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Vandali opäť vyčíňali
Mestský kamerový systém, ale aj pra-

videlné kontroly mestskej polície v uli-
ciach mesta, znížili počet činov, ktoré 
mali na svedomí vandali. No ako to tak 
býva, nedá sa byť všade a ani všímavé 
oko kamerového systému nevidí do 
všetkých častí mesta. 

Dňa 30. júla v čase o 2.25 h zistila 
hliadka mestskej polície, že bolo nezná-
mymi osobami poprevracané dopravné 
značenie na Ul. Komenského ako aj na 
Ul. Hlubockého. Mestskí policajti ďalej 
zistili, že sú odtrhnuté aj „odrazky“ vo 
viadukte. Zo šiestich odraziek boli dve 
poškodené a dve chýbali úplne. Vandali 
sa však ani tu nezastavili. Nad viaduk-
tom rozbili dopravné zrkadlo, ktoré slúži 
vodičom na bezpečné vchádzanie na vo-
zovku zo záhradkárskej osady Krásnatá 

na hlavnú cestu. Prenosné dopravné 
značenie uviedla hliadka mestskej polí-
cie do pôvodného stavu, no dopravné zr-
kadlo bolo potrebné zakúpiť úplne nové. 

Milí vandali, najmä za vodičov, ktorí 
touto časťou mesta prechádzajú takmer 
každý deň, Vám veľmi pekne „ďakuje-
me“, za sťaženie dopravnej situácie na 
tomto úseku. Nevieme, prečo Vám toto 
dopravné značenie zavadzalo alebo čo 
Vás prinútilo ho poškodiť, ale veríme, že 
ste už uspokojili svoju túžbu po ničení 
a dáte nielen dopravnému značeniu, ale 
najmä občanom Starej Turej pokoj od 
Vášho vyčíňania. Ničiť je veľmi jednodu-
ché, ale skúste pre zmenu niečo vytvoriť 
a zistíte, že to nie je až také ľahké ako 
Vaše bezhlavé ničenie.

Lívia Boorová
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Program k 50. výročiu DK Javorina
21. – 23. septembra

Program pri príležitosti 
620. výročia prvej písomnej 
zmienky o meste Stará Turá
21. – 23. septembra
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Majstrovský zápas „A“ mužov Stará Turá – Borčice
2. septembra, štadión

Majstrovský zápas „A“ mužov Stará Turá – Kočovce
9. septembra, štadión

Majstrovský zápas „A“ mužov Stará Turá – Oslany
23. septembra, štadión

Ďalšie fotografie z vyčíňania vandalov pri viadukte na str. 12

+
Farebná príloha 

o DK Javorina
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 6. augusta 2012 sa usku-

točnilo XIX. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva, ktoré primátor mes-
ta Ing. Ján Kišš otvoril o 15.00 hod. 
Oboznámil poslancov s navrhnu-
tým programom rokovania. Do 
programu rokovania navrhol dopl-
niť Návrh na odsúhlasenie prihlášky 
za člena pre vstup do Slovenského 
centra obstarávania.

Návrh na menovanie komisie 
pre výberové konanie 
„Parkovisko pri RK kostole“:

V súlade s programovým roz-
počtom mesta Stará Turá pre rok 
2012 bola na rok 2012 zaradená 
investičná akcia „Parkovisko pri 
rímsko-katolíckom kostole“ v čiast-
ke 44  000 €. Stavba pozostáva zo 
stavebných objektov: parkovisko 
a  chodník, odvodnenie, verejné 
osvetlenie a ochrana káblov Slovak 
T-Com, a.s. V rámci tohto projektu 
sa budú realizovať spevnené plo-
chy, chodníky a parkoviská v poč-
te 17 parkovacích stojísk a to 2x po 
8  kolmých stojísk s  prístupovými 
komunikáciami šírky 6,0 m, na-
pojenými na okraj vozovky kolmej 
ulice na ulicu SNP, priamymi so sle-
pým ukončením a jedno stojisko pre 
ZŤP uprostred medzi nimi, s pria-
mym prístupom z tej istej miestnej 
komunikácie. Podľa VZN č.2/2011 

– Nar. zo dňa 18.4.2011 Čl.5 bodu 
(2) menuje mestské zastupiteľstvo 
v súlade so Zákonom o verejnom 
obstarávaní komisiu pre vyhodno-
tenie súťažných ponúk. MsZ návrh 
schválilo.

