neho vyro-
zumeli. Niekedy to bola zábava, 
ale naučili sme sa nebáť hovo-
riť v cudzom jazyku, navzájom 
sme si opravovali chyby a učili sa 
myslieť v nemčine. Možno práve 
preto sa nám aj dnes, po toľkých 
rokoch vynoria potrebné slová, 
gramatické pravidlá a zvraty vte-
dy, keď ich potrebujeme. 

A tak tomu bolo i na iných 
predmetoch. Prísne oko sloven-
činára bdelo nad naším pravopi-
som, krásna pani učiteľka ruštiny 
nás mäkkou výslovnosťou nabá-
dala k tomu, aby sme si obľúbili 

tento jazyk, na hodinách bio-
lógie sme robili pokusy, aké sa 
dnes nerobia ani na vysokej ško-
le s prírodovedným zameraním. 
Pitvali sme dážďovky i slimáky, 
dekapitovali žaby a skúmali ich 
posmrtné reakcie. Vedeli sme si 
odvodiť a možno i rozpísať vzo-
rec hemoglobínu, pomenovať 
aminokyseliny, písať komplexné 
soli,  učili sme sa o DNK a RNK 
ako o nositeľoch jedinečných in-
formácií o živočíšnych druhoch 
a prijímali sme veľa ďalších no-
vých, priam vedeckých poznat-
kov, ktoré nám ešte „zahorúca“ 
pán učiteľ Ševčík, ako vtedajší 
študent diaľkového štúdia „vtĺ-
kal“ do hláv, aby sme vedeli, keď 
prídeme na vysoké školy, o niečo 
viac, ako iní. A mnohým sa nám 
to veľmi zišlo!

Aj pre tieto spomienky sme 
privítali ústretovosť vedenia ško-
ly v tom, že nám dovolilo vojsť 
do „našej triedy“, kde dnes sú 
deti zo školského klubu. Urobilo 
nám tým veľkú radosť napriek 
tomu, že nikto z vedenia školy 
nechcel ani pripustiť skutočnosť, 
že sme tu boli, že sme začínali 
v novej škole ako stredoškoláci, 
že na Starej Turej bola niekedy 
okrem strojárskej odbornej školy 
tiež škola všeobecnovzdelávacia. 

Nemožno sa na nich hnevať, veď 
sú to všetko tak mladí učitelia, že 
aj ich rodičia majú menej rokov 
ako my.

Uplynulé polstoročie po-
riadne poznačilo aj naše životy. 
Mnohé lavice by dnes zostali 
prázdne, lebo osud predčas-
ne spomedzi nás vyrval spo-
lužiakov Jarku Jurenčekovú, 
Milku Tučkovú, Elenku 
Mečiarovú, Anku Martákovú, 
Stana Koštiaľa, Bohuša Sadloňa 
a Mirka Dunajčíka.

Sedem spolužiakov, sedem 
prázdnych lavíc, sedem sviežich 
ruží, ktoré sme v priebehu po-
poludnia odniesli na cintorín na 
hrob pani učiteľky Slezáčkovej, 
ako symbolické rozlúčenie so 
všetkými, ktorí sa tohto dňa 
nedožili.

Aké bude naše ďalšie stretnu-
tie? Vieme len to, že bude o dva 
roky, kedy by sme sa mali dožiť 
70-tich rokov.

Nuž teda, všetko dobré, milí 
spolužiaci, ctení učitelia, všetko 
dobré aj milovanej škole a celej 
Starej Turej, ktorá nás svojho 
času tak ochotne prichýlila!

Viera Sadloňová (rod. Bunčiaková)

Mucha
alebo veselá letná paródia na smutnú celoročnú realitu

Išiel som kolo potoka
a mucha mi padla do oka.
Capla mi priamo doprostred zrenice,
škúlim a nevidím, štípe to velice.

Už takmer slepiačky domov som dorazil,
po ceste šesťkrát som do stĺpa narazil
a mucha pláva si v očenku veselo
a z môjho oka jej vôbec sa nechcelo.

Skúšal som plakať i očká si vymývať,
no mucha akoby chcela sa zabývať,
a tak som slepiačky telefón nahmatal,
na naše očné som zúfalý zavolal.

Sestrička milená, chcem sa ja objednať,
na zajtra čísielko chcem si len zajednať.
Muška mi do očka chuderka zapadla,
keď oko otvorím, vidím jej chápadlá.

Milý môj pacient, to dnes už neplatí,
prednosť ti nedáme, aj keď si zaplatíš.
Najbližšie môžeš prísť tak o 3 mesiačky.
Zatiaľ kúp v lekárni nejaké kapačky.

Sestrička milená, nedá sa mi čakať,
muchu mám v očenku, chce sa mi plakať.
V zrenici, v bielku už spravila si trasu,
nakladie vajcia, keď jej dáme času.

