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

Patrí piesok na stenu materskej školy 
alebo letné prázdniny po svojom?

Aké nemilé prekvapenie nás ča-
kalo v  pondelok ráno 11.7.2016 
v areáli Materskej školy Stará Turá na 
Hurbanovej ulici č.153... Pieskom zahá-
dzané okná i steny až do výšky prvého 
poschodia, „dostali“ aj parapetné dosky 
a priľahlý chodník.

Víkend bol iste pre „svojsky zmýš-
ľajúcich jednotlivcov“ rušný a priveľmi 

„zábavný“. Prečo si nezasúťažiť, a  to 
rovno v hádzaní piesku na stenu. Veď 
nie je naša, môžeme ísť na to! Kto z nás 
vyššie dohodí, kto prvý trafí z piesko-
viska rovno na umyté sklené tabule? 
Chce to len trocha „odvahy“ a súťaži-
vosti... Je to však v zmysle fair-play? 

Pýtame sa, skutočne dokážu takéto 
a iné podobné aktivity natoľko človeka 
potešiť a uspokojiť, že mu je jedno, keď 
ničí prostredie tým najmenším? Tu ich 
majú dospelí vychovávať, tu im posky-
tovať útulné a čisté prostredie plné lásky 
a porozumenia? Alebo si nedokážeme 
už nič a nikoho vážiť? Načo úcta, veď 
sa ma to netýka! Nie je to môj dom, ani 

dom mojich blízkych, ani moja škola; 
v  skutočnosti ma toto prostredie ani 
nezaujíma, tak načo rozmýšľať o  tom, 
čo budú robiť v  týchto poškodených 
priestoroch tí, ktorí ešte len vstupujú do 
spoločenského života... Aj takýto príklad 
deťom dávame. Veď tomu nerozumejú, 
môžem im zahádzať okná, nasypať 
piesok rovno pod nohy, urobiť novú 

„fasádu“- a to priamo z pieskoviska... 
Milí kamaráti, ak sa chcete s nami 

hrať, radi vás privítame – príďte k nám 
do tried, tam vám malé deti ukážu, čo 
je to disciplína a  kúsok spolupatrič-
nosti! Nemusíme sa hádzať pieskom 
a dokazovať si, kto z nás je lepší... Tie 
nám ponúkajú úplne iné činnosti, ich 
zmysel je v úcte a vzájomnom rešpekte. 
Čakáme vás! Ale nie po pracovnej dobe! 

Preto vás žiadame, aby ste po pre-
vádzke do areálu MŠ nevstupovali! 
Čakáme len tých, ktorí sa vedia slušne 
správať.  Spoločne nudu zaženieme... 

kolektív MŠ 
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 23. júna 2016 sa uskutočnilo XVII. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva Stará Turá. Zasadnutie 
otvorila primátorka mesta Ing. Anna Halinárová. 
Poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plne-
nia uznesení prijatých na XVI. zasadnutí MsZ. 

V  úvodnej časti odprezentoval poslan-
com zástupca spoločnosti GROISE, s. r. o., pán 
Mezovský návrh štúdie „Denný bar a kaviareň“, 
ktorá by sa mala nachádzať v budove bývalých 
Slovenských telekomunikácií. Uviedol, že pri štúdii 
je myslené i na matky s deťmi a dôchodcov, ktorí 
si môžu posedieť na kaviarenskej terase, v oddy-
chovej zóne je vyhradený priestor pre ihrisko pre 
deti, vrchná časť je plánovaná ako nefajčiarska 
a suterén je vyhradený pre fajčiarov a bude v ňom 
umiestnená herňa biliardu a spoločenských hier. 
Záujmom spoločnosti Groise, s. r. o., je poskytnúť 
služby pre občanov, určite nechcú z tohto zaria-
denia urobiť ďalšiu krčmu. Nakoľko oficiálne 
predložený materiál na MsÚ hovoril o zriadení 
„pivárne“ a boli vznesené pripomienky k tomuto 
zariadeniu zo strany poslancov i občanov, bude sa 
mestské zastupiteľstvo touto štúdiou ešte zaoberať 
na svojom augustovom zasadnutí.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• TVK, a. s., Trenčín na zámenu časti 390 m2 

(diel 2) z pozemku v k. ú. Stará Turá parcela 
reg. „C“ parc. č. 1538/1 – zast. plocha o cel-
kovej výmere 2 609 m2 vo vlastníctve mesta 
Stará Turá v podiele 1/33 za časť 390 m2 (diel 
4) z pozemku v k. ú. Stará Turá parcela reg. 
„C“ parc. č. 1537/7 – ostatné plochy o celkovej 
výmere 1 109 m2 vo vlastníctve Ing. Milana 
Zigu, Trenčín v podiele 1/1,

• na uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve o nájme 
pozemkov č. 71/maj/2014 pre spol. STINEX, 
s. r. o.,

• na zmenu uznesenia MsZ č. 6 - XXVI/2013,
b) zámer
• odpredaja spoluvlastníckeho podielu 

z pozemkov na parcele reg. „C“ parc. č. 5326/1 
– zast. plocha o výmere 172 m2 a parc. č. 5331 – 
ostatné plochy o výmere 863 m2 v zmysle § 9a 
odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení,

• odpredaja časti z pozemku parcela reg. „C“ 
parc. č. 12650/2 v zmysle § 9 a odst. 8 písm. 
e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v plat-
nom znení,

c) žiadosť
• Rotex Elektro, s. r. o., Stará Turá o vydanie 

súhlasu k rekonštrukcii vjazdu a výjazdu, 
• Ing. Jozefa Koyša a  manž. Nadeždy, bytom 

Nové Mesto nad Váhom o  odkúpenie časti 
pozemku,

• Petra Slávika, Bratislava o odkúpenie pozemku,
• Milana Mikulu a manž. Márie, bytom Šajdíkové 

Humence o odkúpenie časti z pozemku,
• o odkúpenie pozemku vlastníkov bytov v byto-

vom dome súp.č. 221 na Dibrovovej ul.,
d) odpredaj
• pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/14 – 

záhrady o výmere 433 m2, ktorý sa nachádza 
v miestnej časti Trávniky,

e) kúpu
• pozemkov parc. č. 626/3 – ost. plocha o výmere 

111 m2 a parc. č. 626/5 – ost. plocha o výmere 
10 m2 za kúpnu cenu 10,- €/m2 od Ľubomíra 
Ostrovského,

f) vydanie súhlasu
• k uloženiu plynovodov na pozemkoch mesta 

a  zriadenie vecného bremena na pozemku 
parcela reg. „C“ parc. č. 1578 - zast. plocha 
o výmere 5 908 m2 a pozemkoch parcela reg. 
„E“ parc. č. 1408/3 – ost. plocha o výmere 611 
m2 a parc. č. 1775/1 – zast. plocha o výmere 1 
067 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1. Zriadenie 
vecného bremena sa schvaľuje pre spoločnosť 
SPP – distribúcia, a. s., Bratislava,

• spoločnosti TECHNOTUR, s. r. o., k staveb-
ným úpravám v objekte budovy Polikliniky na 
Ul. Mýtnej č. 146 v Starej Turej.

Neboli schválené nasledovné žiadosti:
• Jozefy Krištofovej, Stará Turá o zriadenie vec-

ného bremena práva prechodu cez pozemok 
parcela reg. „E“ parc. č. 4273/42 – trvalý trávny 
porast o výmere 144 m2,

• Vladislava Štefulu a  manž. Ľubice, bytom 
Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parc. 
č. 17391/1

• Michala Jurču, bytom Hurbanova 156/68, Stará 
Turá o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. 
„C“ parc. č. 1042/4 – zast. plocha o celkovej 
výmere 349 m2.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
• Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta,
• Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych 

služieb za rok 2015,
• Správu z kontrol ukončených po XVI. zasad-

nutí MsZ,
• vzdanie sa funkcie člena Komisie pre školstvo, 

kultúru, mládež a šport Mgr. Miroslava Krča.

Ďalej poslanci schválili:
• návratnú finančnú výpomoc v zmysle § 10 ods. 

6 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov vo výške 100 000,- € 
pre spoločnosť AQUATUR, a. s., Stará Turá, 
ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou mesta, 
v  súvislosti s  nevyhnutnou rekonštrukciou 
odľahčovacích komôr stokovej siete,

• Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva,

• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta na 2. polrok 2016.

Na záver zasadnutia prerokovali Informáciu 
o možnosti zavedenia poplatku za rozvoj v súlade 
so zákonom č.447/2015 Z. z. - Zákon o miest-
nych poplatkoch za rozvoj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zavedenie tohto poplatku 
poslanci neschválili.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Pri dobrej vôli na psiu tému
Podľa encyklopédie Beliana (Bratislava 
1993) pes (canis) je rod mäsožravcov 
z  čeľade psovitých. V  súčasnosti je zná-
mych asi 400 čistokrvných plemien, ktoré 
človek zámerne vyšľachtil. Podľa telesných 
znakov a možnosti použitia sa plemená roz-
deľujú na pracovné, poľovnícke, spoločenské 
a pod.... V súčasnosti napr. dostatok voľného 
času v mestských sídlach a sídliskách, ako 
aj všeobecná láska k zvieratám, sa prejavili 
zvýšeným nárastom hlavne majiteľov spo-
ločenských psov, s ktorými rodina, jedinec 
žijú pod jednou „strechou“. Denne sme na 
verejných priestoroch svedkami množiacej 
sa takejto „hobby“. Nepatrí mi posudzovať 
dôvody k takémuto „súžitiu“, iste ich je dosť 
či racionálnej, či emotívne podstaty! Pre 
iné to však píšem! Tak, ako sme si osvojili 
v našich príbytkoch takéto súžitie i čo do 
hygieny chovu tohto zvieraťa, zvieratka, azda, 

pozorujúc, ešte dačo sme dĺžni pri takýchto 
ich prejavoch i  na verejných priestran-
stvách! Osobne pochválim každého, ktorý 
zbiera ich výkaly do mieška a tento odkladá 
do smetného koša, i keď nie je naň vyčle-
nený. V poslednej dobe sa to veľmi posu-
nulo k  dobrému! Všeobecne však menej, 
ak nie vôbec, a preto i píšem tento článok, 
venujeme sa na verejnosti malej potrebe 
nášho miláčka, jeho močeniu! Podľa tej istej 
encyklopédie moč je tekutina produkovaná 
obličkami a je vylučovaná z tela močovým 
systémom. Očisťuje organizmus od odpado-
vých látok, škodlivých splodín látkovej pre-
meny! Azda už dosť poučovania, nasledovať 
by mal logický záver! Tak, ako každý, kto len 
trochu akýmkoľvek spôsobom záhradkáril, 
či záhradkári isto vie, ako čerstvý hnoj ničí 
všetko rastlinstvo! Tak i „ocikanie“ akejkoľ-
vek, hlavne mladej dreviny Vašim miláčkom 

na Vašej prechádzke túto neodvratne viac, 
či menej tiež ničí! Vážení psíčkari, uve-
domte si túto skutočnosť pri Vašich vychá-
dzach s Vašimi miláčkami. Azda stačí Vášho 
havina v onej chvíli potiahnúť na vôdzke 
a donútiť ho vykovať malú potrebu tam, kde 
to neškodí!!! Skúste to tak, chce to len a len 
viac Vašej pozornosti! Inak ničíte toto naše 
krásne prostredie, znevažujete prácu tých, 
ktorí to budovali! Ak by ste mali ale snahu 
túto realitu ignorovať, doporučil by som 
všetkým takýmto Vám na jeseň vyfasovať 
pracovné oblečenie s náradím a poďme ho 
so sadárom vysadiť to, čo Vaši miláčkovia za 
sezónu zničili! Chcete to? Prosím Vás, berte 
túto informáciu veľmi vážne! My ostatní sa 
tomu potešíme, veď sme v tomto dočasne na 
jednej lodi! A propos, všetko je na dobrej 
vôli každého z nás! Ďakujem!

Gustáv Rumánek
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Festival Divné veci 2016
Stará Turá v dňoch 24. - 26. júna 2016 opäť žila festivalovým dianím. 
Po úspešnom 1. ročníku sme sa rozhodli pokračovať a ponúknuť bohatý 
program ďalšieho ročníka. Tentokrát už trojdňový, s novými aktivitami 
i novými miestami realizácie. Staroturiansky festival Divné veci sa svojim 
priebehom a štýlom odlišuje od iných letných festivalov na Slovensku. 
Umelecké produkcie sú umiestnené v rôznych lokalitách mesta, často ne-
typických pre kultúrne dianie. Minuloročná festivalová lastovička potvrdila, 
že návštevníci majú záujem o takýto druh vyžitia, keď umenie prichádza čo 
najbližšie k nim. Niektoré predstavenia mohli dokonca sledovať z pohod-
lia vlastného domova, z okna, či balkóna svojho bytu. Centrum diania bolo na námestí, ale aktivity prebiehali 
i v Dome kultúry Javorina, v evanjelickom i katolíckom kostole, v múzeu, na Dubníku, v záhrade pri evanjelickom 
kostole, ale i na netradičných miestach, napr. na autobusovej zastávke, garáži, v prívese či okne bývalého obec-
ného domu Matras. Hostia festivalu mali na výber z rôznorodých autorských predstavení v podaní známych 
osobností, koncertov, workshopov, detských predstavení, premietaní cestovateľských filmov. 