Protest prokurátora proti 
VZN č. 2/2011 – Nar. Zásady 
hospodárenia s majetkom 
mesta Stará Turá:

Poslanci prerokovali protest 
prokurátora proti VZN č. 2/2011 
– Nar. Zásady hospodárenia s ma-
jetkom mesta Stará Turá, konkrétne 
proti jeho niektorým ustanoveniam 
čl. 1 odst. 1, čl. 4 odst. 2 písm c), d), 
e), čl. 5 odst. 3, čl. 11 odst. 3 písm 
e) a čl. 17 odst. 2, 3, 6. Podľa pro-
kurátora bol vyššie uvedenými 
ustanoveniami porušený zákon, 
a to ustanovenie § 6 odst. 1 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení. Mestské zastupi-
teľstvo ako orgán mesta nemôže za-
sahovať do podnikateľskej činnosti 
obchodnej spoločnosti. Takéto zá-
sahy do podnikania podnikateľa sú 
neprípustné. Mesto môže pôsobiť 
na spoločnosti len zákonným spô-
sobom a nemôže zasahovať do ich 
podnikateľskej činnosti zásadami 
hospodárenia s  majetkom mesta, 
ktoré sú schválené ako VZN.

Poslanci MsZ uložili vypracovať 

nové zásady hospodárenia s majet-
kom mesta, ktoré nebudú mať cha-
rakter VZN. Súčasťou týchto zásad 
by mala byť metodika pre usmerne-
nie činnosti zástupcov mesta v spo-
ločnostiach so spoluúčasťou mesta.

Upozornenie prokurátora
MsZ vzalo na vedomie 

Upozornenie prokurátora, ktoré ob-
držalo mesto v rámci previerkovej 
činnosti zameranej na zhodnotenie 
stavu zákonnosti v postupe mestské-
ho zastupiteľstva mesta Stará Turá 
pri prijímaní uznesení súvisiacich 
s prevodom majetku mesta. Podľa 
upozornenia prokurátora v  uzne-
seniach treba uvádzať osobné úda-
je (dátum narodenia, rodné číslo, 
rodné meno a tak ďalej ...) a údaje 
špecifikujúce nehnuteľnosť. Taktiež 
treba zdôvodniť osobitný zreteľ pri 
takomto druhu prevodu majetku.

Návrh na odsúhlasenie 
prihlášky za člena 
Slovenského centra 
obstarávania

Poslanci prerokovali návrh na 
odsúhlasenie prihlášky mesta Stará 
Turá za člena Slovenského centra 
obstarávania a súčasne zapojenie sa 
mesta do spoločného obstarávania 
elektrickej energie pre rok 2013, 
ktorý predložil prednosta úradu. 

Cieľom projektu je spájaním sa ve-
rejných obstarávateľov dosiahnuť 
čo najnižšiu cenu. Poslanci mali 
pripomienky k  zmluvnej základ-
ni tejto novej formy obstarávania, 
chýbali stanovy občianskeho zdru-
ženia. Primátor mesta stiahol mate-
riál z rokovania pre jeho neúplnosť. 

Návrhy poslancov
V záverečnej časti predložil pri-

mátor poslancom na oboznámenie 
materiál o trestnej činnosti, ktorý 
obdržal od riaditeľa OPZ SR. Ďalej 
informoval o čiernych bilboardoch, 
ktoré sú umiestnené na križovatke 
pri Požiarnej zbrojnici na Mýtnej 
a o sťažnostiach od obyvateľov na 
ich nevhodné umiestnenie z  hľa-
diska bezpečnosti premávky. Pre 
tieto zariadenia bude zvolaný štát-
ny stavebný dohľad. Poslankyňa 
Trúsiková informovala o sťažnos-
tiach občanov pri katolíckej škole na 
nepočuteľnosť mestského rozhlasu. 
Pôvodne umiestnený reproduktor 
bol zdemontovaný pri rekonštruk-
cii centrálnej mestskej zóny a  na 
nové, nízke stĺpy verejného osvet-
lenia je jeho umiestnenie nevhod-
né. Problém budú riešiť Technické 
služby mesta.