Milý môj pacient, takých je vás veľa,
nemôžem povoliť, aj keď by som chcela.
Druhú však možnosť teraz ti dám,
budík daj na piatu a prídi k nám.

Radosť ma obliala od hlavy k päte,
je ešte správnosť na tomto svete.
Do rána vydržím, prežijem snáď,
zavriem si očenka a pôjdem spať.

Budík mi zazvonil o piatej veselo,
otvorím oko a ... to muchu zazrelo.
Počkaj ty mrcha, už dlho žiť nebudeš,
odbornou rukou ty o chvíľu zahynieš.

Slepiačky zobral som gate a kartičku,
letel som, bežal a chcel vidieť sestričku.
Túžil som konečne očko už otvoriť,
zažmurkať, zaklipkať. BEZ MUCHY CHCEM UŽ ŽIŤ!

Keď som však dorazil k turanskej klinike,
to, čo som uvidel, hnalo ma k panike.
Už takto zavčas tu stál z ľudí rad.
Snáď nejdú na očné? Mal som sa báť?

To, čo sa javilo, pravdou sa stalo,
o siedmej hodine všetko sa bralo
ku dverám, kde nás už čísielka čakali
a ľudia bežali, kričali, padali.

Kým som ja slepiačky posledný dorazil,
sestričkin hlas ma doslova zamrazil:
Nie sú už čísielka, máte už smolu.
Pomaly bežíte. Môžte ísť dolu.

Chcel  som jej o muche v rýchlosti rozprávať,
ona však dvere už začala zatvárať.
Zajtra si prídite, dnes plán sme splnili.
A všetci  bez čísiel sme len uši sklopili.

Dodnes na očné skúšať to chodím,
denne už spím len niekoľko hodín.
Na muchu v oku si postupne zvykám
a v poslednej dobe si s ňou dokonca tykám.

Pomaly sa mi ustálil tlak,
som celkom pokojný, už nevnímam  fľak.
A pre ochrancov zvierat mám radostnú novinu:
mucha si mi v oku založila rodinu.

Věra Tepličková
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„A“ mužstvo MFK Stará Turá sa v 5. lige Sever zachránilo
A“ mužstvo nás reprezentovalo 
v  ročníku 2014/15 v  5. lige Sever 
pod vedením nového hrajúce-
ho trénera Jozefa Tuku, ktorému 
asistoval vedúci mužstva Miroslav 
Adásek. Posledné tri ročníky muž-
stvo bojovalo o  postup do vyššej  
súťaže, ale ten im ušiel po slabších  
jarných častiach. Minuloročná je-
senná časť bola jedna z najslabších 
za posledné roky, mužstvo získalo 
len 13 bodov, keď v  15 zápasoch 
vyhralo len štyri a v jednom zápa-
se remizovalo. Prekvapením bolo, 
že  hráči nevybojovali v zápasoch 
u  hostí ani jeden bod a  oprávne-
ne zimovali na predposlednom 
mieste. I  napriek nepriaznivému 
postaveniu v  tabuľke bol cieľ za-
chrániť 5. ligu. Zimná príprava sa 
z  ekonomických dôvodov usku-
točnila prevažne v domácich pod-
mienkach s minimom odohratých 
prípravných  zápasov. Starej Turej 
chýba stále ihrisko s umelou trávou 
minimálne pre tréningový proces. 
Nestabilná ekonomika bola hlavne 

z dôvodu zníženia finančných pro-
striedkov mesta a stále veľmi slabej 
podpory futbalu zo strany podni-
kateľov. I napriek tomu sa mužstvo 
rozhodlo urobiť maximum pre zá-
chranu.  Vstup do jarnej časti im 
vyšiel celkom úspešne, keď v  pr-
vých troch zápasoch získali  7 bo-
dov. V prvom zápase v Zemianskych 
Kostoľanoch remizovali 0:0 a získa-
li prvý bod na súperovom ihrisku. 
V druhom zápase doma vyhrali nad 
Malou Čausou 2:1 a bol to veľmi ťaž-
ký súper. V treťom zápase vyhrali 
0:1 nad Dolnými Vestenicami, ktoré 
boli veľkým ašpirantom na zostup. 
Víťazný gól strelil 3 minúty pred 
koncom zápasu Dušan Biháry. Je 
to talentovaný hráč, ale s  nezod-
povedným prístupom k tréningom 
a  taktiež aj k  zápasom. Posledné 
dva mesiace netrénoval a súťaž ne-
dohral. MFK mu vytvorilo ideálne 
podmienky pre jeho rast, ale on 
ich nevyužil. Prišla ale séria pre-
hier, prvá s Ladcami 2:0, Cígeĺom 
3:0, doma s Veľkými Uhercami 0:2 