V  piatok podvečer, keď pomaly 
zapadalo horúce slniečko, návštev-
níci sa začali schádzať na rozpále-
nom námestí a  očakávali úvodný 
program festivalu. Koncertná 
show v  podaní The Susie Haas 
Band and Zuzana Haasová mala 
veľký úspech a tým sa naštartoval 
celý trojdňový program. Zástup 
divákov pred Divným escape prí-
vesom signalizoval, že určite budú 
mať záujem o  neobyčajné, divné 
zážitky. Kým námestím znela hudba 
DJ Owlsleyho, v mongolskej jurte 
postavenej na pódiu veľkej sály 
DK Javorina sa odohrávalo pred-
stavenie Peace. Originálny priestor, 
úžasné výkony hercov a  umenie 
na zamyslenie diváka. V  tomto 
štýle pokračovalo sólo predstave-
nie „Okno“ odohrávajúce sa v okne 
bývalého obecného domu Matras. 
Piatkový večer ukončilo zaujímavé 

premietanie dokumentárneho filmu 
o Mongolsku na terase Clubu 3. 

Staroturianci sa zobudili do 
slnkom zaliateho rána, ktoré napo-
vedalo, že sobotné počasie bude 
priam tropické. Najpríjemnejšie sa 
cítili návštevníci v tieni stromov na 
pohodlných tuli vakoch, v blízkosti 
prskajúcich spŕšok vody, či pod 
veľkým stanom, ktorý ich chránil 
pred pichľavými slnečnými lúčmi. 
Aj napriek vysokým teplotám mali 
záujem a  chuť presúvať sa z  jed-
ného stanovišťa na druhé. Príjemný 
chládok v  záhrade pri evanjelic-
kom kostole ešte zintenzívnil záži-
tok z detských predstavení v podaní 
Divadla Haaf a Zkufravon, ktoré sa 
tešili vysokej návštevnosti detičiek 
so svojimi rodičmi. Viacerí návštev-
níci očakávali celodenný program 
na námestí, ale cielene boli aktivity 
umiestnené tak, aby festivalom žilo 
celé mesto, rôzne jeho zákutia. Pred 
hlavným sobotným programom na 
pódium vyšiel i trenčiansky „župan 
v župane“ Jaroslav Baška, aby odo-
vzdal symbolický šek na podporu 
festivalu. Do večera námestím znela 
hudba v podaní La3no Cubano, zná-
mych Senreiovcov a v závere dňa 
námestie zaplnila kapela Le Payaco. 
Komornejšie prostredie katolíckeho 
kostola si vychutnali hostia medi-
tácií pre trúbku v  podaní Tóna 
Popoviča a v evanjelickom kostole 
odzneli folklórne piesne a operné 
árie. Nielen na divadlo, hudbu 
a  tanec bol zameraný tohtoročný 

festival. Na ekologickú výchovu 
pamätali zástupkyne firmy Yves 
Rocher, ktoré ponúkali detským náv-
števníkom možnosť sadenia vlastnej 
rastlinky a v rámci aktivity Sadíme 
stromy pre planétu bol zasadený fes-
tivalový stromček v priestore pred 
katolíckym kostolom. Neskorý večer 
si návštevníci užili na Dubníku, kde 
sa v tme na jazere objavila operná 
diva Dominika Hanko s jedinečnou 
áriou Divné veci. 

Posledný festivalový deň sa 
niesol v  duchu pokoja a  harmó-
nie. Krásne zelené plochy námestia 
zaplnili priaznivci jogy, bojového 
umenia wushu, detského ame-
rického futbalu. V  tieni stromov, 
na improvizovanom javisku, pre-
biehal workshop Hráme divadlo 
s  Monikou Haasovou, či čítanie 
o  Vodulke. Deti opäť prilákal so 
svojimi kúzlami kúzelník Talostan, 
či divadlo Úsmev. Nevídaný zážitok 
mali fanúšikovia Divného futbalo-
vého zápasu Stará Turá versus Divné 
veci. Športovci nastúpení s  kon-
skými hlavami sľubovali množstvo 
zábavy, ale i vlastného 
sebazaprenia, dokázať 
v  takomto ustrojení 
hrať. Za veľkej podpory 
obecenstva komen-
tátor zápasu Martin 

„Chyno“ Chynoranský 
vyhlásil víťazov zápasu 
- hráčov družstva Stará 
Turá. Znamenitou 
bodkou za festivalom 

bolo jedinečné tanečné vystúpe-
nie rodáčky zo Starej Turej Evy 
Klimáčkovej. V tomto mojom prí-
spevku som nemohla vymenovať 
všetky činnosti, ktoré hostia zažili. 
Bolo ich naozaj neúrekom. O pes-
trosť programu sa postarali i naši 
domáci účinkujúci - tanečná sku-
pina Free-Zee dance, Trio klarine-
tistov pod vedením p. A. Bálenta, 
folkový spevák Rasťo Samek, OZ 
Centrum Santosha, Wushu centrum, 
staroturianski futbalisti a dobrovoľ-
níci. Vďaka za ústretovosť a vytvore-
nia priaznivých podmienok patrí p. 
kňazovi rímskokatolíckej cirkvi Mgr. 
Vachanovi, p. farárovi evanjelickej 
cirkvi Mgr. Vařákovi, firme PreVaK, 
Honest, Penziónu Hájenka, Hotelu 
LIPA, Clubu 3, Ing. M. Halinárovi, 
základnej škole, technickým služ-
bám, zriadencom námestia p. 
Slukovi a p. Otiepkovej. 

Finančne festival podporili: 
Trenčiansky samosprávny kraj, 
Mesto Stará Turá, Trenčianska 
nadácia, MAS Kopaničiarsky 
región a  Dom kultúry Javorina 
Stará Turá, ktorý festival zabezpe-
čoval organizačne spolu s hlavnou 
organizátorkou Monikou Haasovou 
a agentúrou Ave agency.

Eva Adámková, Dom kultúry 
Javorina Stará Turá
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Mestský úrad navštívili 
malí predškoláci
Život človeka pretkávajú rôzne 
významné životné situácie. V det-
stve určite patria k  tým najzlo-
movejším nástup do materskej 
školy, prestup do základnej školy 
či strednej školy. V obradnej sieni 
mestského úradu sme dňa 22. júna 
privítali deti z preškoláckych tried 
materskej školy, ktoré už onedlho 
v  septembri nastúpia do vysníva-
ného prvého ročníka základnej 
školy. Na pôde mestského úradu 
privítala budúcich prváčikov, ich 
rodičov a pani učiteľky riaditeľka 
Materskej školy Stará Turá Mgr. 
Ľubica Hučková a primátorka mesta 
Ing. Anna Halinárová. 

Pani primátorka poďakovala 
všetkým deťom za snahu v mater-
skej škole a  pani učiteľkám za to, 
že odovzdávajú základnej škole 
múdrych a  pripravených škôl-
karov. Poďakovala tiež rodičom, 
ktorí vychovávajú pre naše mesto 
šikovných a  výnimočných ľudí. 
Predškolákom sa prihovorila aj 
pani riaditeľka materskej školy Mgr. 

Ľubica Hučková a pani učiteľkám 
a všetkým zamestnancom materskej 
školy sa za ich príkladnú starostli-
vosť o deti poďakovali aj zástupkyne 
rodičov. 

Budúci prváčikovia ukázali 
všetkým prítomným, že sú naozaj 
pripravení na veľkú školu a  pred-
viedli sa peknými básničkami 
a pesničkami. Pani učiteľky im za 
ich usilovnosť odovzdali vysved-
čenie, ktoré im bude pripomínať 
chvíle strávené v  materskej škole. 
K  vysvedčeniu pridali i  knižky, 
z ktorých si už čoskoro budú vedieť 
sami prečítať prvé písmenká. 

Našim malým predškolákom 
prajeme, aby domov nosili len samé 
jednotky, aby sa naučili množstvo 
nových vecí, ktoré budú pre nich 
užitočné po celý život a  aby mali 
aspoň takú úctu k pani učiteľkám 
v základnej škole, akú mali k tým 
v materskej škole.

Veľa šťastia milí budúci prváci!
Lívia Boorová

„Nulťáci“ zažili svoj 
„Dníček – Parádniček“
„Nulťáci“ – najmladší v  škole – 
usilovne pracovali počas celého 
školského roku, naučili sa veľa 
nového, spoznali nových kamará-
tov, zažili veľa zaujímavého. A za 
usilovnú prácu si každý zaslúži 
svoju odmenu. Vedeli sme, že 
príde v podobe vysvedčenia a let-
ných prázdnin, ale nás ešte skôr 
čakal vytúžený deň – sobota 18. 
júna. Pre niekoho to bol deň úplne 
bežný, ale nie pre nás, ktorí sme 
naň nedočkavo čakali. Na tento 
deň sme si totiž naplánovali našu 
spoločnú akciu. A  keďže počas 
príjemných chvíľ chceme mať pri 
sebe svojich najbližších, aj my sme 
sa rozhodli, že pozveme svojich 
rodičov a súrodencov, aby tento 
krásny deň prežili s nami. 

Naše pozvanie sa stretlo 
s pozitívnym ohlasom, a potom 
sa začalo s prípravami – niektoré 
boli spoločné, niektoré boli tajné, 
ale výsledkom bol úžasný deň plný 
prekvapení. 

Prebudili sme sa do krásnej 
soboty zaliatej slniečkom, ktoré 
bolo tiež zvedavé, čo sa to vlastne 
deje. Plní očakávania sme sa stretli 
na ihrisku v obci Hrašné, a potom 
to všetko začalo. Na začiatku sme 
museli plniť úlohy a zdolať rôzne 
prekážky v  súťažiach, ktoré boli 
pre nás pripravené. Ukázali sme 
svoju smelosť, vytrvalosť a húžev-
natosť pri skákaní v mechu, triafaní 
na cieľ, prenášaní vody v deravých 
pohárikoch, či pri zhadzovaní ple-
choviek hasičskou striekačkou. Za 
splnenie každej úlohy sme dostali 
malú odmenu v  podobe kešky 
s  logom našej školy a triedy. Na 
konci súťaží sa odmeňovalo - boli 

sme prekvapení a  potešení, aké 
darčeky pre nás pripravili skvelí 
sponzori. No deň sa ešte nekončil, 
počas súťaží sme vyhladli, tak sme 
sa už tešili na opekačku, ktorú pre 
nás medzitým pripravili šikovní 
tatinovia a  pochutnávali sme si 
na najlepších koláčikoch od našich 
skvelých mamičiek. K tomu prirá-
tame dobrú náladu, nádherné už 
takmer letné počasie, ktoré nám 
umožnilo aj oblievačku a  veľa 
spoločných hier a výsledkom bol 
úžasne prežitý deň plný zážitkov 
a prekvapení. Vrcholným prekva-
pením bola ešte prekrásna torta 
v podobe usmiateho slniečka, kto-
rého každý lúč niesol meno jed-
ného z detí. 

Každý deň sa nakoniec končí 
a my sme sa museli tiež rozísť – 
usmiati, spokoní, unavení a šťastní, 
lebo hoci sa jeden deň skončil, 
úžasný pocit a krásne spomienky 
v srdiečkach ostanú navždy. 

Prispeli sme tomu všetci 
svojou ochotou urobiť niečo pre 
druhých a dobrou náladou a tento 
deň pre nás dostal zaslúžene svoje 
meno „Dníček – Parádniček“.

A prispeli k tomu i všetci, ktorí 
nám umožnili takýto krásny deň 
prežiť – naši úžasní a šikovní rodi-
čia, p. Vladimír Stančík - starosta 
obce Hrašné, firma Herbex, spol. 
s. r. o., Hrašné, firma Klimstahl, s. 
r. o., Myjava a firma Argus, s. r. o., 
Ostrov pri Piešťanoch, všetkým 
srdečne ďakujeme. A „nulťákom“ 
prajeme pekné prázdniny, krásne 
zážitky a veľa úspechov v ďalších 
školských rokoch.

Za O.A Mgr. Z. Chudíková, tr.uč.

S P O M I E N K A  V  N Á R C Í
Mesto Stará Turá v spolupráci so ZO SZPB Stará Turá Vás 
pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 72. výročia 
SNP k pamätníku 
do osady Nárcie, 
ktorá sa usku-
toční v piatok 26. 
augusta 2016 
od 15.00 hod. 
Odchod autobusu 
je o 14.30 hod. od 
DK Javorina so 
zastávkou oproti 
M e s t s k é m u 
úradu. Pre účast-
níkov je pripra-
vené občerstvenie 
a posedenie pri 
ohni v priestore 
pod pamätníkom. 

OZNAM MESTSKÉHO ÚRADU

Mestský úrad Stará Turá oznamuje, 
že dňa 2.9.2016 a dňa 16.9.2016 

bude z dôvodu čerpania dovoleniek 
zamestnancov mestský úrad 

zatvorený. 
V prípade vybavovania úmrtia bude 

počas pracovnej doby k dispozícii 
matrikárka na tel. čísle: 0907 928 780.
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OBLASTNÉ 
OSLAVY SNP 

NA VRCHU ROH
Slovenský zväz protifašistických bojovní-

kov Vás srdečne pozýva na spomienkové 

podujatie organizované pri príležitosti 

72. výročia Slovenského národného 

povstania. Krajské oslavy sa uskutočnia 

v nedeľu 28. augusta 2016 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

Poďakovanie 
za spoluprácu – 
škola v prírode 
pre deti z MŠ
V týždni od 23. 5. do 27. 5. 2016 sa uskutoč-
nila škola v prírode, ktorej sa zúčastnilo 40 detí 
predškolských tried so svojimi p. učiteľkami z MŠ 
na Komenského ulici 320 v Starej Turej. Prežili 
veľmi pekný, zábavný, poznatkami nabitý, špor-
tovými aktivitami obohatený týždeň v stredisku 
Tábor Podvišňové. Za pohodlné, čisté ubytovanie 
i výbornú stravu ďakujeme vedúcemu tábora p. 
M. Minárechovi, pani kuchárkam i upratovačkám 
tábora. Firma PreVaK, s. r. o. prispela sponzorsky 
na šiltové čiapky a klobúčiky, ktoré si deti dotvo-
rili iniciálou svojho mena a smajlíkom. Program 
detí obohatil aj p. Málek so svojím jastrabom 
i lukostreľbou. Pani E. Nedorostová so skupinou 
dievčat – basketbalistiek pripravila deťom zaují-
mavé športové popoludnie. O zdravie detí v spo-
lupráci s p. učiteľkami sa starala zdravotná sestra 
Majka Hofbauerová.