Podľa zápisnice z rokovania 
MsZ upravila Lívia Boorová

Výzva na podávanie žiadostí o grant 
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna 

organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zve-
ľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará 
Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s finančnou 
pomocou druhých. 
Nadácia bola zriadená za účelom podpory roz-
voja neziskových činností v Starej Turej a okolí 
v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, školstva, 
humanitných akcií a prispievania k všeobecnému 
zlepšeniu kvality života obyvateľov Starej Turej 
a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 2. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2012.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí aktivity, ktoré budú viesť k skva-
litneniu a obohateniu voľnočasových aktivít detí 
a mládeže. Podporované aktivity môžu byť z na-
sledovných oblastí: ochrana a podpora zdravia; 
prevencia a liečba drogovo závislých; podpora 
športu; zachovanie kultúrnych hodnôt. Najmä 
aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky 
krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne venu-
jú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti a rozšíriť 
členskú základňu, pripraviť podmienky na celo-
ročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať projekty, 
ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu 
detí, prípadne mládeže a možnosť opakovania 
akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ:
•	 pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke 

skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi 
a mladými ľuďmi

•	 pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú akti-
vity pre svojich rovesníkov

•	 pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom 
čase venujú pravidelne deťom a mládeži

KRITÉRIA:
•	 projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov
•	 projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni
•	 aktivity skupiny môžu mať pravidelný alebo 

nepravidelný charakter
•	 celková výška nákladov na projekt nie je ob-

medzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať od nadácie nie je stano-
vená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

•	 grant v zásade nesmie byť použitý na investície
•	 posudzuje sa individuálne v súvislosti s požia-

davkami projektu
•	 finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie 

presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť 
finančný)

•	 financie budú záujemcom poukázané naraz

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:
•	 všetci záujemcovia o  program a  podporu 

majú možnosť informovať sa u koordinátora 
projektu 

•	 záujemcovia o finančnú podporu spracujú pro-
jekt a pošlú ho na adresu koordinátora projektu

•	 správna rada rozhodne o udelení grantu
•	 s predkladateľmi schválených grantov sa uza-

vrie zmluva
•	 po ukončení projektu zodpovedný realizátor 

vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu

Uzávierka prijímania 
projektov: 30.09.2012
Trvanie projektu: 1.10.2012 — 30.06.2013
Predloženie záverečnej správy: do 15.10.2013

Bližšie informácie k  vypracovaniu a  po-
daniu žiadostí o  grant dostanete u  koor-
dinátora Programu malých komunitných 
grantov: Ing. Ivety Petrovičovej 032 746 1635; 
0915 984 308, e-mail: organizacne@staratura.sk 
v pracovných dňoch.

Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mes-
ta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie
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Stretnutie oslávencov
Nakoľko som stála čitateľka 

Vašich novín, dovoľujem si Vám 
napísať zážitky z nášho spoloč-
ného stretnutia oslávencov na-
šich okrúhlych jubileí, ktoré sa 
uskutočnilo v nedeľu 22.7.2012 
v modlitebni evanjelického a. v. 
cirkevného zboru Stará Turá.

Túžbou všetkých nás bolo, 
aby sme sa spoločne stretli, po-
tešili sa spolu, lepšie spoznali, 
vzájomne sa porozprávali a po-
ďakovali Pánu Bohu za roky, kto-
rými nás viedol a vedie. 

Milé bolo už privítanie pri 

vstupe do modlitebne, kde nás 
ženy z  diakonie milo priví-
tali a  usadili na svoje miesta. 
Otvorenie stretnutia predviedol 
zborový dozorca pán M. Ilušák, 
ktorý nám v mene cirkevného 
zboru poprial všetko najlep-
šie, zdravie, lásku a spokojnosť. 
Potom sme sa spoločne po-
modlili s  našim pánom fará-
rom R. Vařákom a zaspievali si 
spoločne pieseň „Oslavuj cir-
kev Pána“. Ďalej sme si vypo-
čuli báseň pani Robekovej: 
„Požehnanie starého človeka“, 

pri ktorej sa nám aj oči zaslzili. 
Sestry Miklánkové nám zahrali 
dve nádherné klavírne skladby. 
Biblickými príhovorom z textu 
Izaiáš kap. 40, 28-31 v. sa k nám 
prihovoril pán farár R. Vařák.