a po dobrom odohratom zápase aj 
s Podolím 1:0. Pre záchranu muse-
lo mužstvo zabojovať v posledných 
zápasoch. Hráči svoje sily zmobi-
lizovali a v nasledujúcich 5 – tich 
zápasoch bodovali. Veľmi dôležité 
body získali futbalisti s Tr. Turnou, 
ktorú porazili 2:0, bod získali 
v Horovciach pri remíze 0:0 a cen-
nú remízu 1:1 získali nad veľkým fa-
voritom na postup Starou Myjavou 
„B“.  Pritom domáci vyrovnali po 
veľmi spornej penalte v 93. minú-
te. Rozhodujúce body pre záchranu 
ale získali víťazstvom nad Bošanmi 
2:0 a v Streženiciach 0:1. Posledný 
domáci zápas s  Uhrovcom hráči 
nezvládli a prehrali 0:2.  V Starej 
Turej ostáva 5. liga aj v ďalšej se-
zóne.  Ročník 2014/15 bol náročný 
aj z dôvodu zranení, ktoré sa nám 
nevyhýbali. Počas jarnej časti po-
stupne vypadli z dôvodu ochorenia 
a zranení Matúš Majtás, Filip Durec, 
Michal Sládek, Juraj Gablech. 
V mužstve skončili z rodinných dô-
vodov Marek Štefík a Peter Strnátka. 

Do mužstva sa vrátil Peter Magula 
a z „B“ mužstva sme stiahli Tomáša 
Otrubného a  Michala Valenčíka. 
Veľkým vzorom v klube MFK bol 
Vladimír Lomen,  jeden z najmlad-
ších hráčov, ktorý ukončil štúdium 
na SOŠ v Starej Turej. Bol to talento-
vaný  zahraničný študent zo Srbska, 
s ktorým sa hráči a vedenie klubu 
rozlúčili po zápase s Myjavou „B“. 
V jarnej časti získalo mužstvo MFK 
21 bodov oproti jesenným 13 bo-
dom a s bilanciou 10 víťazstiev, 16 
prehier a 4 remíz  skončili na ko-
nečnom 12. mieste. 

Najlepším strelcom sa stal kapi-
tán mužstva Ondrej Peterka, ktorý 
strelil v  sezóne 9 gólov.  Hlavnou 
úlohou v klube ostáva vybudova-
nie umelej trávy s osvetlením, ktorá 
výrazne pomôže skvalitniť trénin-
gový proces počas celej súťaže a eko-
nomická stabilita, ktorá rozhodne 
o smerovaní klubu v ďalšej sezóne. 

Ing. Ján Hodermarský

Konečná tabuľka  „A“  mužstva v sezóne 2014/15 - V. liga Sever

Z V R P Skóre Body

1 TJ Partizán Prečín  30 23 3 4 79 : 20 72
2 Spartak Myjava „B“ 30 21 6 3 85 : 22 69
3 TJ Nový Život Veľké Uherce  30 19 4 7 70 : 37 61
4 TJ Tatran Cementáreň Ladce  30 14 7 9 46 : 32 49
5 TJ Tatran Uhrovec  30 13 9 8 62 : 35 45
6 TJ Družstevník Malá Čausa „A“ 30 12 8 10 54 : 45 44
7 TJ Partizán Cígeľ  30 11 9 10 37 : 43 42
8 OFK Bošany  30 11 6 13 52 : 61 39
9 TJ Slovan Trenčianska Turná  30 12 3 15 47 : 59 39
10 OŠK Podolie  30 10 6 14 43 : 63 36
11 TJ Tatran Horovce  30 11 2 17 40 : 53 35
12 MFK Stará Turá 30 10 4 16 36 : 51 34
13 TJ Slovan Zemianske Kostoľany  30 10 6 14 35 : 53 33
14 FK Streženice  30 8 7 15 46 : 66 31
15 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom  30 7 7 16 38 : 65 28
16 ŠK VEGUM Dolné Vestenice  30 1 7 22 27 : 92 10

Strelecká súťaž žiakov 
Strelecký krúžok pri ZŠ Stará Turá v spo-
lupráci so SOŠ Stará Turá a Streleckým 
klubom Stará Turá zorganizovali dňa 
26.6.2015 na strelnici Streleckého klubu 
v Starej Turej za krásneho slnečného po-
časia streleckú súťaž  žiakov streleckého 
krúžku, kde žiaci súťažili v streľbe na terč  
kamzíka a otočné terče.

V úvode náš prišla podporiť i zástup-
kyňa primátorky mesta pani Bc. Zuzana 
Zigová a popriala strelcom presnú mušku 
a  krásny športový zážitok. Strieľalo sa 
z malokalibrovej pušky na vzdialenosť 25 
m. Strelecký terč kamzík sa strieľal  z pev-
nej palice v stoje, čo zvládli všetci strelci. 