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave i reali-
zácii školy v prírode v Podvišňovom veľmi pekne 
ďakujú deti, rodičia i pani učiteľky.

kolektív učiteliek z MŠ Komenského

Pohyb očami malých športovcov
Realizácia tohto projektu určeného deťom ma-
terskej školy sa mohla uskutočniť vďaka finanč-
nej podpore Nadácie ŽIVOT, ktorá venovala 
na jeho uskutočnenie finančnú čiastku 392 €. 
Projekt pozostával z troch častí, počas ktorých 
sa deti mohli športovo vyžiť, skúsiť zabojovať 
vlastnou snahou i húževnatosťou.

V  októbri 2015 sa uskutočnil symbolický 
bežecký súboj malých škôlkarov, ktorým sme 
si pripomenuli hrdinstvo mladého Kanaďana 
Terryho Foxa. Každá trieda si prispôsobila trať 
podľa veku a schopností detí, prvoradá bola 
bezpečnosť malých športovcov. Nezáležalo na 
tom, kto dobehol prvý, i keď niektorí jednotlivci 
bežali ako o život. Cieľom akcie bolo podpo-
riť u detí pozitívny vzťah k svojmu organizmu, 
k svojmu zdraviu i k zdraviu iných. Po skon-
čení boli všetci odmenení diplomom a ovocím. 
Poďakovanie patrí i rodičom, ktorí sponzorsky 
darovali rôzne druhy ovocia. 

Dňa 10.11.2015 sa uskutočnila netra-
dičná zábavná športová aktivita pod názvom 

„Jesenenie“, ktorá umožnila deťom prežiť radosť 
z pohybu na čerstvom vzduchu s využitím prí-
rodných a umelých prekážok. Deťom sa hry 
veľmi páčili, zvládli ich na výbornú. Za splnené 
úlohy boli odmenené vlašskými orechmi a ovo-
cím venovaným našimi rodičmi.

Hlavnou časťou projektu bola detská regi-
onálna olympiáda, ktorá sa uskutočnila 18. 
mája 2016. Jej dejiskom sa stal areál MŠ na Ul. 
Hurbanovej 142 v Starej Turej. Zúčastnili sa 
jej tri družstvá z MŠ Stará Turá a päť družstiev 
z okolia – MŠ Vaďovce, Kostolné, Bzince pod 
Javorinou, Lubina a Hrádok. Dievčatá a chlapci 
súťažili v ôsmich disciplínach, overili si svoju 
rýchlosť, obratnosť, schopnosť sústrediť sa. Aj 
keď sa všetci športovci usilovali dosiahnuť čo 
najlepšie výsledky, hlavným cieľom aktivity 
bol rozvoj pohybových zručností a  výchova 
k aktívnemu využívaniu voľného času detí pred-
školského veku. Víťazmi olympiády boli všetci 
zúčastnení, obdivuhodná bola ich snaha vydať 

zo seba naozaj všetko. Z olympiády si odniesli 
medaily, diplomy, suveníry, ale najmä nezabud-
nuteľné zážitky z prežitého dňa. 

Touto cestou chceme poďakovať ešte raz 
Nadácii ŽIVOT, Základnej škole v Starej Turej, 
ktorá nám poskytla šikovných deviatakov k jed-
notlivým stanovištiam, kolektívu MŠ – tetám 
kuchárkam za chutne pripravené občerstvenie 
a pani učiteľkám za prípravu a účasť predško-
lákov v jednotlivých disciplínach a samozrejme 
aj našim šikovným športovcom. 

Za kolektív MŠ autorka projektu Soňa MiklášováNOVÁ KNIHA 
V PREDAJI

Do predaja sa dostala nová 
kniha doc. RNDr. Rudolfa 
Srnánka, CSc.: LUBINA 
v spomienkach. Knihu si môžete 
zakúpiť v Infoture v Starej Turej 
(zboku OD BILLA), prípadne 
na adresách: Oľga Jamborková, 

Lubina 357, 
B o ž e n a 
S r n c o v á , 
Lubina 108 
a   D u š a n 
S t r u h á r i k , 
Lubina 135.

GR

OBČIANSKA INZERCIA

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

• Predám záhradku s chatkou 
a skleníkom v záhradkárskej osade 
Chrásnatá I. v Starej Turej. Tel. č.: 
0911 433 393. 

• Dám do prenájmu 2-izbový byt 
na Ul. gen. Štefánika. Cena: 170 € 
+ energie, Tel.: 0915 22 44 77.

• Predám záhradu 5,5 á v osade 
Chrásnatá (bez chaty). Možnosť 
neskoršieho odkúpenia do vlastníc-
tva. Cena 1 000 € + dohoda. Tel.: 
0915 22 44 77.
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Beseda v ZŠ Stará Turá
Mesto Stará Turá a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojov-
níkov Stará Turá zorganizovali 23.6.2016 v Základnej škole Stará Turá v budove na 
Hurbanovej ulici besedu pre žiakov. Besedy sa zúčastnilo približne 100 detí.

Zástupkyňa primátorky mesta Zuzana 
Zigová (ktorá je i tajomníčkou ZO SZPB 
Stará Turá), na besede privítala hostí - čle-
nov oblastného výboru SZPB Nové Mesto 
nad Váhom, jeho podpredsedu Kamila 
Krištofíka, Jozefa Dvorštiaka, Vladimíra 
Repčíka, Elenu Kovárovú (ktorá je i pred-
sedníčkou ZO SZPB Stará Turá).

Kamil Krištofík priblížil žiakom his-
tóriu vojnových udalostí a oslobodenia 
v podjavorinsko – podbradlianskom 
regióne. Vladimír Repčík a Jozef Dvorštiak 
sprostredkovali svoje skúsenosti a životné 

príbehy z II. svetovej vojny tak, ako im 
zostali vryté do pamäti. Elena Kovárová 
porozprávala žiakom o tragických uda-
lostiach zo staroturianskych miestnych 
častí Hlavina (kde žila, keď mala 14 rokov) 
a Nárcie. Rozprávala im o tragických uda-
lostiach, ktoré sa tu stali v r. 1945.  Zuzana 
Zigová a riaditeľka ZŠ Jana Koštialová 
poďakovali prednášajúcim za témy, ktoré 
žiakov zaujali a pozorne počúvali.

Text a foto: Viliam Solovič

Vydarené spoločenské 
akcie organizované 
DHZ Topolecká
DHZ Topolecká okrem svojej primárnej úlohy ako napr. hasenie 
požiarov, pomoc pri povodniach a pod., plní i ďalšie úlohy, hlavne 
v kultúrnej oblasti. Okrem reprezentácie na hasičských súťažiach, 
vedie mladých k aktívnej účasti na živote v Topoleckej a bez ich 
účasti si nevedia predstaviť udržiavanie tradícii v Topoleckej. 

MÁJ 2016
Dôležitou udalosťou je tra-
dičné stavanie mája, ktoré sa 
u nás uskutočnilo 30.04.2016 
v poobedňajších hodinách za 
priaznivého počasia pri hasič-
skej zbrojnici. Máj sa staval za 
pomoci ľudskej sily, teda chla-
pov z dediny a okolia. Techniku 
stavania organizovali hasiči 
z Topoleckej, kde hlavné slovo 
mal veliteľ Roman Dekány. 
Počas akcie hrala veselá hudba 
a samozrejme nechýbalo občer-
stvenie. Na koniec sa po posta-
vení mája tradične zapálila vatra 
a bolo veselo až do skorého 
svitania. 

JÚN 2016 s deťmi
Hra je pre dieťa darom, ktorý 
treba intenzívne vnímať a ďalej 
ho pozitívne rozvíjať. Pre deti 
do 12 rokov si členovia DHZ 
Topolecká pripravili popoludnie 
plné hier, zábavy a hasičského 
športu. Akcia „Medzinárodný 
deň detí v Topoleckej“, ktorá sa 
každoročne koná v Topoleckej 
pri hasičskej zbrojnici nadvä-
zuje na sviatok detí. Členovia 
DHZ Topolecká sa venujú 
deťom pri rôznych hrách a akti-
vitách. Tento ročník sa usku-
točnil 04.06.2016 so začiatkom 
od 14.00 hod. Vďaka peknému 
počasiu sa zúčastnilo 140 detí. 

Okolo 16.00 hod. k nám prišla 
búrka a na hodinku prerušila 
program. Po nej sa opäť pokra-
čovalo za účasti cca 20 detí. 
Pri príchode detí s rodičmi sa 
každé zaregistrovalo, dostalo 
svoju kartičku a mohlo začať 
zdolávať jednotlivé stanovištia, 
kde boli pripravené rôzne hry 
a súťažné disciplíny ako napr. 
striekanie na terč, hod loptami, 
skákanie na trampolíne, zha-
dzovanie fliaš, skákanie vo vreci, 
skladanie puzzle, preťahovanie 
lanom, maľovanie na tvár a iné. 
Za každé zdolané stanovište zís-
kalo dieťa na kartičku pečiatku. 
Po získaní všetkých pečiatok boli 
zúčastnení odmenení sladkými 
balíčkami a špekáčkou, ktorú si 
mohli opiecť na ohni. Okrem 
toho bola v našom areáli ukážka 
hasičskej techniky a možnosť 
odviesť sa na štvorkolke a hasič-
ských zásahových vozidlách. Na 
záver sa uskutočnila detská súťaž 

„Topolecká má talent 2016“, na 
ktorú sa mohli dobrovoľne pri-
hlásiť deti a predviesť svoj talent. 
Hodnotila ich trojčlenná porota 
a za predvedený výkon dostal 

každý talent vecnú cenu.
Počas celého dňa hrala 

skvelá hudba a bolo v ponuke 
rôzne občerstvenie. Voľná 
zábava na parkete pokračovala 
až do neskorého večera. Tento 
skvelý deň sa uskutočnil aj za 
finančnej podpory Mesta Stará 
Turá a sponzorov, ktorí prispeli 
finančne alebo vecne (PreVak, 
Siemens Žilina, Lesotur, potra-
viny Potfaj a Kuric, Drogéria 
TETA Myjava a podnikatelia 
z okolia).

Zostrih z tohto dňa 
môžete vidieť na videu: 
https://www.youtube.com/
watch?v=r7JUQU7cjKQ

POĎAKOVANIE
Naše spoločenské akcie by určite 
neboli realizované, keby sme 
nemali ľudí a spoločnosti, ktoré 
nám vždy radi pomôžu s prí-
pravami, organizáciou, darmi 
a samotnou realizáciou. Preto 
sa DHZ Topolecká chce veľmi 
pekne poďakovať všetkým, ktorí 
nám pomáhajú. ĎAKUJEME.

Za DHZ Topolecká – Mgr. Alena 
Valentová a Ing. Michal Chlebík

Zľava: Zuzana Zigová, Vladimír Repčík, 
Jozef Dvorštiak, Kamil Krištofík, 

Elena Kovárová, Jana Koštialová.

Pohľad na prevažnú časť 
pozorne počúvajúcich žiakov. 
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Z Centra voľného času Stará Turá
Malí bádatelia 2016
CVČ Stará Turá organizovalo v mesiaci júl 2 turnusy letných aktivít pod 
názvom Malí bádatelia. Dvakrát 24 detí od 7 do 12 rokov sa počas 14 dní 
zoznamovalo s rôznymi oblasťami bádania a vyskúšalo si prácu príro-
dovedcov, detektívov, etnografov, historikov a dokonca i potravinových 
expertov. Deti sa tak napr. zaoberali životom praprastaroturanov, riešili 
prípad záhadného úmrtia, testovali a udeľovali certifikáty za najlepšiu 
nátierku v hoteli Lipa či skúmali bohatý ekosystém na Dubníku. Chlapci 
a dievčatá boli neustále v pohybe a absolvovali niekoľko výletov, turis-
tiku, navštívili plaváreň a kolkáreň. Program plný hier a súťaží nebol len 
zábavným momentom v živote detí, ale i zmysluplným vyplnením ich 
voľného času, kde sa dozvedeli množstvo nových poznatkov a zaujíma-
vostí. Za pomoc a podporu ďakujeme hotelu Lipa, reštaurácii Salamander 
a ATC Dubník.

Čo pripravujeme na august 2016?
V utorok 30. 8. od 8.00 do 16.30 hod. pozývame do CVČ deti, ich rodičov 
a starých rodičov na Deň otvorených dverí. Priamo v CVČ sa môžete 
dozvedieť o pripravovaných novinkách a aktivitách a môžete si už vybrať 
a prihlásiť sa do niektorého zo záujmových útvarov v novom školskom 
roku. Tešíme sa na vás.

Vzhľadom k tomu, že sa  v mesiaci august končí školský rok 
2015/16,  chcela by som touto cestou poďakovať všetkým 
interným i externým, pedagogickým i nepedagogickým 
zamestnancom CVČ za ich prácu a energiu, ktorú v tomto 
roku venovali nášmu centru. Vďaka nim je CVČ Stará Turá 
nielen úspešnou a rešpektovanou inštitúciou v našom meste, 
ale i uznávaným vzorom pre ostatné centrá na Slovensku.