Potom nasledovali gratulácie 
žien z diakonie, ktoré nám odo-
vzdali štedré darčeky. Ďalej sme 
spoločne strávili čas pri bohato 
prestretých stoloch, na ktorých 
boli samé dobroty, ktoré nám 
pripravili naše ženy z diakonie. 
Rozprávaním sa s  našim fará-
rom, s  cirkevným dozorcom 
a ženami z diakonie sme si po-
spomínali na naše prežité roky, 

príhody, skúsenosti, ako nám 
Pán Boh pomáhal a  pomáha 
v našom každodennom živote.

Nakoniec by som sa chcela 
v mene nás, oslávencov, veľmi 
pekne poďakovať za toto milé 
a príjemné stretnutie, a to: celé-
mu cirkevnému zboru, pánovi 
farárovi a  pánovi cirkevnému 
dozorcovi, ženám z  diakonie, 
ktorí toto príjemné stretnutie 
pripravili. Prajeme im všet-
kým veľa zdravia, sily, hojnosť 
Božieho požehnania do ďalších 
rokov života.

Za všetkých jubilantov Jana Bunová

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine
Posledná júlová nede-

ľa je v  kalendároch Čechov 
a Slovákov každoročne vyhrade-
ná pre jedinečné spoločné pod-
ujatie. Slávnosti bratstva Čechov 
a Slovákov sa po dvojročnej pre-
stávke, ktorú v oboch prípadoch 
zapríčinilo počasie, opäť pred-
stavili návštevníkom so všetkým, 
čo k nim patrí. 

Tohtoročné slávnosti boli 
venované 20. výročiu spoločnej 
histórie Slovenskej a Českej re-
publiky. Aj tento rok ich precízne 
pripravil výbor slávností, ktorý 
združuje zástupcov zo šestnás-
tich miest a obcí prihraničného 
regiónu. Záštitu nad slávnos-
ťami každý rok držia hejtmani 
a predsedovia kontaktných kra-
jov, Zlínskeho, Jihomoravského, 
Trenčianskeho a  Trnavského 
kraja. 

Každoročne sa pred oficiál-
nym otvorením slávností položí 
kytica k Pamätníku česko-mo-
ravsko-slovenskej vzájomnos-

ti. Ten symbolizuje myšlienku 
stretnutí oboch národov, ktorá 
vyjadruje, že aj napriek preme-
nám a  meniacim sa vzťahom 
národov v Európe, si slovenskí, 
moravskí a českí ľudia zostanú 
rovnako blízki. 

Tohtoročné slávnosti priví-
tali podľa internetovej stránky 
www.velkajavorina.com okolo 
tritisíc návštevníkov rôznych 
vekových kategórií. Na slávnos-
ti však prišli aj premiéri oboch 
krajín, Robert Fico a Petr Nečas, 
predseda Národnej rady SR Pavol 
Paška, predsedníčka Poslaneckej 
snemovne Parlamentu ČR 
Miroslava Němcová, predseda 
Senátu Parlamentu ČR Milan 
Štech a ďalší významní hostia. 

Program slávností pripravil 
Klub kultúry Uherské Hradište 
v  spolupráci s  Trenčianskym 
osvetovým strediskom. Prírodný 
amfiteáter na Veľkej Javorine 
ožil piesňami a  tancom fol-
klórnych súborov, zoskupení 

a zborov z oboch strán hranice. 
Hymny dnes už samostatných 
štátov zaspieval ženský spevác-
ky zbor Klenotnica zo Bziniec 
pod Javorinou a spevácky zbor 
Boršičané z  Boršic. V  progra-
me na hlavnom a malom pódiu 
sa predstavili súbory rôznych 
žánrov, spomenieme folklór-
ne skupiny Radošov, Kubra, 
Borovienka,  Kopaničiar, 

Hradišťan a  tanečné skupiny 
Maryland a Korzo Dance. 

Veríme, že budúcoroč-
né Slávnosti bratstva Čechov 
a Slovákov, ktoré sa uskutočnia 
poslednú júlovú nedeľu roku 
2013 budú opäť zaliate slnkom 
a  podporené hojnou účasťou 
ľudí z oboch strán hranice.