Streľba na elektrické otočné terče sa strie-
ľala v čase 3 - 7 sek., kde na výstrel boli len 
tri sekundy.

Najlepší strelci: Kristián Žitný, Matúš 
Kotula, Aleš Klimáček.

Žiaci pod vedením p. Mgr. Gašparíka 
príkladne zvládli grilovanie pre všetkých 
účastníkov.

V každej kategórii boli víťazi odme-
není drobnými sladkosťami a pohárom. 
Strelecké preteky rozhodovali Milata Peter 
a Ing. Rubaninský Vlastimil.

Podujatie finančne podporilo mesto 
Stará Turá.

Peter Milata

Sobotňajší futbal a volejbal
Mládež zo Starej Turej a blízkeho okolia sa každú sobotu po-
čas uplynulého školského roku stretávala v telocvični ZŠ na 
Komenského ulici, aby si zašportovala hraním futbalu alebo 
volejbalu.  Táto akcia má v našom meste už dlhoročnú tra-
díciu, na ktorú sa nám podarilo úspešne nadviazať, čo doku-
mentuje celková účasť prevyšujúca  40 mladých ľudí. Mládež 
mala jedinečnú príležitosť sa každý týždeň športovo odrea-
govať v spoločnosti svojich priateľov, zahrať si futbal alebo 
volejbal, rozvinúť svoj talent a tak urobiť niečo prospešné 
pre svoje telesné i duševné zdravie. Tento projekt by však ne-
mohol  byť zrealizovaný bez grantu poskytnutého Nadáciou 
ŽIVOT, preto si dovoľujeme vyjadriť jej naše úprimné po-
ďakovanie a veríme, že aj v budúcnosti budeme môcť spolu 
naďalej pokračovať v rozvoji športu a voľnočasových aktivít 
v Starej Turej. Pavol Kucharovic

Horný rad zľava: Jozef Tuka – tréner, Miroslav Adásek – asistent, Lukáš Vrzala,  
Adrián Straka, Michal Valenčík, Peter Mazák, Matej Antálek, Miroslav Krč – zastupujúci 
prezident klubu, Miroslav Valenčík – člen VV, Dušan Izakovič – správca, Rudolf 
Herák Dolný rad zľava: Peter Magula, Jozef Jaroš, Juraj Gablech, Marek Bordák, 
Peter Viskup, Lukáš Szekfu, Tomáš Otrubný, Michal Sládek, Igor Funta - hlásateľ
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BAF Stará Turá na turnaji 
starých pánov v Lúke nad Váhom
Dňa 20. júna 2015 sa v Lúke nad 
Váhom uskutočnil 9. ročník fut-
balového turnaja starých pánov 
za účasti mužstiev Čiernej Vody, 
Bratislavy, Starej Turej a domá-
ceho družstva. Hralo sa na ma-
lom ihrisku s  počtom hráčov 
1+5, s hracím časom 2 x 25 mi-
nút za priaznivého počasia. Po 
vylosovaní sa v  prvom zápase 
stretla domáca Lúka nad Váhom 
s Čiernou Vodou a po veľmi dra-
matickom zápase vyhrala 4:3 
(2:0). Hostia už prehrávali 3:0, 
ale dokázali svojou  bojovnosťou 
vyrovnať. Remízu ale neudržali 
a minútu pred koncom strelili 
domáci víťazný gól a postúpili 
do finále. O druhom finalisto-
vi rozhodoval druhý zápas me-
dzi Starou Turou a Bratislavou. 
I  napriek tomu, že Stará Turá 
vyhrala 3:0 (0:0), bol to veľmi 

vyrovnaný zápas a brankár Starej 
Turej Jozef Moravčík nedovolil 
Bratislavčanom streliť gól a via 
krát podržal svojimi zákrokmi 
Staroturancov. V  boji o  bron-
zovú priečku vyhrala Čierna 
Voda opäť po vyrovnanom zá-
pase  3:2 (1:0).  Finále medzi 
domácou Lúkou nad Váhom 
a  Starou Turou malo vysokú 
úroveň. Po bezgólovom pol-
čase išli domáci do vedenia po 
góle Petra Martineka, ktorý te-
čoval prihrávku pred branká-
rom  Romanom Chnapkom. 
Pri tlaku Starej Turej prišiel 
únik Pavla Kusendu a bolo 2:0.  
Stará Turá znížila  gólom Jána 
Hodermarského na 2:1 a prišiel 
veľký tlak, ktorý ale nepriniesol 
vyrovnávajúci gól a tak domáci 
obhájili prvé miesto. Najlepším 
strelcom turnaja sa stal Pavol 

Kusovský z  Lúky nad Váhom,  
Jozef Moravčík zo Starej Turej 
bol vyhodnotený ako najlepší 
brankár. Ceny víťazom odovzdal 
starosta obce Vladimír Voroš 
a  hlavný organizátor turnaja 
Rastislav Plesník. Sponzorom 
turnaja bol Stanislav Vlkovič 
z Bratislavy. 