Ďakujem.
Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2016/17

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

Pre školákov:
• Chovateľský krúžok a ekohry (Jana Koníková)
• Pesničky s gitarou (Věra Tepličková)
•  Kreatív – krúžok tvorivých činností pre deti I. ročníka ZŠ a predško-

lákov (Kristína Kotrasová)
•  Kreatív – produktový dizajn – krúžok tvorivých činností pre deti ZŠ 

(Kristína Kotrasová)
•  Detský parlament mesta Stará Turá (Věra Tepličková)
• Taliančina hrou (Kristína Kotrasová) 
• Break dance (Lukáš Srnánek) 
•  Plavecký krúžok – pre deti I. stupňa ZŠ (Kristína Kotrasová)
• Kolkársky krúžok (Ján Hochel) 
• Minizumba (Kristína Kotrasová)
•  Aerobikmix a bodystyling pre dievčatá 7. – 9. ročníkov (Věra 

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

Pre záujemcov nad 15 rokov:
• Pesničky s gitarou (Věra Tepličková) 
•  Stepaerobic a posilňovacie cvičenia (Jana Koníková)
•  Aerobikmix a posilňovacie cvičenia (Věra Tepličková)
• Kalanetika (Jana Koníková)
• Orient fit (Věra Tepličková) NOVINKA!
•  Pilates pre pokročilých – uzavretá skupina (Renáta Šutarová)

Novinkou pre dospelých záujemcov o cvičenie bude možnosť členstva 
v Ladyklube, ktorý otvárame najmä z dôvodu podpory pravidelného cvi-
čenia dospelých dievčat a žien. Ladyklub pre dievčatá a ženy rôznych 
vekových kategórií bude zameraný na rôzne druhy pohybových aktivít: 

o kalanetika
o stepaerobik a posilňovacie cvičenie, 
o aerobik mix pre začiatočníkov (rôzne druhy aerobiku), 
o  orient fit pre začiatočníkov (spojenie formujúcich posilňujúcich cvikov 

s ladnými orientálnymi pohybmi v rytme orientálnej hudby je vhodný 
pre všetky vekové kategórie)

a bude finančne zvýhodnený oproti jednorazovým cvičeniam.
Prihlášky do záujmových krúžkov budú v CVČ k dispozícii od 30. 8. 2016.
Podrobné informácie o záujmových krúžkoch získate priamo v CVČ alebo 
na www.cvcstaratura.edupage.org.

Talent Trenčianskeho kraja 2016 zo SOŠ Stará Turá
Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne (OÚ TN) zorganizoval 
9. júna 2016 na Trenčianskom hrade XX. ročník slávnostného oce-
ňovania „Talent Trenčianskeho kraja 2016“. Ocenenie si pre-
vzali žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného 
úradu Trenčín a stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.

Vedúca odboru školstva OÚ 
TN Iveta Kováčiková odo-
vzdala ocenenie 25 žiakom. Tí 
sa zúčastnili medzinárodných 
a celoslovenských súťaží alebo 
sa im podarilo umiestniť na 
prvých troch miestach v kraj-
ských predmetových olympi-
ádach, záujmovo-umeleckých 
a športových súťažiach žiakov. 
Ocenenie si prevzali i pedagó-
govia a tréneri, ktorí žiakov na 
súťaže pripravovali a napomá-
hali k rozvíjaniu ich talentu. 

Z 25 žiakov si ocenenie pre-
vzalo aj 14 študentov stredných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, medzi ktorými nechýbal 
ani žiak Štefan Schindler a uči-
teľ Ing. Ján Koštial zo Strednej 
odbornej školy v Starej Turej.

Štefan Schindler, žiak 
druhého ročníka odboru 
Informačné a sieťové technoló-
gie v SOŠ Stará Turá už získal 
viacero ocenení za celoštátne 
i medzinárodné úspechy na 

rôznych súťažiach. Spomeňme 
aspoň víťazstvo v súťaži Zenit 
v tvorbe dynamických www 
stránok (za odmenu navštívil 
aj výskumné stredisko Cern 
vo Švajčiarsku), druhé miesto 
v krajskom kole Zenit v progra-
movaní, spolu so Samuelom 
Kacejom víťazstvo v celoštát-
nom a medzinárodnom kole 
súťaže ENERSOL 2016, víťaz-
stvo v celoštátnom kole súťaže 
SYGA v Žiline (Siemens Young 
Generation Award) a ďalšie. 

Dôvodom úspechov žiakov 
SOŠ je samozrejme hlavne ich 
snaha a aktívna práca v škole, 
ale aj v mimoškolských aktivi-
tách, ale aj ich odborné a obetavé 
vedenie zo strany učiteľov.

SOŠ Stará Turá
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NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Bradbury, Ray: 451 stupňov Fahrenheita • Steelová, Daniele: 
Country • Leeová, Harper: Postav hliadku • Wurm, Monika: Pakistanská 
princezná Detektívky Horst, Jorn Lier: Až na samé dno Náučná 
literatúra Barber, Barrington: Praktický průvodce kreslení • Apfel, 
Viliam: Legenda v kameni: malé dejiny Štefánikovej mohyly na 
vrchu Bradlo • Malovič, Pavel: Ako si udržať mladosť Detská 
literatúra Csontosová, Zuzana: Víla Jazmínka a škriatok Vendelín 
(ako spolu zachránili les) • Simon, Francesca: Grázlik Gabo a kráľovná 
• Kellyová, Mary: Zvierací záchranári: Kozliatko v ohrození

LETNÁ POHODA V NOVOM TRIČKU S DOBROU KNIHOU 
V piatok pred festivalom Divné veci sme si nachystali zaujímavé knihy 
z rôznych žánrov: romantiku, detektívky, z oblasti histórie, ktoré sme 
dostali darom od čitateľov a rozhodli sme sa ich „posunúť“ (akoby 
malou burzou) iným čitateľom. Na námestí slobody sme predávali 
tričká a šálky s obrázkami motívov významných miest v Starej Turej, 
ktoré nakreslili deti zo ZUŠ. Ku tričkám sme zároveň ponúkali darom 
knihy. Kolegyňa Zdenka ešte prichystala a uviazala z letných voňavých 
kvietkov do vlasov či na letný klobúčik krásne venčeky. Napoludnie ortuť 
teplomera poskočila vysoko nad 30 st. Celzia a námestím sa niesla 
úžasná hudba a roztancované bosé nôžky tanečníc. Všade dopadali 
letné lúče, pocítila som zrazu silu včerajšej magickej noci letného 
slnovratu. Energia akoby sa preniesla i na nás. Uvedomila som si, že 
veci, ktoré robíme s láskou a zanietením majú vždy zmysel. Zaujímavé 
tričko, dobrá kniha a voňavý letný venček bude vo chvíľach nepohody 
pripomínať krásne chvíľky strávené v spoločnosti milých ľudí.

Eva Nováčiková

DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE

•	22. septembra 2016 – koncert hudobnej skupiny Kollárovci. 
Vstupné: 9,- a 10,- €

•	30. septembra 2016 – divadelné predstavenie Nízkotučný 
život (účinkujú P. Polnišová, V. Horján, Z. Mauréry alt. A. Vargová, 
D. Abrahámová, Z. Šebová). Vstupné: 12,- a 14,- €

ORGANIZUJE AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY

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

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

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

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

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

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

Leto
Leto nás už oblieka

do svojho šatu teplého,
lúčov slnka sa nezriekaj,
ani jasu neba modrého.

Sem, tam dáždik orosí,
to šedý mrak si pricválal,

roztvoril náruč, čo vodu nosí,
na zem sa vylial.

Či z diaľky jasný blesk,
dunenie hromu zlovestného,

silná teta búrka, tresk,
zákon času letného.

Po daždi sa vyčasí,
vtáčik spevom ohlasuje,

nebo sa nám vyjasní,
tu príroda si rozkazuje.

J. Trúsiková

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985

ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK PRE CHARITU
Slovenská katolícka charita organizuje zbierku školských pomôcok. Vďaka darovaným 
pomôckam môžu aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier, či detských 
domovov získať šancu na plnohodnotné vzdelanie. Prinesením vecí na zberné miesta 
podporíte deti a ich rodiny po celom Slovensku. Môžete tak urobiť od 1. júna do 19. 
augusta 2016. Darovať je možné nové i použité, no stále funkčné, perá, zošity, pravítka, 
fixky, peračníky, tašky a všetko to, čo deti v škole môžu pri štúdiu využiť (charita.sk).

Koordinátor zbierky:
• michalsky@charita.sk, 0903 982 136

Zoznam centier: 
• http://www.charita.sk/pomocky/zoznam_centier_2016.pdf

Zdroj a ďalšie informácie: 
• http://www.charita.sk/pomocky/

Školský úrad 
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, no 
v našich srdciach stále ostaneš s nami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli dňa 11.7.2016 rozlúčiť s manže-
lom, otcom, starým otcom, prastarým 
otcom a bratom, s pánom Ladislavom 
PRIBIŠOM, ktorý nás opustil dňa 
7.7.2016 vo veku 88 rokov. Ďakujeme 
za dôstojnú rozlúčku Mgr. Chmurovej 

a p. Adamusovej. Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

•
Odišla si bez slova a na rozlúčku nebol čas, ale 

spomienky na Teba zostávajú v nás...

Dňa 13. júna 2016 uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustila naša mamička, 
babička, sestra a švagriná Anna 
DOJČÁNOVÁ, rod. Jurdová.

S láskou spomínajú dcéra 
Soňa a ostatná rodina.

•
Bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, avšak 

v spomienkach ostaneš navždy s nami...

Dňa 11. júla 2016 uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš brat, strýko, 
synovec a bratranec Pavol 
DOJČÁN.

S láskou spomínajú sestra 
Soňa a ostatná rodina.

•
Dňa 3. augusta 2016 si pripomíname 
1. výročie odvtedy, čo odišiel do več-
nosti náš drahý otec, starý a prastarý 
otec, pán Jozef DUĎÁK. Zostáva 
v našom srdci a spomienkach.

S láskou a úctou dcéry Alena 
a Viera s rodinami.

Dňa 28.7.2016 si pripomenieme 3. 
výročie, čo nás navždy opustil manžel, 
otec, starý otec Miloslav GREGOR.

S láskou spomína celá rodina.

•

Dňa 24.8.2016 uplynie rok, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, 
dedko Miroslav KOVAČOVIC.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Sú vety, ktoré Vám už nepovieme, sú chvíle, na ktoré 

nezabudneme, sú okamihy, na ktoré spomíname.

Dňa 27.8.2016 uplynie 
15 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
mama, prababka, 
stará mama Mária 
J A N S O V Á 
a 13.10.2016 16 
rokov, čo nás navždy 

opustil náš otec, starý otec, pradedo Ondrej JANSO.

S láskou spomína celá rodina.

•

Ďakujem všetkým kolegom, priateľom 
a  známym, ktorí sa prišli rozlúčiť na 
poslednej ceste s mojim manželom 
RNDr. Jiřím Heringom. V najťažších 
chvíľach ste sa snažili zmierniť náš 
veľký žiaľ. Veľmi si to vážime a ešte 
raz Vám ďakujeme. Veľké ĎAKUJEME 
patrí firme SENSUS za podporu počas 

jeho dlhej a ťažkej choroby.

Smútiaca manželka 
Darina s rodinou.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Richard Schindler, Emma Hadbábna, Diana 
Viera Krajčíková

Idú spoločným životom
Mgr. Martin Sabo, PhD.  zo Starej Turej a MUDr. 
Dominika Pileková zo Starej Turej, Milan 
Šuhajda z Veľkej Lehoty a Eva Adamusová 
zo Starej Turej, Miroslav Vítek z Kostolného 
a Zuzana Vychlopeňová zo Starej Turej, Matúš 
Doležal z Trenčianskych Bohuslavíc a Patrícia 
Rzavská zo Starej Turej, Ing. Eduard Cabuk 
z Kysuckého Nového Mesta a Petra Kličková 
zo Starej Turej, Matúš Solovič zo Starej Turej 
a Mgr. Anna Plekancová zo Svrbíc

Posledné rozlúčky
Anna Bielčiková, Štefan Jurík, Pavel Nedorost, 
Štefan Páločný, Emília Kučerová, Milan Valach, 
Ladislav Príbiš, Alžbeta Drahošová, Emil 
Madro, Lýdia Durcová

Zoznam jubilantov 
za mesiac AUGUST 2016

Mgr. Ľudmila Barcalová, Mária Ďurčová, 
Marta Solovicová, Michal Slavka, Ľudmila 
Hluchá, Martin Matušík, Irena Durcová, 
Mária Molnárová, Božena Jansová, Zdenko 
Blaško, Magdaléna Galbavá, Mgr. Katarína 
Klčová, Daniela Kulichová, Anna Pekníková, 
Kvetoslava Čečotová, Anna Kotulová, Pavel 
Galbavý, Božena Páločná, Ján Michalec, Anna 
Černáková, Viliam Sitár, Pavel Hromek, Ján 
Dzuro, František Čechvala, Bohumil Mikláš, 
Michal Šteso, Ing. Ján Lošák, Mgr. Vlasta 
Robeková, Pavlína Ivanová, Mgr. Dušan Naď, 
Miroslav Čechvala, Ján Pribiš, Ján Kollár, 
Anna Hornáčková, Alžbeta Mikasová, Emília 
Barníková, Rudolf Bukovčan, Gustáv Klimáček, 
Mária Mikušová, Milan Haruštiak, Irena 
Radenová, Šimon Valenta, Helena Tomisová, 
Emília Valenčíková, Mária Valentová, Jana 
Pavlovičová

Poďakovanie
Touto cestou ďakujeme pracovníkom 
Zboru pre občianske záležitosti pri 
Mestskom úrade Stará Turá, do ktorého 
iste spadá aj naša záležitosť. V minulom 
roku sme zavŕšili 60 rokov sobáša a ja 
v januári tohto roku i 80 rokov. Pri tejto 
príležitosti nás navštívili z MsÚ pani 
Zuzana Zigová a Ľubica Gondárová, 
ktoré nám odovzdali kvety a blahožela-
nia. Nechýbali ani iné dobré veci. A keď 
tieto milé dámy vyčarili aj dobrú náladu 
a srdečný rozhovor – myslím, že sme sa 
všetci prítomní cítili dobre. Vďaka Vám! 
Tiež patrí veľká vďaka dcére Jarmilke 
a neveste Evke, ktoré ochotne pomohli 
a zorganizovali túto akciu. Bez nich by 
to nebolo ono.