Lívia Boorová 



4  Staroturiansky Spravodajca 9/2012 www.staratura.sk

Remeslá našich predkov
V meste Stará Turá je už tra-

díciou, že si každý rok v augus-
te pripomíname remeslá, ktoré 
dávali obživu našim predkom. 
V  piatok 10. augusta sa usku-
točnil na Námestí slobody už 
8. ročník podujatia Remeslá 
našich predkov. Dom kultúry 
Javorina v spolupráci s mestom 
Stará Turá, technickými služba-
mi a dobrovoľníkmi aj tento rok 
pripravil pevnú pôdu pre reme-
selníkov z rôznych odvetví. Svoje 
remeslo predvádzali naživo náv-
števníkom košikári, rezbári, ko-
váči, drotári, hrnčiari, čipkárky 
či tkáčky. 

Malú drobnosť, dekoráciu, 
pomôcku do kuchyne a záhra-
dy či dobrotu na zajedenie si 
odniesol takmer každý. V stán-
koch bol tovar rôzneho druhu, 
predajcovia ponúkali keramiku, 
drevárske výrobky, drotárske 
výrobky, čipky, hodváb, deko-
rácie, koreniny, čaje, syry, me-
dovinu, bižutériu, ale aj hračky, 
medovníky a  rôzne dobroty. 
Dobrovoľníci obsadili stánky 
s domácimi jedlami. Tento rok 
si návštevníci pochutnávali na 
domácich langošoch, makových 
slížoch, držkovej polievke a po-
ľovníckom guláši. 

8. ročník podujatia priniesol 
aj zaujímavý kultúrny program. 
Divákom sa predstavila spevác-
ka skupina Nádej z Cabaj Čápora 
a  ženský zbor Tetičky z  part-

nerského mesta Starej Turej, 
českých Kunovíc. Folklórny sú-
bor Modrovanky Krojovanky 
z Modrovej predviedol divákom 
pásmo Dožinky, ktoré okrem 
tancu a spevu, ukázalo aj kúsok 
zo slovenských dožinkových 
tradícií. Medzi jednotlivými sú-
bormi si súťaženia chtiví mohli 
vyskúšať súťaž v prenášaní vody 
v lyžičkách, v lúskaní orechov a v 
jedení domácich „koblíh“. Medzi 
stánkami sa o zábavu starala fol-
klórna skupina Turanček a har-
monikár Paľko Bako. 

Deti sa tento rok mohli 
okrem toho vyblázniť v  tvori-
vých dielňach alebo sa mohli dať 
pomaľovať šikovnými rukami 
mladej umelkyne. Tvorivú diel-
ňu si pod svoje ochranné krídla 
vzali pracovníčky Mestskej kniž-
nice Kristíny Royovej. 

Počas celého dňa bolo 
v Dome kultúry Javorina otvo-
rené aj mestské múzeum, kde sa 
pani Ondrášiková poctivo veno-
vala všetkým novým, ale aj sta-
ro-novým návštevníkom. 

Sprievodným podujatím 
Remesiel našich predkov bola 
výstava kuchynského zariade-
nia a  pomôcok používaných 
v  minulom storočí, nazvaná 
Kuchynské všeličo alebo vy-
bavenie kuchýň našich starých 
materí, ktorá oživila a priblížila 
históriu kuchýň našich starých 
mám. Výstavu bolo možné pri-

praviť len vďaka ochote ľudí, 
ktorí zapožičali exponáty, ktoré 
vlastnia doma. Touto cestou by 
sme sa chceli všetkým, ktorí nám 
exponáty zapožičali, veľmi pek-
ne poďakovať. 

Na záver by som rada poďa-
kovala všetkým, ktorí sa na prí-
prave Remesiel našich predkov 
podieľajú. Či už sú to pracovníci 
Domu kultúry Javorina, mestskej 

knižnice, Strediska cezhraničnej 
spolupráce, technických služieb, 
mestského úradu, ale aj dobro-
voľníci zo základnej školy, z klu-
bu žien, rodine Durcovej, rodine 
Hochelovej, pánovi Valentovi 
a ďalším, ktorí majú zásluhu na 
tom, že toto podujatie stále pre-
žíva a každým rokom sa ho zú-
častňuje viac a viac ľudí. 

Lívia Boorová

ThDr. Ľudovít Okánik 
(15.8.1869 Skalica - 21.3.1944 Bratislava) 
cirkevný hodnostár, verejný činiteľ, čestný občan Starej Turej.