Konečné poradie:
1. Lúka nad Váhom
2. Stará Turá
3. Čierna Voda
4. Bratislava

Ing. Ján Hodermarský

WROCLAW-TROPHY 2015
V  dňoch od 9. – 13.7.2015 sme s  roční-
kom U15 /2000 a  mladší/ reprezentovali 
Mestský futbalový klub Stará Turá v poľskej 
Wroclawi. Našu účasť predchádzala organi-
zácia „Plesu futbalistov“ a finančný výťažok 
z neho. Akcia bola tiež podporená Nadáciou 
ŽIVOT, ktorej veľmi pekne ďakujeme.

Na medzinárodnom turnaji Wroclaw-
trophy 2015 sa zúčastnilo 200 tímov 
z  Rumuska, Belgicka, Nemecka, Čiech, 
Poľska, Maďarska, Holandska, Rakúska a i.

V našej kategórii U 15 bolo 12 skupín. 
Počas minuloročného turnaja sa nám nepo-
darilo postúpiť zo skupiny vyššie. Tentoraz 
však boli výsledky lepšie. Po jednej výhre 
(strelec gólu: Andrej Otrubný) a dvoch re-
mízach s mužstvami KS Barycz Milicz, LKS 
Kamienica Polska a TJ Sokol Kosťany sme 
postúpili zo skupiny medzi prvých šiestich 
a hrali o ďalšie umiestnenie. Žiaľ, prehra 0:2 
s maďarským Gyongyosi Atletikai klubom 
nám zabránila bojovať o pohár. V posled-
nom zápase s  poľ-
ským mužstvom SKIS 
Pegaz sme síce uhrali 
remízu, ale nakoniec 
penaltové skóre 3/4 
nám nepriniesol pia-
te, ale šieste miesto. 

Našim cieľom  
z  účasti na medzi-
národnom turnaji 
bolo podporovať 
u detí hlavne aktivitu 

a motiváciu k ďalšej športovej činnosti, ale 
i  oboznamovať sa so športovou kultúrou 
a inými aktivitami zúčastnených  krajín.

Počas pobytu naši hráči však nielen hrali, 
ale snažili sme sa im pripraviť i zaujímavý 
program, napr. jazda na motokárach či náv-
števa zápasu amerického futbalu na mest-
skom štadióne Wroclaw Slaska s kapacitou 
42 tisíc miest.

Za podporu ďakujeme p. Cibulkovej 
Zuzke, rodičom detí, vedeniu MFK, Nadácii 
ŽIVOT, šoférovi p. Redajovi Františkovi, ale 
hlavne trénerovi p. Sekerkovi Igorovi za tr-
pezlivú a kvalitnú prácu s mládežou.

Zoznam zúčastnených hráčov: 
A. Otrubný, A. Druk, D. Klement, F. Bajjani, 
T. Dzuro, J. Záhora, M. Cibulka, T. Vrzala, 
A. Tanglmayer, D. Sekerka, M.  Pisca, 
M. Puškár, M. Batka, F. Nemec, M. Lukáč, 
L. Liška, A. Bundala, M. Žoldák.

Chlapci ďakujeme.
Za MFK Sylvia Záhorová

Okresná 
súťaž mladých 
hasičov
Dňa 13.6.2015 sa konala v Zemianskom 
Podhradí okresná súťaž mladých hasičov. 
Súťažilo sa v troch  disciplínach –  štafeta 
na 400 m s prekážkami, požiarny útok 
CTIF a požiarny útok s vodou.

Vo všetkých troch disciplínach do-
siahli mladí hasiči zo Starej Turej najlep-
šie časy a tak sa stali i celkovými víťazmi 
okresnej súťaže. Za dosiahnutými vý-
sledkami je tvrdá príprava, ktorú chlapci 
absolvovali počas celého školského roka. 
Na príprave mladých hasičov sa podielali 
Peter Nemček, Ján Caltík, Peter Markov 
a Martina Caltíková. I touto cestou všet-
kým ďakujeme za strávený čas pri nácvi-
koch a mladým hasičom blahoželáme.