Jarmila a Ladislav Pribišovci

Zmena prevádzkovateľa pohrebných 
služieb v Dome smútku Stará Turá
Mesto Stará Turá oznamuje, že 
od 1.9.2016 bude pohrebné služby 
v Dome smútku Stará Turá poskyto-
vať nový právny subjekt – firma Ján 
Halás – H3 – Clean. Bližšie informá-
cie o službách Vám od 1. septembra 
2016 poskytnú na tel. č. 0903 150 
512.

Zároveň chceme poďakovať za 
spoluprácu dlhoročnému poskyto-
vateľovi pohrebných služieb v meste –firme Milan Michalík – KAMPEX, ktorá 
poskytovala tieto služby pre našich občanov 14 rokov. Firma Kampex bude 
v našom meste naďalej poskytovať služby kamenárstva a kamenosochárstva. 

MsÚ
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LADISLAV MACHÁČEK 
(Kaznějov, ČR, 28.10.1911 – Stará Turá, 21.8.1996)

Tento mesiac uplynie dvadsať rokov od úmrtia Ladislava Macháčka. 
Pripomeňme si čo-to o tejto osobnosti, technicko-hospodárskom pracovní-
kovi Presnej mechaniky a Chirany Stará Turá.

Ladislav Macháček mal troch súrodencov, narodil sa otcovi Václavovi 
a matke Anne, rod. Křížkovej. S manželkou Helenou, rod. Vyskočilovou mali 
syna Ladislava a dcéru Helenu.

Pochádzal z remeselníckej rodiny, 
otec bol zámočníkom. Základné 
vzdelanie získal v blízkej Plzni, tu 
tiež s vyznamenaním maturoval na 
Vyššej priemyselnej škole strojníckej. 
Neskôr, v r. 1962 – 1965 absolvoval 
tiež s vyznamenaním Strojárenský 
inštitút na Strojníckej fakulte SVŠT 
v Bratislave s oprávnením používať 
titul Diplomovaný technik.

Po maturite, v období vtedy 
vrcholiacej hospodárskej krízy, pri 
výkone základnej vojenskej služby 
absolvoval tiež Školu pre dôstoj-
níkov v zálohe v Litoměřiciach 
a Zbrojné učilište v Plzni. V rokoch 
1934 až 1936 bol technickým úrad-
níkom Škodových závodov v Plzni. 
Následne, v dôsledku vtedajších 
politicko – bezpečnostných opatrení 
ČSR, bola časť zbrojného priemyslu 
premiestnená z Plzne do novovy-
budovaného závodu v Dubnici nad 
Váhom, čo postihlo i našu osobnosť. 
Tu a v ďalších podobných závodoch 
mimo ČSR sa medzitým osobne 
podieľal na zavádzaní tejto výroby 
a na zapracovávaní pracovníkov, tu 

na Považí si založil i rodinu.
Na základe osobného jedna-

nia s vtedajším národným správ-
com tunajšej firmy Michera, Ing. 
Miroslavom Nerádom, nastu-
puje Ladislav Macháček pracovať 
1.11.1946 do Starej Turej. Tu bol 
postupne poverovaný dôležitými 
technicko – hospodárskymi funk-
ciami, dosiahol veľmi pozoruhodné 
výsledky. V stručnosti pripomeňme 
jeho osobný podiel napr. na sťa-
hovaní konfiškátu firmy Injekta 
z Kraslíc do Starej Turej, čím dal 
základ budúcej výrobe injekčnej 
techniky. Uveďme tiež jeho aktivity 
pri zavádzaní výroby vodomerov 
z Prahy, plynomerov z Bratislavy 
a Brna, manometrov z Bratislavy, 
výroby textilných vretien, či výroby 
špeciálnych valčekových ložísk. 
Má aktívny podiel na vybudovaní 
Výskumného ústavu zdravotníc-
kej techniky (VÚZT) v Brne, ako 
i na vytvorení výrobno – hospo-
dárskej jednotky (VHJ) k 1.7.1965 
so sídlom v Starej Turej. Azda pri 
tejto príležitosti by sa patrilo pár 

riadkov napísať i o jeho aktivitách 
v posledných rokoch jeho pôsobe-
nia. Pracovné úsilie tohto obdobia 
bolo korunované napokon úspeš-
ným zavedením jednorázovej 
injekčnej techniky. Ako nepriamy 
účastník tohto diania pokúsim sa 
uviesť čo-to, čo mi ostalo v pamäti! 
Pôvodná myšlienka náhrady kla-
sickej injekčnej striekačky v cene 
niekoľko Kčs striekačkou pre jed-
norazové použitie v halierovej cene 
zdala sa nerealizovateľná, absurdná! 
Vo svete vraj už čosi jestvovalo, kon-
štruktér z VÚZT, p. Holánek sa 
nevzdával! Neboli ani technológie, 
neboli ani financie, bola však nes-
mierna vôľa vec realizovať! Na ris-
kantný úver, ktorý sa mal splácať 
vyrobeným tovarom, nakúpili sa 
stroje zo SRN a lisostrekové formy 
z Talianska. Časť projektu prevádzky 
robili i naši technici. Obrovské otáz-
niky boli napr. pri pneumatickej 
doprave hlavne plastových piestov 
vzduchovým potrubím na následnú 
montáž, budú, či nebudú znehodno-
cované na tesniacej hrane nekontro-
lovateľnými nárazmi v potrubí, atď, 
atď. Dnes je to samozrejmé, ako 
všetko to, čo dobre dopadne! Múdre 
bolo i rozhodnutie, aby sa opako-
vaná výroba viacotlačkových foriem 
diala už v našej nástrojárni! A naši 
nástrojári to zvládli na výbornú! 
Vďaka Vám! Doplňme, že následne 
po úspešne zavedených jednorazo-
vých striekačkách bola zavedená 
i výroba jednorazových injekčných 

ihiel. Výrazný pokrok v technoló-
gii tu bol o. i. i v tom, že rozmer 
východzieho antikorového pásika 
pre výrobu kanýl (trubičiek) jedno-
rázových ihiel sa zmenšil z 10 x 1 
mm na 5 x 0,3 mm! Veľmi výrazne 
sa tým ušetrilo na energii a na prác-
nosti! Pripomeniem, že toto všetko 
sa dialo v klíme politického oteple-
nia r. 1968!

Popri týchto aktivitách, Ladislav 
Macháček podieľal sa aj na výstavbe 
Parku kultúry a oddychu (PKO) 
Dubník, výstavbe športového šta-
dióna, telocvične a Domu kultúry 
Javorina.

Za dosiahnuté pracovné 
výsledky bol ocenený Diplomom 
za zásluhy o rozvoj závodu Prema 
v Starej Turej (1965), rezortným 
vyznamenaním Najlepší pracov-
ník strojárstva (1965), Čestným 
uznaním Ústrednej rady ČSVTS 
(Československá vedeckotech-
nická spoločnosť) za mimoriadne 
úsilie o technický pokrok (1966), 
Štátnym vyznamenaním Za vyni-
kajúcu prácu (1971). Bol tiež čle-
nom kolektívu vyznamenaného 
Národnou cenou (1977) za zavede-
nie jednorazovej injekčnej techniky.

Pri tejto príležitosti si pripo-
meňme, že Ladislav Macháček bol 
osobnosťou mimoriadnych morál-
nych a etických kvalít! Je pocho-
vaný na Mestskom cintoríne II (na 
Chrípe) v Starej Turej.

Gustáv Rumánek

Koncert sláčikového komorného 
orchestra ZUŠ a jeho sólistov
Dňa  22.06.2016 sa Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Pan-
ny Márie preniesol akoby v čase. Konal sa koncert sláčikového 
komorného orchestra Základnej umeleckej školy v Starej 
Turej, ktorého program sa niesol pod názvom „Majstri baroka 
a klasicizmu“.

Sláčikový orchester ZUŠ zatiaľ 
nenesie za sebou dlhú históriu, 
svoje pôsobenie začal v škol-
skom roku 2014/2015. Avšak 
jeho repertoár a výsledky sú 
zreteľne počuteľné z koncertu 
na koncert. Vďačíme tomu Márii 
Bodnárovej, DiS. art. Vďaka 
jej pedagogickému prístupu 
a schopnosti motivovať žiakov 
orchester umelecky rastie, roz-
víja sa. 

Barok - hudba, maľba,  archi-
tektúra. Barocoo, alebo perla 
nepravidelného tvaru. Názov 
tohto obdobia má nejasný pôvod. 

„Perla“ - tak by sme mohli pome-
novať nielen celé 17. storočie, 

ale aj úvodnú skladbu koncertu 
Pochod, od najvýznamnejšieho 
anglického skladateľa z tohto 
obdobia, Henrihho Purcela, 
v ktorej dominoval majestátny 
tón trúby. 

Koncert pokračoval sólo-
vými výstupmi žiakov za sprie-
vodu organu alebo celého 
orchestra. Z obdobia baroka 
sme si ďalej mohli vypočuť 
skladby ako Lergo z opery 
Xerxes od Georga Fridricha 
Händela v podaní sólovej hry 
Pavlíny Feckovej,  Áriu C – dur, 
ktorej autorom je J. S. Bach 
v podaní Alexandry Durcovej 
alebo skladbu Prelúdium od 

francúzskeho skladateľa Antoina 
Charpentiera, ktorá zaznela 
v plnom obsadení orchestra.

Z obdobia klasicizmu domi-
novali viedenskí klasici: W. A. 
Mozart a Joseph Haydn.

Tóny hudobných nástrojov 
sa niesli loďou kostola v plnej 
farbe, intenzite a zanechávali 
v poslucháčoch hlboké pocity. 

T o u t o 
c e s t o u 
ď a k u j e m e 
r í m s k o k a -
tolíckej far-
nosti v Starej 
Turej, ktorá 
nám koncert 
umožnila.

Ing. arch. 
Alexandra 
Klimeková
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Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZUŠ Stará Turá
„Úspech. Vravia o ňom, že ak us-
pejete iba raz, môže byť úspech 
len náhoda. Pokiaľ uspejete dva-
krát, môže to byť šťastie. Pokiaľ 
trikrát, tak len vďaka usilovnosti 
a pracovitosti.“

Takýmito slovami začala svoj 
príhovor pani riaditeľka ZUŠ 
Stará Turá, Mgr. Miroslava 
Lacová. S úsmevom na tvári pri-
vítala dňa 7.6.2016 všetkých náv-
števníkov koncertnej sály, aby 
sa s nimi mohla podeliť o svoju 
radosť, radosť pedagógov a pre-
dovšetkým  radosť detí. Konal sa 
totiž koncert speváckeho odde-
lenia spojený s druhým roční-
kom oceňovania najúspešnejších 
žiakov školy Ďakovným listom 
riaditeľky ZUŠ za úspešnú 
reprezentáciu a šírenie dobrého 
mena školy v školskom roku 
2015/2016.

V priebehu tohto školského 
roka sa škola opäť zúčastnila 
veľkého počtu celoslovenských, 
ale i medzinárodných súťaží. 
Vymenovať ich by bolo naozaj 
ťažké, preto spomeniem len tie 
najprestížnejšie. Medzinárodná 
interpretačná súťaž v hre na 
dychové nástroje Pro Bohemia 

v Ostrave a medzinárodná 
súťažná prehliadka Júliusa 
von Beliczayho v Komárne 
za hudobný odbor, Saltare 
Orbis v Malackách a Senecká 
dúha za tanečný odbor, alebo  
International youth art exhibi-
tion Nova Zagora a International 
children´s art exhibition, 
Japonsko za  odbor výtvarný. 

Deti svoj talent a nadšenie 
pre ten svoj umelecký odbor 
preukázali naozaj pri mnohých 
príležitostiach a na rôznych 
miestach. Vybrať a oceniť tých 
najlepších bolo náročné, veď 
žiaci získali v tomto školskom 
roku doposiaľ 58 ocenení, z toho 
4 medzinárodné v hudobnom 
odbore a 17 medzinárodných 
vo výtvarnom odbore.

Ocenených Ďakovným lis-
tom riaditeľky ZUŠ bolo spolu 14 
žiakov, 11 za tanečný odbor, 2 za 
hudobný odbor a 1 za výtvarný 
odbor. Za pedagogický prínos 
a výsledky tanečného odboru  
bola ocenená Katarína Rzavská.