Minulý mesiac uplynulo od 
jeho narodenia stoštyridsaťtri ro-
kov. Ľudovít Okánik po absolvo-
vaní teológie v Budapešti r.1891 

bol rímskokatolícky kaplán na 
viacerých miestach. V r.1899 - 
1918 bol farár v Skalici, v r.1919 
nitriansky župan, v r.1919 - 1939 

bratislavský kanonik a v r.1923 
- 1929 starosta mesta Bratislavy. 
V r.1910 kandidoval do uhorské-
ho snemu v Skalici. Po utvorení 
Československa bol aktívny člen 
Republikánskej strany maloroľ-
níckeho ľudu. V r.1918 - 1919 bol 
člen Revolučného národného 

zhromaždenia, v r.1918 - 1926 
senátor Národného zhromažde-
nia, r.1918 člen Slovenskej ná-
rodnej rady. Národná rada obce 
Stará Turá si ho v r.1918 vyvolila 
za svojho čestného občana.

Gustáv Rumánek

Kováč

Výstava Kuchynské všeličo Dožinky v podaní Modrovaniek Krojovaniek
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Tanec Slnka 2012 
Cruiser Moto Club Indians aj tento rok 

zorganizoval motorkársky zraz Tanec Slnka 
2012. Už po šiestykrát sa konal v autokem-
pingu Dubník a navštívili ho nielen motor-
kári z celého Slovenska, Čiech, Maďarska 
a Poľska, ale aj veľa Staroturiancov. Aj keď 
počasie každý rok tejto akcii veľmi nepraje, 
tento rok sa umúdrilo a začalo pršať až po-
čas sobotnej noci. Podľa organizátorov bol 
tohtoročný Tanec Slnka úspešný, pretože pri-
šlo o 200 motorkárov viac ako minulý rok. 

Mnohí návštevníci tvrdia, že ide o výni-
močnú akciu, pretože zraz nie je len o silných 
motoroch, kvalitnej hudbe a krásnych ženách, 
ale je to skôr motorkársky zraz rodinného 
typu. Na troch hudobných pódiách vystúpilo 
22 skupín ako Divokej Bill či Requiem. 

Počas ranných a poobedných hodín bolo 
pre návštevníkov pripravené indiánske po-
poludnie, pre malých motorkárov bol pri-
pravený samostatný program, no a pre tých 
väčších boxérsky zápas Slovakia cup boxing. 
Box si mohli vyskúšať aj motorkári v ama-
térskom motorkárskom Tanci Slnka Cupe. 
Súčasťou sprievodného programu boli aj 
športové turnaje v petanque, plážovom vo-
lejbale, futbale a frisbee. 

Sobotné poobedie patrilo spanilej jazde. 
Motorkári sa na ceste zastavili na pivnom 
festivale na Agrofarme v Podkylave. Tu sa 
návštevníkom predstavil aj kaskadér Pavol 
Baláš alias Bimbo. Neskôr sa vrátili opäť do 
rekreačného strediska Dubník a vychutnali 
si hlavnú hviezdu programu, speváka Janka 
Ledeckého.

Lívia Boorová, foto: CMC Indians

Ne/známe kroje
Neznámy je turanský kroj, v ktorom vy-

stupujeme. Preto som sa rozhodla predsta-
viť ho predovšetkým Vám, drahí čitatelia. 
Ako praví občania mesta Stará Turá by sme 

totižto mali poznať svoj tradičný odev z mi-
nulosti. Je pravda, že to nie je tak známy 
kroj ako napríklad myjavský. Ten je svojou 
modrou farbou, veľkými gombíkmi a krás-
ne sa točiacimi kasanicami dobre známy po 
celom Slovensku. Náš kroj je veľmi odlišný, 

takže verím, že nebude robiť problém ich od 
seba rozoznať. 