Bc. Jozef Smolinský 
predseda okresného výboru

Horný rad zľava: Jozef Jaroš, Jozef Moravčík, Ján Rácz, Roman Chnapko, Jozef Vreba, 
Ján Hodermarský Dolný rad zľava: Igor Funta – vedúci mužstva, Martin Beňo, Denis 
Makara, Marcel Slávik
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VII. ročník turnaja TURANCUP
Mestský kolkársky klub Stará Turá usporia-
dal v dňoch 15. až 28. júna 2015 už 7. roč-
ník turnaja TURANCUP 2015. Súťažilo sa 
v disciplíne 1x120HZ tentokrát na novovy-
budovanej 4-dráhovej kolkárni v Starej Turej. 
Turnaja sa zúčastnilo 326 súťažiacich z ce-
lého Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska. 

Súťažilo sa v kategóriách jednotlivcov muži, 
ženy, dorastenci a dorastenky (spoločná ka-
tegória). V kategórii mužov zvíťazil Milan 
Tomka z tímu ŽP Podbrezová, ktorý výko-
nom 605 zvalených kolov vytvoril rekord 
novej 4-dráhovej kolkárne. Kategóriu žien 

ovládla Češka Jana Vejmolová z klubu KK 
Vyškov s  výkonom 585 zvalených kolov. 
V  kategórii dorast dominovala výkonom 
574 kolov slovenská reprezentantka Nika 
Mazúchová z klubu TJ Duslo Šaľa.

Z „turanských“ kolkárov sa najviac darilo 
v kategórii dorast, kde Filip Lehuta skončil 
na vynikajúcom 3. mieste s výkonom 541 
kolov. Lenka Gordíková obsadila výkonom 
543 kolov 6. miesto. Z  mužov sa najvyš-
šie umiestnil  Radoslav Čečot a obsadil 9. 
miesto s výkonom 579 kolov. 

MKK Stará Turá, viac informácií 
na www.mkkstaratura.sk

Turnaj TOP 12 dorastu 2015 v Starej Turej
Turnaj TOP 12 najlepších dorasteniek a do-
rastencov z celého Slovenska bojovalo na 
novo otvorenej kolkárni v našom meste Sta-
rá Turá v nedeľu 21.6.2015.

Turnaj TOP 12 je zložený z 12 najlepších 
dorastencov a  12 najlepších dorasteniek 
Slovenskej republiky na základe súťaž-
ných výsledkov v prebiehajúcom súťažnom 
ročníku. 

Výkonom 586 zvalených kolkov sa u do-
rastencov stal víťazom Lukáš Juris z Trstenej. 
V kategórii dorasteniek si víťazstvo zabezpe-
čila Patrícia Machalková (531). 

Z našich reprezentantov sa najviac darilo 

Martinovi Dolnákovi, ktorý výkonom 553 
skončil na 2. mieste. Naše dorastenky Erika 
Lessová (493) a Vladka Vávrová (489) obsa-
dili 8., resp. 9. miesto.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo 
ocenenie dorastencov a dorasteniek za vy-
nikajúcu reprezentáciu Slovenskej republiky.

V priebehu kolkárskeho turnaja sa ko-
nal Aktív ŠTÚ Slovenského kolkárskeho 
zväzu a vyžrebovanie majstrovských súťaží 
pre nový súťažný ročník 2015/2016. Bližšie 
informácie nájdete v najbližších dňoch na 
webovej stránke www.kolky.sk.

MKK Stará Turá, viac informácií 
na www.mkkstaratura.sk

Skúšky technickej vyspelosti 
Wushu centra Stará Turá
V sobotu 27. júna 2015, iba nie-
koľko dní pred tým, ako školáci 
získali vysvedčenie, v ktorom sa 
zrkadlila ich snaha a výsledky 
učenia počas celého školské-
ho roka, sa v telocvični bývalej 
SPŠE konali Skúšky technickej 
vyspelosti vo wushu, ľudovo 
volané „páskovanie,“ organi-
zované našim Wushu centrom 
Stará Turá. Vyzdobená telocvič-
ňa uvítala tri desiatky detí, kto-
ré prišli predviesť svoju úroveň 
wushu a  technickú vyspelosť, 
ktorú získali počas predchádza-
júcich desiatich mesiacov driny 
na tréningoch. Okrem predvá-
dzanej úrovne v  deň Skúšok, 
sa do úvahy bralo aj správanie 
a snaha na tréningoch počas ce-
lého školského roka. Deti mu-
seli zvládnuť prvky gymnastiky, 
posilňovania, bojových techník 
a zvládnutie zostáv cvikov, ktoré 

sú akoby 3D pohybovou učeb-
nicou wushu a tí na najvyššom 
stupni už predvádzali aj základy 
zápasu xiushi.

Sme veľmi radi, že nám na 
tréningy chodí veľa detí a tieto 
zväčša vydržia náročnosť cviče-
nia. Kladie to však na trénerov 
väčšie logistické a  personálne 
nároky. Preto sme boli nútení 
oproti minulým rokom spraviť 
inováciu a deti rozdeliť na dve 
skupiny, ktoré skladali skúšky 
postupne, jedna po druhej, 
v dvojhodinových intervaloch. 