Cenu riaditeľky ZUŠ, pre 
žiaka s najvýraznejšími výsled-
kami v školskom roku si doslova 

„vykreslila “ žiačka 2. ročníka 
2. časti výtvarného odboru, 

Karolína Benianová. Jej nápadité 
kresby a maľby oslovili porotu 
na medzinárodných súťažiach 
v Číne, Bulharsku a Česku, 
z ktorých si odniesla najvyššie 
ocenenia. Jej najväčším úspe-
chom je získanie Mimoriadnej 
zlatej medaily zo svetovej súťaže 
v Japonsku. Karolínu v jej 
výtvarnom rozvoji vedie Mgr. 
Miroslava Lacová.

Riaditeľkou školy boli 
vyzdvihnutí aj tí žiaci, ktorí 
dokázali prekonať trému 
a možno prvýkrát vystúpili 
a zažili potlesk publika, či členov 
FS Turanček a tanečnej skupiny 
FREE-ZEE DANCE, bez ktorých 
si už mesto Stará Turá ani nevie 

predstaviť pravidelné kultúrne 
podujatia. V túto slávnostnú 
chvíľu vyslovila poďakovanie 
všetkým rodičom, za vzájomnú 
podporu umeleckého vzdeláva-
nia svojich detí - našich žiakov. 
Ocenení žiaci sa môžu tešiť na 
ešte jeden darček, a to v podobe 
baletného predstavenia Labutie 
jazero v SND, na ktoré sa spo-
ločne chystáme pred záverom 
školského roka. Výkony žiakov - 
spevákov a klaviristov  umocnili 
príjemnú atmosféru a dotvárali 
krásne maľovanú kulisu. 

Srdečne blahoželáme a pra-
jeme mnoho tvorivých síl!

Ing. arch. Alexandra Klimeková

ĽH Turanček – podporujeme rozvoj tradícií podjavorinského regiónu
V dňoch od 3.6. – 5.6. 2016 sa uskutočnilo sústredenie ĽH Turan-
ček zo ZUŠ Stará Turá v Polianke pod vedením  MgA. Michala 
Stískala a Pavla Michalca. Cieľom sústredenia bolo poukázať na 
rozdielne štýly hrania repertoáru podjavorinského regiónu, zdoko-
naliť sa v súborovej hre, naučiť sa počúvať spoluhráčov s následným 
nacvičením repertoáru na vystúpenie na Staroturianskom jarmoku.

 Počas sústredenia vypomáhali 
s jednotlivými nástrojmi členo-
via ĽH Poľun (Edita Fridrichová, 
Richard Sakala) a svoje nemalé 

skúsenosti odovzdal deťom 
Pavol Michalec. Počasie nám 
vyšlo a okrem cvičenia bol deťom 
k dispozícii bazén, pingpongový 

stôl a aj futbal. Veľmi sa mi páčila 
súdržnosť a priateľská nálada 
celého kolektívu. Medzi naj-
väčších jedákov sústredenia sa 
zaradil Matúško Chudík, ktorý 
povedal: „Ten bazén je super, len 
keby už radšej bola večera“.

Veľmi pekne sa chceme 
poďakovať Nadácii ŽIVOT, 
ktorá finančne podporila projekt 
a tiež Rodičovskej rade pri ZUŠ 
Stará Turá, ktorá projekt dofi-
nancovala. Členom ĽH Poľun, 
ktorí pomáhali s organizáciou 

a učili deti a v neposlednom 
rade aj rodičom, ktorí podpo-
rujú svoje deti v hudobnom roz-
voji a pustili ich na sústredenie.  
Deti si odniesli so sústredenia 
množstvo zážitkov, zdokonalili 
sa v hre na hudobné nástroje. 
Za tri dni vznikol nový stme-
lený kolektív nadšencov ľudovej 
hudby. Na Základnej umeleckej 
škole v Starej Turej vyrastá gene-
rácia, ktorá si váži a šíri tradície 
podjavorinského regiónu.

MgA. Michal Stískal
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Desať krás myjavských a 
staroturianskych kopaníc, ktoré 
sa oplatí vidieť (nielen) cyklistom
Rázovitá časť Trenčianskeho kraja ponúka prírodné, historické i kultúrne lákadlá pre 
cyklistov, turistov, peších aj rodiny s deťmi. Desať vytypovaných lokalít zo sedla bicykla 
osobne overil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

1.  Historická Mohyla na Bradle
2. Vodná nádrž Stará Myjava
3. Mestské múzeum Stará Turá
4. Legendárne čachtické panstvo
5.  Haluzice: malá obec s veľkým pokladom
6. Veľký Lopeník
7. Dvojkríž na Machnáči
8.  Región neobmedzených cyklistických 

možností
Cyklotrasy vedúce krajom myjavských 
a staroturianskych kopaníc prevedú obcami 
poukrývanými v tichých dolinách, ale aj 
lesmi a horskými cestami vedúcimi na kopce 
vo výške takmer 1000 metrov nad morom. 
Pokojnou prírodou a miestom na oddych 
uspokojí potreby rodín s deťmi, náročnými 
výstupmi a adrenalínovými zjazdmi aj skú-
sených cyklistov. Úzke cestičky, lesné tunely 
či viadukty sú už len čerešničkou na torte. 
„TSK má podpísané dve memorandá o spo-
lupráci medzi Klubom slovenských turistov 
a Slovenským cykloklubom, pre ktoré kaž-
doročne vyčleňujeme 20 tisíc € na obnovu, 
resp. vytvorenie nového značenia cyklo-
chodníkov a turistických chodníkov,“ odô-
vodnil návštevu myjavských kopaníc v sedle 
bicykla predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý 
chcel trasy s plánovanou obnovou značenia 
osobne absolvovať.
9. Poctivé remeslo, služby a gastronómia

V kopaničiarskom regióne vedia, že remeslo 
má zlaté dno. Preto na konci Starej Turej náj-
dete tradičný rodinný pivovar s náladovým 
výhľadom, v Podkylave vynikajúce ubytova-
nie v agropenzióne s wellness službami, jedi-
nečnou gastronómiou a krásnym prostredím 
s možnosťou zajazdiť si na koni a zašportovať 
si. V Košariskách a Turej Lúke zasa netreba 
obísť tradičné penzióny. Pre cyklistov skvelá 
odmena po namáhavom výkone.
10. Svet hradov ako na dlani
Pre tých, ktorým sa nechce bicyklovať po 
kopcoch a spoznávať prírodné krásy myjav-
skej pahorkatiny, je vhodnou alternatívou 
Park miniatúr v Podolí. Rozhľadne, hrady aj 
zámky si na jednom mieste môžete obzrieť 
detailne a navyše aj z komplexnej vtáčej 
perspektívy.
Inšpirácia na návštevu kopaníc v sedle 
bicykla
Vyznávači náročnej  cyklistiky sa môžu 
inšpirovať potulkami cyklistov v dresoch 
Trenčianskej župy, ktorí spolu s jej predse-
dom na dvoch kolesách prešli v priebehu 
troch dní viac ako 200 kilometrov. Na trase 
Zelená voda – Myjava – Mohyla na Bradle 
– Čachtice – Stará Turá – Haluzice – Nová 
Bošáca – Veľký Lopeník – Kykula – Mahnáč 
– Chocholná-Velčice cyklisti absolvovali aj 
5 vrcholov Vrchárskej koruny Trenčianska. 

Cyklonávštevu kopaníc župan Baška spojil 
aj s krátkou návštevou na 3-dňovom ško-
lení z dielne občianskeho združenia Silnejší 
slabším. To pomáha rozvíjať klientom 
DSS Adamovské Kochanovce a tiež deťom 
z domova Detské Mestečko Zlatovce kom-
petencie a spoločenské zručnosti v rámci 
rozbehnutého projektu. Školenie sa usku-
točnilo v prírodnom prostredí časti obce 
Chocholná-Velčice na Kykule.

Spoločnosť v teréne županovi robil 
podpredseda TSK Richard Takáč, poslanci 
Zastupiteľstva TSK Dušan Bublavý a Milan 
Panáček, cyklokoordinátor TSK Radovan 
Hladký a ďalší zamestnanci Úradu TSK 
a fanúšikovia cyklistiky. „Veľmi rád chodím 
na bicykli po kraji. Je to veľmi dobrá príle-
žitosť, ako si napr. pozrieť, ktoré cesty je 
potrebné poopravovať ako prvé, čo sa nám 
už opraviť podarilo a čo ešte treba zrekonštru-
ovať, aby sme to vedeli naplánovať nielen na 
rok dopredu, ale aj na ďalšie roky podľa mož-
ností rozpočtu TSK. V okrese Myjava chceme 
zrekonštruovať cestu Brezová – Bukovec – 
Myjava, ktorá je frekventovaná a je v zlom 
stave,“ informoval župan.

autor: vr

Letné tanečné 
sústredenie FREE-ZEE 
DANCE na Dubníku
Ako už je zvykom, aj tento rok 
sme mali my, tanečníci zo sku-
piny FREE-ZEE  Dance, mož-
nosť zúčastniť sa tanečného 
sústredenia. Odohrávalo sa 
v krásnom prostredí priehrady 
Dubník, v penzióne Hájenka, 
v dňoch 17.-19.6.2016.  V piatok 
mali naši mladší i starší taneč-
níci prvý workshop so známym 
tanečníkom Danom Antálkom 
zo skupiny The Pastels. Naši 
najmladší pokračovali v tan-
covaní od piatka až do soboty 
a ich pohyby sprevádzali lek-
tori: Miloš Juriga, Barbora 
Ševčíková, Katarína Rzavská, 

Ivana Chutniaková.  V sobotu 
mladších tanečníkov vystrie-
dali starší, ktorí si taktiež uží-
vali radosť z tanca v sprievode 
lektorov: Melánia Kasenčáková, 
Emília Pauerová, Katarína 
Rzavská a Miroslava Skoková. 
Po namáhavých tréningoch 
sme si spríjemnili večer ope-
kačkou a zábavnými aktivitami, 
ako napr. módna prehliadka, či 
tanečný battle.

Sústredenie nám prinieslo 
veľa zážitkov a hlavne nové skú-
senosti. Ďakujeme spoločnosti 
PreVak, s. r. o., ktorá pre nás 
zabezpečila priestory v penzióne 

Hájenka, ubytovanie a úžasnú 
stravu. J Veľmi pekne by sme 
sa chceli poďakovať aj spoloč-
nosti ProFighters za pozvanie 
Melánie Kasenčákovej na naše 
sústredenie. Obrovská  vďaka 

patrí aj našej trénerke Kataríne 
Rzavskej, ktorá celé sústredenie 
zorganizovala. Ďakujeme. 

Soňa Novomestská 
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Rozlúčili sme sa s dlhoročným 
riaditeľom spoločnosti Sensus Slovensko
Dňa 8.7.2016 zomrel vo veku 59 rokov bývalý generálny riaditeľ a 
predseda predstavenstva spoločnosti Sensus Slovensko a. s., Stará 
Turá RNDr. Jiří Hering. Rozlúčka s ním sa uskutočnila 18. júla vo 
Vracove v Českej republike. 

Jiří Hering bol absolven-
tom Prírodovedeckej fa-
kulty Univerzity Palackého 
v Olomouci.

Celú svoju profesnú kariéru 
spojil s meracou a regulač-
nou technikou – s vodomermi 
a meračmi tepla. Do Chirany-
Prema nastúpil od septembra 
1981 do odboru vývoja meracej 
techniky a už čoskoro od januára 
1984 zastával funkciu vedúceho 
oddelenia vývoja vodomerov. 

Jeho život bol ťažký, všetko 
si musel tvrdo odpracovať sám 
a prekonať veľa prekážok. Či už 
to bola jeho práca, v ktorej doká-
zal snáď všetko, čo sa dosiah-
nuť dalo, alebo jeho politická 
aktivita počas nežnej revolúcie, 
kedy veľa ľudí len sedelo doma 
a čakalo, čo bude. Nikdy sa 
nebál, pretože vždy vedel, čo je 
správne a aj vďaka takým ľuďom 
ako bol pán Hering, môžeme žiť 
dnes tak, ako žijeme – v slobode.  

V decembri 1990 bol meno-
vaný do funkcie riaditeľa závodu 
vodomerov a meračov tepla 
Chirany-Prema. V rámci svo-
jich pracovných aktivít nad-
viazal a rozvíjal spoluprácu 
s nemeckými firmami Meinecke 
a Spanner-Pollux s cieľom vytvo-
renia spoločného podniku 
s Chiranou-Prema. V októbri 
1992 vznikol samostatný právny 
subjekt Premex, s. r. o., kde sa 
stal konateľom a výkonným 
riaditeľom.

V roku 1999 Chirana-Prema 
predala spoločnosť zahranič-
nému kapitálu a RNDr. Hering sa 

stal predsedom predstavenstva 
a generálnym riaditeľom akcio-
vej spoločnosti na výrobu a pre-
daj meracej techniky. V podstate 
od roku 1990 až do apríla 2012, 
kedy ochorel, neustále zastával 
funkciu generálneho a obchod-
ného riaditeľa spoločnosti, ktorá 
sa od roku 1999 stala súčas-
ťou nadnárodného holdingu 
– špičky v oblasti meracej tech-
niky a on ako obchodný riaditeľ 
bol priamo zodpovedný za trhy 
strednej a východnej Európy.

Ako skvelý stratég vytušil, 
že pri rozpade Československa 
bude dobré mať obchodnú 
spoločnosť aj v Českej repub-
like a bol iniciátorom zalo-
ženia obchodnej spoločnosti 
na predaj vodomerov v roku 
1993 v Prahe a zároveň sa stal 
aj prvým riaditeľom tejto spo-
ločnosti. Veľmi skoro pocho-
pil, že meranie spotreby energií 
bude biznisom aj v krajinách 
bývalého Sovietskeho zväzu 
a v rokoch 1996-1997 založila 
firma obchodné spoločnosti na 
Ukrajine a v Bielorusku. V roku 
2006 vzniká obchodná spoloč-
nosť v Poľsku, na ktorej vzniku 
a riadení sa tiež aktívne podieľal.