Turanský kroj je väčšinou v tónoch pas-
telových farieb, samozrejme sú aj výnimky 
(môže byť bordový, tmavozelený...). Ako 
ukážka nám poslúži fotka opisovaných kro-
jov. Na ľavej fotke je kroj turanský a na pravej 
myjavský. Kasanica a predná zástera nášho 
kroja je skladaná a nie je také jednoduché 
ju roztočiť, pretože je úzka.. Lajble sú na po-
hľad taktiež úplne odlišné, myjavský má veľ-
ké (väčšinou strieborné alebo zlaté) gombíky 
a zapína sa len prvý gombík a posledné dva, 
zatiaľ čo turanský kroj sa zapína celý a sú 
na ňom našité malé farebné gombičky (ne-
musia byť však nutne na všetkých). Rukávce 
na myjavskom kroji majú veľký a čipkovaný 
golier a aj konce rukávov. Turanské rukávce 
sú jednoduchšie a nemajú také viditeľné čip-
ky. K obom krojom sa nosia čepce, ktoré sú 
taktiež iné, tie však na fotke nie sú, tak ich 
nebudem ani popisovať. Myslím, že základ 
je všimnúť si farbu, pretože všetko ostatné 
sú detaily.

Ďalej chcem pripomenúť, že stá-
le hľadáme sponzora pre našu kape-
lu. Kontaktovať nás môžete pomocou 
e-mailu: m.adaskova@post.sk a  tak-
tiež si pozrieť našu internetovú stránku: 
http://www.turancata.estranky.sk/

M. Adáskováturanský kroj myjavský kroj
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CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM 
STOLNOTENISOVÉHO KLUBU 

A HRAŤ STOLNÝ TENIS ???

stolnotenisový klub otvára 

v sezóne 2012/2013 

prípravku pre žiakov 

2. až 5. ročníka

začíname druhý septembrový 

týždeň vždy o 17.00 hod. 

(utorok, streda,štvrtok) 

v herni na štadióne na 

prvom poschodí

viac na www.stkst.banda.cz

INFORMÁCIE PODÁVA: Jaroslav DZURO

mobil: 0949 184 475

Letný tábor 
v Tatranskej 
Lesnej

Prázdniny sa skončili a hoci začalo obdo-
bie školských povinností, v mysliach detí do-
znievajú spomienky na letné zážitky. Letné 
prázdniny sú obdobím voľného času, na kto-
rý sa deti najviac tešia. Tento voľný čas sa dá 
stráviť rôzne – zábavne, užitočne aj nudne. 
Mnohé deti zažijú rozličné dobrodružstvá 
v letných táboroch, na výletoch či dovolen-
kách s rodičmi. Pre samostatnosť každého 
dieťaťa je dobré a určite aj dobrodružnejšie, 
keď sa môže od rodičov na pár dní vzdia-
liť, má možnosť spoznať nových kamarátov 
a zažiť s nimi nezabudnuteľné zážitky mimo 
domu. Veľa detí sa však takýmito zážitkami 
nemôže pochváliť, lebo ich rodičia nemajú 
možnosť zabezpečiť im pobyt mimo domá-
ceho prostredia. 

Komisia pre sociálne veci a bývanie pri 
MsZ v Starej Turej preto v máji 2012 zhod-
ne odsúhlasila, že i počas týchto prázdnin 
umožní aspoň niektorým deťom prežiť ne-
zabudnuteľné chvíle. Už po štvrtý raz ko-
misia v spolupráci so sociálnym oddelením 
MsÚ zorganizovala letný tábor pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. Podľa 
stanovených kritérií vybrala desať detí, ktoré 
sa hneď 1. júla vydali na týždňové táborové 
dobrodružstvá. Po niekoľkoročných dobrých 
skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch opäť 
padla voľba pre letný medzinárodný tábor 
Matice slovenskej v Tatranskej Lesnej, kto-
rá ponúka a garantuje kvalitný, atraktívny 
a zmysluplný program.

Deti mali počas pobytu v tábore možnosť 
poznať nové veci a nových kamarátov, zažiť 

množstvo dobrodružstiev, na ktoré budú 
ešte dlho spomínať. Svedčia o tom nielen ich 
slová: „najviac sa mi páčili vodopády, naj-
zaujímavejšie boli tobogany“ alebo „mne sa 
páčila horolezecká stena a ešte sa mi páčilo 
všetko, ako ste to pripravili pre nás a ďaku-
jem“, ale najmä žiariace oči a usmiate tváre, 
ktoré sme mali možnosť vidieť pri stretnu-
tí s nimi dňa 15.8.2012. Mnohým deťom sa 
vryla do pamäti návšteva aquaparku či jazda 
na koňoch, bobovej dráhe a odvážnejším aj 
na motorových štvorkolkách. Nemenej za-
ujímavá bola pre ne ukážka výcviku slu-
žobných psov pre policajný zbor, návšteva 
hvezdárne alebo rôzne veselé disciplíny 
a súťaže. Táborové dobrodružstvá zavŕšili 
návštevou martinského amfiteátra, v kto-
rom prebiehali Národné matičné slávnosti. 
Okrem toho sa deti v tábore zároveň naučili 
zodpovednosti a iným skvelým vlastnostiam, 

ktoré môžu využívať každý deň v škole ale-
bo doma. 