S  výsledkom Skúšok sme 
spokojní, kto poctivo cvičil 
a chodil na tréningy počas celé-
ho roka, nemal vážnejšie problé-
my. Kto na tréningoch vyrušoval 
a nejavil snahu naučiť sa niečo 
nové a netúžil zdokonaliť svoju 
techniku Skúškami neprešiel. 
Malá skupinka cvičencov zvládla 

technickú časť Skúšok dostatoč-
ne, no ich zostavy neboli na po-
žadovanej úrovni a  tak dostali 
možnosť trénovať aj počas leta 
a  zdokonaľovať sa. V  septem-
bri na opravných skúškach už 
odcvičia iba zostavy, ktoré ne-
zvládli a taktiež Skúškami prej-
dú a postúpia na vyššiu úroveň.

Ďakujeme hlavne našim 
wushu deťom za vytrvalosť 
a snahu, rodičom, že svoje deti 
podporujú v tomto nádhernom 
športe, sponzorom a priateľom, 
ktorí nám pomáhajú pri orga-
nizovaní akcií a súťaží, a v ne-
poslednej rade trénerom pod 
vedením Jána Okruckého, ktorí 

majú nadšenie a zápal učiť deti 
a pripravovať pre ne všetky akti-
vity. Špeciálna vďaka patrí prá-
ve rodinám trénerov, ktoré majú 
dostatok pochopenia a dokážu 
ospravedlniť to, že čas, ktorý by 
mal byť venovaný im, trávime 
v telocvični. Sme radi, keď vidí-
me, ako nám pred očami rastú 
nádejní športovci, ako sa zlep-
šuje ich pohybová úroveň a ako 
si osvojujú naše klubové heslo: 

Nie je dôležité vyhrať, ale 
zvíťaziť... sám nad sebou, nad 
lenivosťou, pýchou a všetkým, 
čo nám bráni kráčať po ceste 
poznania.

Wushu centrum Stará Turá
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Konečné výsledky Mestskej 
stolnotenisovej ligy 
Mestská stolnote-
nisová liga sa hrá 
od roku 1997. Liga 
prispieva k  rozvoju 
športu v Starej Turej. 
Hrá sa na štadióne 
v  stolnotenisovej 
herni.

V mestskej stol-
notenisovej lige 
v  tomto roku hralo 
9 družstiev. V druž-
stve hrajú dvaja 
hráči. Stretnutie sa hrá na 5 zá-
pasov, 4 dvojhry a jedna štvor-
hra. V lige môžu hrať ženy, muži, 
deti, dôchodcovia, teda ten koho 
baví stolný tenis.  Ďakujeme 
sponzorom, ktorí venovali ceny 
pre víťazov MSTL.

Tešíme sa na ďalší ročník 
a  radi uvítame aj nových zá-
ujemcov o  mestskú stolnote-
nisovú ligu. V  stolnom tenise 
nerozhoduje vek, ale chuť a za-
nietenie pre hru.

Jaroslav Dzuro

Konečná tabuľka Mestskej stolnotenisovej 
ligy sezóna 2014-2015

Mužstvo S V P Skóre Body

1. Justur A 16 15 1 60:20 61
2. Dzuhorci A 16 12 4 55:25 52
3. Injekta A 16 11 5 44:36 49
4. PD Kovo A 16 9 7 43:37 43
5. Bezmena A 16 8 8 43:37 40
6. Kapri A 16 7 9 36:44 37
7. Krajnanci A 16 6 10 38:42 34
8. Bzince A 16 3 13 25:55 25
9. Amatéri A 16 1 15 16:64 19

Hráč Mužstvo S Z V P Sety Úsp.