Všetky tieto spoločnosti 
prežili rôzne turbulentné 
zmeny, naďalej však podnikajú 
v oblasti výroby a predaja vodo-
merov a meračov tepla, po celú 
tú dobu poskytujú zmysluplnú 
prácu zhruba 300 zamestnan-
com a patria vo svojich krajinách 
k špičkovým podnikom v oblasti 
meracej techniky.

Pán Jiří Hering mal obrov-
skú – dá sa povedať dominantnú 
úlohu a zásluhu na tomto vývoji. 
Bez jeho vizionárstva, bez jeho 
stratégie, bez jeho podpory, 
bez jeho odvahy riskovať by 
mnohé z týchto spoločností ani 
nevznikli alebo už neexistovali. 

On bol tým hnacím moto-
rom, ktorý nútil ísť ďalej 
všetkých svojich spolupracov-
níkov - kolegov, nútil všetkých 
neustále sa zlepšovať, nezaspať 
na „vavrínoch“. 

Ako dôkaz toho, že mal sku-
točný záujem na tom, aby zmeny 
po roku 1989 boli trvalé, pôso-
bil krátku dobu aj ako poslanec 
SNR a poslanec  Mestského 
zastupiteľstva v Starej Turej. 
Napriek vysokej riadiacej pozí-
cii sa dokázal porozprávať 
s každým zamestnancom. Bol 
to človek veľmi vzdelaný, rozhľa-
dený, ľuďský, dokázal pochopiť 
aj obyčajné každodenné prob-
lémy radových zamestnancov. 
Nezabudol na začiatku každého 
roka potriasť ruku každému 
zamestnancovi a dvere do jeho 
kancelárie boli vždy otvorené. 
Jeho druhá rodina bola firma. 
Svoju prácu žil, miloval ju 
a plnil si v nej svoje sny. Bol vzo-
rom pracovitosťou, slušnosťou, 
húževnatosťou a empatiou. Jeho 
odkaz, ako jednať s ľuďmi, ako 
ich motivovať a viesť, si všetci 
jeho blízki ponesú so sebou ďalej. 

Jeho počínanie bolo ana-
logické s činnosťou Františka 
Micheru a Dušana Úradníčka, 

ktorí v 30-tych rokoch minu-
lého storočia práve v Starej 
Turej zahájili výrobu vodomerov. 
Pracovníci v Premexe a nasledu-
júcich spoločnostiach mali vždy 
istotu, že sa s nimi zaobchádza 
slušne, že vedenie spoločnosti si 
ich a ich prácu váži.

Obetoval práci veľmi veľa 
času, často aj na úkor rodiny, 
ale taký je už údel vrcholových 
manažérov – často si hovoria, už 
iba toto dokončím a potom si 
trochu odpočiniem. Aj on si pra-
videlne dával novoročné predsa-
vzatie, že nasledujúci rok bude 
čas rovnomernejšie deliť medzi 
prácu a rodinu, že sa bude viac 
venovať rodine. Žiaľ toto svoje 
novoročné predsavzatie nestihol 
splniť.  Svoju rodinu však nesko-
nale miloval a bol na ňu pyšný.

Väčšina z jeho najbližších 
spolupracovníkov s ním spolu-
pracovala 15 – 20 rokov a väč-
šina z nich zhodne tvrdí, že ak 
máte šťastie, takéhoto riaditeľa, 
takého kolegu stretnete raz za 
život a pamiatku na neho si 
v sebe uchováte navždy.

(vybrané zo smútočného 
príhovoru, ktorý zaznel na 

rozlúčke s pánom Heringom)

Stretnutie spolužiakov po 
55 rokoch ukončenia ZŠ 

Vydarená akcia – plná zážitkov 
a spomínania...
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ZLATO STARŠÍCH ŽIAKOV 
MFK STARÁ TURÁ
Po siedmy raz sme reprezentovali naše mesto a Mestský futbalový 
klub Stará Turá na medzinárodnom turnaji. Tentoraz to bolo opäť v 
poľskej Wroclawi v dňoch od 7. – 11.7.2016 s ročníkom U15 (2001 
a mladší) pod vedením trénerov Igora Sekerku a Romana Pribiša. 
A podarilo sa...Vybojovali sme skvelé 1. MIESTO!!!

V neľahkých zápasoch sa žiaci 
MFK s mužstvami Estónska 
(1:0), Čiernej Hory (3:0), Poľska 
(3:0; 1:0, 5:0) prebojovali do 
finále bez inkasovania jediného 
gólu. 

Vo finále nás čakalo Severné 
Írsko, ťažký futbalový súper. 
V úvode zápasu sa nám poda-
rilo vsietiť gól, ale po výraznom 
tlaku sme aj inkasovali. Výsledok 
bol 1:1, a bol rad na penaltách. 
Prvých päť odvážlivcov s isto-
tou umiestnili loptu do siete, 
ale ani súperi sa nedali zahan-
biť. A potom sa už atmosféra 
dala „krájať“. S každým ďalším 
kopom sme my – fanclub – pre-
žívali ťažké chvíle. Chlapci však 
mali pevné nervy. Ôsmy poku-
tový kop súpera náš brankár 
vychytil, a ten náš – bol konečne 
víťazný!!! Radosť z výhry v ten 
moment sa nedá ani opísať. 
Hráči, tréneri, fanclub – všetci 

sa ocitli na jednej veľkej „kope“.
Pri preberaní víťazného 

pohára za zvukov slovenskej 
hymny sme pociťovali veľkú 
hrdosť na to, čo naši chlapci 
dokázali. ĎAKUJEME!

Našej účasti na turnaji 
predchádzala opäť organizácia 
6. ročníka „Plesu futbalistov“ 
a finančný výťažok z neho. Akcia 
bola tiež podporená Nadáciou 
ŽIVOT, ktorej veľmi pekne 
ďakujeme.

Touto cestou chceme 
poďakovať i sponzorom – 
p.  Cibulkovej (SaNi, s. r. o.), 
p. Mišovicovi (Fremi Slovakia, 
s.  r.  o.), p. Hodermarskému 
(Sevotech, s. r. o.).

Na medzinárodnom tur-
naji Wroclaw-Trophy 2016 sa 
zúčastnilo 256 tímov z Rumuska, 
Belgicka, Nemecka, Čiech, 
Poľska, Maďarska, Holandska, 
Rakúska, Estónska, Srbska a i. 

V našej kategórii U 15 bolo 18 
družstiev. 

Našim cieľom  z účasti na 
medzinárodnom turnaji bolo 
podporovať u detí hlavne akti-
vitu a motiváciu k ďalšej športo-
vej činnosti, ale i  oboznamovať 
sa so športovou kultúrou a inými 
aktivitami zúčastnených  krajín.

Počas pobytu naši chlapci 
však nielen hrali, ale i absolvo-
vali zaujímavý program, napr. 
návštevu olympijského štadiónu 
Wroclaw Slaska s kapacitou 42 
tisíc miest, Aquaparku Wroclaw, 
paintballu či kina v Ostrave.

Za podporu ďakujeme rodi-
čom detí, vedeniu MFK, Nadácii 
ŽIVOT, šoférovi p. Jozefovi 
Jarošovi, ktorý nám bol vo všet-
kom nápomocný, ale hlavne tré-
nerom za trpezlivú a kvalitnú 

prácu s mládežou.
Na záver patrí veľké poďa-

kovanie p. Zuzke Cibulkovej 
v spolupráci s Futbaltour – om, 
ktorí našim chlapcom umož-
nili za vybojované 1. miesto 
zúčastniť sa a odniesť si krásne 
športové zážitky z priateľského 
zápasu dňa 20.7.2016 Bayern 
Mníchov – Manchester City 
v Allianz Arene Mníchov. 

Ďakujem v mene všetkých, 
ktorým sa týmto splnil futba-
lový sen. 

Zoznam zúčastnených hrá-
čov na turnaji: J. Záhora – kapi-
tán, A. Otrubný, P. Počarovský, 
J. Durec, , T. Dzuro, M. Cibulka, 
T. Vrzala, F. Vrkoč, D. Sekerka, 
F.  Nemec, L. Liška, M. Žoldák, 
S. Laššo, Š. Horváth, A. Puchlý.

Za MFK Sylvia Záhorová

Mužstvo BAF Stará Turá na 
turnaji v Pobedime na 2. mieste
Dňa 9. júla 2016 sa konal na futbalovom 
štadióne v Pobedime II. ročník memoriálu 
Miloša Priadku vo futbale starých pánov 
nad 35 rokov. Hralo sa 2x10 min.  s poč-
tom hráčov 1+4.  Turnaja sa zúčastnilo 
len 7 mužstiev, ktoré boli rozdelené do 
dvoch skupín. Do skupiny „A“ boli vyloso-
vané mužstvá Turani Turá Lúka, AS Róma 
Pobedim, jediné mužstvo žien, reprezen-
tantky MFK Topoľčany, ktoré boli príjem-
ným spestrením celého turnaja a BAF Stará 
Turá, minuloročný víťaz, za ktorý nastúpili 
brankári Roman Chnapko, Jozef Moravčík 
a do hry Denis Makara, Martin Beňo, Jozef 
Vrba, Jozef Tuka, Ján Hodermarský, Vladimír 
Turan a Miroslav Adásek BAF. Do „B“ sku-
piny  boli vylosované Považany, Snajperi 
a domáci FK Pobedim.  Skupinu „A“ vyhralo 
bez straty bodu mužstvo z Turej Lúky, ktoré 
postupne porazilo MFK Topoľčany 12:1, 
AS Róma 6:1 a minuloročného víťaza BAF 
Starú Turú 3:2.  Víťazstvom si zabezpečilo 
priamy postup do semifinále. Skupinu „B“ 

vyhrali Snajperi, ktorí taktiež nestratili vo 
svojej skupine ani bod. Porazili Považany 3:1 
a domáci FK Pobedim 4:3. Podľa určeného 
kľúča sa o postup do semifinále odohrali ďal-
šie tri zápasy. Druhým semifinalistom boli 
Snajperi, ktorí vyhrali nad MFK Topoľčany 
6:0. Tretím boli futbalisti BAF Stará Turá, 
ktorí vyhrali nad Považanmi 5:2. V posled-
nom zápase si zmerali sily domáce muž-
stvá FK Pobedim s AS Róma.  Zápas bol 
veľmi vyrovnaný až do poslednej sekundy. 
AS Róma nepremenilo viac gólových prí-
ležitostí hlavne v prvom polčase, a to sa im 
vypomstilo, keď po tesnej prehre 3:2 nepo-
stúpili medzi štvoricu najlepších.   V prvom 
semifinále Turá Lúka bez problémov vyhrala 
nad Pobedimom 5:1. Druhé semifinále bolo 
oveľa dramatickejšie. BAF Stará Turá vie-
dol po polčase 3:0, ale v druhej časti hrali 
veľmi opatrne, čo súper využil a v posled-
ných sekundách vyrovnal na 3:3. Prišli na 
rad pokutové kopy a tu sa šťastie priklo-
nilo na stranu BAF až v piatej sérii, keď sa 

vyznamenal brankár BAF Roman Chnapko, 
ktorý v KO  systéme bravúrne vychytal hráča 
súpera. Snajperi v boji o 3. miesto víťazstvom 
10:2 nad domácim Pobedimom potvrdili, že 
majú výborné mužstvo. Stará Turá vedela, že 
obhajoba prvenstva bude náročná.  Polčas 
skončil 1:1, ale v druhom prišli rýchle tri 
góly Turej Lúky, na ktoré reagovali hráči BAF 
len znížením  na konečných 4:2.  I napriek 
prehre boli hráči Starej Turej spokojní aj 
s druhým miestom.  Najlepším hráčom 
a aj strelcom turnaja sa stal Viliam Mozolák 
z Turej Lúky. Jozef Tuka bol s 8 gólmi naj-
lepším strelcom Starej Turej. 

Ing. Ján Hodermarský
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Z kolkárskych dráh MKK Stará Turá
Najúspešnejšia sezóna kolkárov
Staroturianskym kolkárom sa uplynulá 
sezóna vydarila. Prvýkrát v histórii si 
zahrali v súťaži 1. liga západ, 2. liga západ, 
ženy a dorast na domácej 4-dráhovej kol-
kárni, keďže pri týchto súťažiach je povin-
nosť hrať na minimálne 4-dráhovej kolkárni. 
Bol to fantastický pocit hrať pred vlastnými 
divákmi, ktorí mnohokrát zapĺňali domácu 
kolkáreň do posledného voľného miesta. 
Diváci vytvárali pre domácich ako aj hos-
ťujúcich kolkárov neuveriteľnú športovú 
atmosféru, ktorú si pochvaľovali hosťujúce 
mužstvá. MKK Stará Turá týmto chce poďa-
kovať svojim verným divákom, a preto sa 
všetky mužstvá snažili  divákov odvďačiť čo 
najlepšou hrou, víťazstvami a nádhernými 
emocionálnymi zážitkami.

Uplynulá kolkárska sezóna 2015/2016 
sa stala najúspešnejšou sezónou v histórii 
klubu. Až 3 mužstvá si vybojovali postup 
do vyšších kolkárskych súťaží riadených 
Slovenským kolkárskym zväzom. Mužstvo 
MKK Stará Turá “A” skončilo na 2. mieste 
a v budúcej sezóne ho čaká náročná celo-
slovenská najvyššia súťaž Extraliga (v novej 
sezóne 2016/2017 sa bude hrať 1. ročník nad-
národnej česko-slovenskej súťaže s názvom 
Interliga, v ktorej bude štartovať 6 mužstiev 
zo Slovenska a 6 z Českej republiky).

Mužstvo MKK Stará Turá “B” si svoj-
imi výkonmi vybojovalo víťazstvo v 2. lige 
západ a postúpilo do 1. ligy západ. Ďalším 
postupujúcim mužstvom je MKK Stará 
Turá Myjavany, ktorí si víťazstvom v 3. lige 
Trenčianskeho kraja vybojovali účasť v 2. lige 
západ.

Spolu má kolkársky klub MKK Stará 

Turá v súťažiach 7 mužstiev a to “A”, “B”, “C”, 
ženy, Dubnica, Myjavany a dorast. 

Po skončení súťažnej sezóny klub orga-
nizuje turnaj TURANCUP, tohtoročný už 
8. ročník sa môže pýšiť najvyšším počtom 
účastníkov na slovenských turnajoch. Až 403 
účastníkov si prišlo vyplniť medzi súťažné 
obdobie. Turnaja sa zúčastnilo niekoľko 
reprezentantov zo Slovenskej ako aj Českej 
republiky a bolo zdolaných aj niekoľko 
rekordov kolkárne v Starej Turej. Súťažilo 
sa v kategóriách muži, ženy, dorast a nere-
gistrovaní hráči.

Našu budúcnosť vidíme v mládeži, 
a preto v spolupráci s Centrom voľného času 
Stará Turá organizujeme pravidelné pondel-
kové tréningy pre záujemcov o kolkársky 
šport. Naše mužstvo dorast nám tiež robí 
radosť a súperí s rovesníkmi v Slovenskej 
dorasteneckej lige.

Predseda klubu MKK Stará Turá Ján Hochel 
sa nám vyjadril k nasledovným otázkam:
Ako hodnotíte uplynulú sezónu 
2015/2016?
 “Všetky výsledky v uplynulej sezóne nám 
ukazujú, že celá práca klubu, jeho snaha pre-
sadiť sa v Slovenskom kolkárskom športe, 
nám priniesla želané ovocie. Celý klub sa 
snažil zo všetkých síl napredovať, vieme že 
stále sa nejaké rezervy nájdu, ale dovoľte mi 
týmto sa poďakovať všetkým hráčom, orga-
nizačnému vedeniu klubu, fanúšikom, hrá-
čom mestskej kolkárskej ligy ako aj našim 
návštevníkom za krásnu športovú sezónu 
a do nového ročníka veľa úspechov pre celý 
klub MKK Stará Turá.” 
Aké ciele má klub do novej sezóny 

2016/2017, ktorá odštartuje začiatkom 
septembra?

“Po športovej stránke by sme chceli, aby sa 
mužstvo “A” udržalo v Extralige. Ostatné 
mužstvá by sme radi videli v predných čas-
tiach súťaží, v ktorých budú hrať svoje zápasy. 
Z organizačnej stránky, by sme radi opäť 
pripravili ešte úspešnejší 9. ročník turnaja 
TURANCUP. V neposlednom rade chys-
táme už 22. ročník mestskej kolkárskej ligy, 
ktorá dovolím si tvrdiť v našom regióne patrí 
k najobľúbenejším podujatiam. Taktiež by 
sme radi videli úspechy našich odchovan-
cov na majstrovstvách Slovenska a pevne 
veríme, že sa niektorí opäť prebojujú aj do 
reprezentácie.”
Ako ste spokojný s financovaním vášho 
klubu zo strany mesta Stará Turá?

“Za rok 2015 sme obdržali najmenšiu dotáciu 
v históriu klubu, našťastie sa v spolupráci 
s mestom a športovým klubmi v Starej 
Turej podarilo zmeniť prerozdeľovací kľúč 
dotácií mesta, tak aby aj náš klub po výbor-
ných výsledkoch a nie veľkej členskej zák-
ladni dostal aspoň toľko, ako tomu bývalo 
v predchádzajúcich rokoch. Od mesta oča-
kávame, aby čo najcitlivejšie vnímalo našu 
prácu a vždy sa snažilo podporovať športy, 
ktoré síce nie sú najmasovejšie, ale spolo-
čensky, hodnotovo sa tým masovým určite 
vyrovnávajú a kolky v Starej Turej k takýmto 
športom už dnes patria.”

Informácie o klube nájdete na našich 
web stránkach www.mkkstaratura.sk 
a facebooku https://www.facebook.com/
MKKStaraTura

MKK Stará Turá

Zaslúženým majstrom SR MKL 2016 sú MYJAVANY
Mestský kolkársky klub (MKK) 
Stará Turá bol poverený uspo-
riadať v dňoch 28. 5. - 29. 5. 
2016 Majstrovstvá SR družstiev 
Mestských kolkárskych líg (MKL) 
2016.

Celkové poradie družstiev:
1. Myjavany, 2. Viga Hlohovec 
A, 3. Konstrukt plus Trnava, 
4. Aguabely Dubnica, 5. Viga 
Hlohovec B, 6. Obec Sučany, 
7. Ex-trém-isti Trenčín, 8. 
Cukráreň Sučany, 9. Traktor 
Sučany, 10. ZF Slovakia Trnava, 
11. DoRaSt Vrútky, 12. Obecný 
úrad Podbrezová, 13. Nemo 
Stará Turá, 14. MIX Tatiana 
Piešťany, 15. Vekam Žilina, 16. 
Injekta Stará Turá.

Najlepší jednotlivci:
1. Michal Šupík (Myjavany), 
2. Pavol Gašparík (Viga 
Hlohovec A), 3. Stanislav 
Macho (Konstrukt plus Trnava), 
4. Rasťo Bazger (Obec Sučany), 
5. Ľubomír Bednár (Myjavany), 
6. Henry Barek (Viga Hlohovec 
B),... 

Záverečné vyhodnotenie 
previedli hlavní organizátori 
Majstrovstiev SR MKL 2016, 
z MKK Stará Turá jeho pred-
seda Ján Hochel a org. pra-
covník Peter Nemček, ktorí 
najlepším 3 družstvám a jed-
notlivcom odovzdali ocenenia. 
Zároveň poďakovali všetkým 
hráčom za účasť a taktiež fanú-
šikom, ktorí si prišli v hojnom 
počte v oba dni pozrieť kvalitné 

zápasy a veľkým potleskom 
ocenili zaslúženého nového 
Majstra SR MKL 2016 družstvo 
MYJAVANY, ktoré postúpilo 
na medzinárodné Majstrovstvá, 
ktoré budú v Českej republike, 

v októbri. Myjavany odohrali 
i všetky domáce zápasy v III. lige 
na Starej Turej a postúpili do II. 
ligy, kde budú domáce zápasy 
hrávať v Starej Turej.

Text a foto: Viliam Solovič

Zľava: Ján Hochel, Peter Nemček, Pavol Gašparík, Michal Šupík, Stanislav Macho.
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I deti vedia počúvať...
Aj Vám sa často stáva, že deti nevnímajú slová, ktoré im hovoríte? 
Skúste si prečítať pár užitočných postrehov... Predtým, ako začnete 
hovoriť a dávať dieťaťu inštrukcie, priblížte sa k nemu a získajte s 
ním očný kontakt. Tým sa uistíte, že ste si získali jeho pozornosť. 
Nie vždy je to možné, ale v mnohých prípadoch sa tým vyhnete 
nepríjemnému konfliktu, kedy Vás dieťa „skutočne nepočulo.“

Počúvajte a pochopte deti, čo cítia 
a vyjadrite im svoju podporu 

- ak budete prejavovať záujem 
o pocity detí, budú oni veno-
vať pozornosť zase Vám. Budú 
sa chcieť s Vami deliť o svoje 
zážitky i pocity. Budujte si vzá-
jomnú dôveru. Ak ju stratíte 
v úvode, len veľmi ťažko ju zís-
kate späť.

Hovorte s deťmi čo najjedno-
duchšie - mnohokrát nás  zvádza, 
aby sme deťom všetko vysvetľo-
vali, zahŕňali ich množstvom 
informácií; ale nie je to potrebné. 
Jednoduché vety si deti (bez 
ohľadu na ich vek) zapamätajú 
lepšie ako nekonečné príbehy.

Požiadajte o zopakovanie svo-
jej informácie - ak to dieťa nedo-
káže, informácia bola príliš dlhá 
alebo komplikovaná.

Snažte sa vždy vety formu-
lovať pozitívne - ,,Neotáčaj sa, 
nevrť sa stále!”  >>,,Seď pokojne.“ 

Začnite inštrukcie s ,,Bol/a by 
som rada ...“ - takýto úvod fun-
guje hlavne u detí, ktoré odmie-
tajú byť ovládané. „Okamžite sa 
upokoj!“ >> „Bola by som rada, 
keby si sa trošku stíšil a upokojil.“

Pokúste sa o spoluprácu 
s deťmi - skúste sa zamyslieť, ako 
vyžadujete od svojich detí spo-
luprácu. Spolupracovali by ste 
ochotne Vy, ak by s Vami nie-
kto komunikoval nevhodným 
spôsobom?

Vyhnite sa zmenám svo-
jich názorov a pevne trvajte na 
svojom - podľa Lynna Lotta 
(autor série kníh o pozitívnej 
disciplíne) je vhodným rieše-
ním rozhovor v podobe troch 

jednoduchých slov: „Spýtané 
a zodpovedané“. Koncept je 
jednoduchý. Ak sa Vaše dieťa 
po tridsiaty raz bude pýtať, či si 
môže dať dnes zmrzlinu napriek 
tomu, že má choré hrdlo, skúste 
sa riadiť nasledovným:

Spýtajte sa: „ Počul/a si už 
niekedy o „Spýtanom a zodpo-
vedanom?“ ( Pravdepodobne 
povie: „Nie.“) 

Spýtajte sa: „ Pýtal/a si sa ma 
dnes, či by si si už mohol/la dať 
zmrzlinu? ( Odpovie: „Áno.“ )

Spýtajte sa: „Odpovedal som 
ti?“ ( Pravdepodobne povie: 

„Áno, ale ja naozaj...“)
Spýtajte sa: Skutočne vyze-

rám ako mama/otec/učiteľ, ktorý 
mení svoje rozhodnutia, ak sa 
ma budeš pýtať znova a znova? 
(Je veľká šanca, že dieťa frustro-
vané odíde a začne sa zaoberať 
niečím iným.)

Ak sa znova príde dieťa 
spýtať na to isté, jednoducho 
povedzte: „Spýtané a zodpove-
dané“. Nič viac k tomu nedo-
dávajte! Ak raz túto techniku 
zavediete, dieťa si musí zvyknúť, 
že nepovolíte a toto sú jediné 
slová, ktoré z Vás dostane.

Dôslednosť je kľúčom. Ak 
raz začnete túto techniku pou-
žívať, dieťa nadobudne istotu, že 
nič sa nezmení. Chce to všetko 
trochu času, aby dieťa pochopilo, 
že Vaše rozhodnutie je nemenné 
a toto „heslo“ znamená pre jeho 
vyjednávanie na danú tému 
konečnú.

Používajte „Ak...“/ „...tak“... 
„Ak...“ vyjadruje Vašu túžbu 
o určitom poriadku a „...tak“ 
zase dáva dieťaťu možnosť 
výberu, čo bude nasledovať. 

Vrodená potreba každého 
človeka je chcieť vedieť PREČO 
a AKO. V každodennom živote 
to znamená, že v komunikácii 
obmedzíme príkazy  a pokyny. 
Namiesto toho podávajme jasné 
informácie. Ak sa snažíme hovo-
riť s inými (deťmi i dospelými) 
pozitívnym tónom, motivuje 
to k spolupráci oveľa viac, ako 
keď na ostatných hľadáme chyby 
a kritizujeme. Deťom i nám 
dospelým želám veľa zdravia 
a ľudskosti.

B. Kucharovicová

Návšteva u jubilantky
Dňa 27.6.2016 našej občianke mesta Stará Turá, miestna časť 
Topolecká, Anne Samekovej, ktorá je i dlhoročná členka Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov v deň jej jubilea (90-tky), prišli 
zablahoželať za mesto zástupkyňa primátorky Bc. Zuzana Zigová 
(ktorá je i tajomníčkou základnej organizácie SZPB Stará Turá) 
a členka Oblastného výboru SZPB Nové Mesto nad Váhom a zároveň 
predsedníčka ZO SZPB Stará Turá Elena Kovárová. Z jej rúk prevzala 
Anna Sameková i Ďakovný list, ktorý jej udelil oblastný výbor SZPB 
Nové Mesto nad Váhom za aktívnu účasť v SNP. Pani Sameková 
patrí k jedným z posledných žijúcich účastníkov SNP v našom 
kraji. Zároveň odovzdala pani Kovárová ďakovný list aj jej neveste 
Božene Samekovej (rovnako pri príležitosti jej 65ky), za aktívnu 

prácu a pomoc 
v Slovenskom 
zväze protifašis-
tických bojov-
n í kov.  O b e 
jubilantky vzácna 
návšteva potešila 
a boli dojaté.

Text a foto: 
Viliam Solovič

P o z v á n k a
Od septembra 2016, každú stredu o 18:00 
hodine na 2. poschodí v Domove bielych hláv v 
Starej Turej, sa bude konať pravidelné štúdium 
biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša. Je 
srdečne pozvaný každý, kto má záujem zoznámiť 
sa s myšlienkami tejto biblickej knihy.

OZ Sluha
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Zľava: Bc. Zuzana Zigová, Elena Kovárová, 
Anna Sameková, Božena Sameková