1 Viselka Miroslav Injekta A 16 32 30 2 92 : 17 93,75%

2 Nguen Quan Justur A 15 29 27 2 82 : 22 93,10%

3 Malek Tomáš PD Kovo A 15 30 25 5 83 : 34 83,33%

4 Horák Marek Dzuhorci A 16 32 24 8 78 : 36 75,00%

5 Dvoran Ján Justur A 13 24 18 6 57 : 35 75,00%

6 Bielčik Rado Kapri A 14 27 20 7 69 : 33 74,07%

7 Dzurová Lenka Dzuhorci A 16 32 20 12 66 : 51 62,50%

8 Ušiak Matúš Krajnanci A 16 32 19 13 66 : 48 59,38%

9 Dzuro Tomáš Bezmena A 16 32 19 13 68 : 56 59,38%

10 Podhradský Miloš Bzince A 9 16 9 7 36 : 24 56,25%

11 Ušiak Roman Krajnanci A 5 10 5 5 23 : 21 50,00%

12 Geschwandtner Roman Bezmena A 16 32 15 17 62 : 57 46,88%

13 Ukropec Milan Kapri A 14 27 10 17 42 : 57 37,04%

14 Pavlech Michal Krajnanci A 11 22 8 14 33 : 50 36,36%

15 Staňo Ivan PD Kovo A 15 30 8 22 36 : 71 26,67%

16 Duriš Miroslav Amatéri A 16 32 6 26 35 : 83 18,75%

17 Rojko Miroslav Bzince A 9 17 3 14 16 : 42 17,65%

18 Ando Ludovít Amatéri A 15 30 5 25 25 : 81 16,67%

19 Petrilák Milan Bzince A 14 27 4 23 19 : 72 14,81%

20 Sedláček Miloslav Justur A 6 10 1 9 9 : 27 10,00%

21 Viselka Rudolf Injekta A 16 32 3 29 20 : 91 9,38%

22 Vrzala Tomáš Kapri A 1 1 0 1 0 : 3 0,00%

23 Buno Milan Amatéri A 1 2 0 2 0 : 6 0,00%

Medzinárodná 
strelecká súťaž 
žiakov a dorastencov 
v streleckom súboji
Dňa 9.6.2015 v rámci cezhraničnej spolupráce 
sa v telocvični ZŠ Stará Turá konala strelecká 
súťaž žiakov v streleckom súboji  na sklopné 
terče. Pozvané školy Kunovice, Podolie, SOŠ 
Stará Turá a strelci streleckého krúžku bojovali 
o pekné ceny. Podujatie finančne podporilo 
mesto Stará Turá.  Po ukončení súťaže žiaci 
hrali mini futbal a darčekový kôš vyhrala ŽŠ 
Podolie.
Preteky rozhodovali Milata Peter, Ing. Recký 
Emil a Ing. Rubaninský Vlastimil.

Peter Milata

Víťazom memoriálu Petra 
Hučku BAF Stará Turá
Dňa 15. júla 2015 sa v Hrašnom usku-
točnil II. ročník futbalového turnaja me-
moriálu Petra Hučku. Zúčastnili sa ho  
mužstvá  BAF Stará Turá,  Jablonka, Stará 
Turá „B“ - Kostolné a TJ  Hrašné. I napriek 
tomu, že trávniku chýbalo viac vody a ze-
leň sa strácala, výkon mužstiev pred viac 
ako 100 divákmi bol na výbornej úrov-
ni. V úvodnom zápase sa postavili proti 
starým pánom BAF Starej Turej domáci 
futbalisti, ktorí boli omladení o doras-
tencov a na čele ktorých stál ich najstarší 
a najskúsenejší hráč Dušan Kačány. Prvý 
polčas bol vyrovnaný a skončil bez gólov. 
V druhom polčase sa prejavila skúsenosť 

hostí, ktorí postupne prevzali iniciatívu 
a po góloch Tuku, Hodermarského, Vrebu 
a Stančíka vyhrali vysoko 0:4. V druhom 
zápase sa stretli Jablonka proti hráčom 
Starej Turej „B“- Kostolné. V tomto dueli 
gól nepadol a prišli na rad pokutové kopy. 
Viac šťastia mali na kopačkách futbalisti 
Jablonky, ktorí vyhrali 4:3 a prekvapujú-
co postúpili do finále. V boji o bronzovú 
priečku domáce mužstvo viac zabojovalo 
proti Starej Turej „B“ - Kostolnom a za-
slúžene vyhralo 2:0. Vo finále sa stretla 
Jablonka s mužstvom BAF Stará Turá. Aj 
v  tomto zápase zvíťazila skúsenosť nad 
bojovnosťou mladých hráčov. Starí páni 
Starej Turej vyhrali opäť vysoko 4:0 a zís-
kali zaslúžene prvé miesto. Góly strieľali 
Tuka 2x, Minárik a Andrášik.  Víťazstvo 
bolo venované Petrovi Hučkovi, ktorý po 
skončení aktívnej činnosti obliekal dres 
BAF Starej Turej. Najlepším hráčom bol 
vyhodnotený domáci Miroslav Ferianec. 
Cenu najlepšieho brankára prevzal Juraj 
Alušic  a najlepšieho strelca Jozef Tuka, 
obidvaja hráči z BAF Stará Turá. Trofeje  
jednotlivým mužstvám  odovzdal nový 
predseda klubu TJ Hrašné pán Šuster. 

Ing. Ján Hodermarský
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Zľava: Ing. Ján Hodermarský – partner BAF, Igor Funta 
- vedúci mužstva, Juraj Alušic, Jozef Tuka
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