Poďakovanie za to, že desať detí malo 
možnosť zažiť zaujímavý a  dobrodružný 
týždeň, patrí všetkým tým, ktorí prispeli do 
charitatívneho fondu mesta, pretože náklady 
spojené s táborom boli čiastočne financova-
né práve z tohto fondu. Naša vďaka patrí aj 
Nadácii ŽIVOT, ktorá sa podieľala na finanč-
nom zabezpečení tohto projektu a taktiež 
Paľkovi Belišovi, ktorý sa ako dobrovoľník 
opakovane a nezištne zhostil náročnej a zod-
povednej úlohy viesť skupinu našich detí. 

„Chceli sme, aby bol tábor pre tieto deti 
povzbudením, aby si našli nových kamará-
tov, spoznali naše pekné slovenské miesta 
a prišli v septembri do školy s krásnymi zá-
žitkami, ktoré ich budú motivovať v ďalšej 
práci.“

Ivona Barbušinová, Sociálne oddelenie MsÚ 
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Podporujme záujmy detí, budujeme 
u nich zdravé sebavedomie.

Hotový záujem je niečo, s čím sa človek nero-
dí. Záujem sa hľadá, prebúdza, postupne sa roz-
víja a formuje. A to už od najútlejšieho veku. My 
dospeláci máme neskutočnú moc naviesť dieťa 
na záujmovú činnosť a vyvolať u neho pocit eufó-
rie a šťastia pri vykonávaní určitých činností, ale 
zároveň máme i neskutočnú moc záujem a ra-
dosť z niečoho ubiť. Prebudiť záujem u dieťaťa 
a doviesť ho k majstrovstvu má možnosť každý 
milujúci rodič, starý rodič, učiteľ, vychovávateľ, 
tréner, sused. Každý z nás môže mať veľký vplyv 
na výchovu dieťaťa a každý z nás môže byť pre 
dieťa motiváciou i  demotiváciou. Poznám de-
siatky detí, ktoré mali v živote šťastie a dostali 
možnosť sa rozvíjať smerom, ktorý im priniesol 
a prináša radosť zo života. Poznám však i šikovné 
deti, ktoré i napriek svojmu záujmu a niekedy i ta-
lentu túto možnosť nedostali. A nie vždy to bolo 
z dôvodov finančných. Niekedy sme ich záujem 
prehliadli a niekedy sme to, o čo dieťa malo záu-
jem, neakceptovali, považovali sme to za nemož-
né alebo hlúpe, alebo sme len tak jednoducho, 

možno i jednou malou nemiestnou poznámkou, 
zobrali dieťaťu chuť svoj záujem rozvíjať. Poznám 
chlapca, ktorý prekrásne spieva, ale nikomu to 
neukáže, pretože mu pani učiteľka povedala, že 
má akúsi rečovú chybu. Poznám dievča, ktoré 
i napriek tomu, že veľmi rado pláva, odmieta 
chodiť na plaváreň, pretože mu mama povedala, 
že je tučná. 

Náš školský systém a vlastne celá naša spo-
ločnosť sú postavené na hľadaní chýb a nedo-
statkov, na neustálom porovnávaní sa s niekým 
iným. Nedávame si tú námahu a nesnažíme sa 
nájsť a vyzdvihnúť to, čo v dieťati je, čím je dieťa 
jedinečné. Využívame to, čo je zaužívané, tradič-
né, jednoduchšie a lacnejšie a poukazujeme a sú-
streďujeme sa na to, čo mu nejde. A tak úspešnosť 
(neúspešnosť) detí meriame hľadaním chýb v dik-
táte, počtom nesprávne vyrátaných príkladov, 
chýbajúcou slovnou zásobou, neschopnosťou na-
učiť sa básničku či urobiť kotúľ. To, že dieťa môže 
byť úžasne manuálne zručné, že môže mať dar 
zabávať ľudí, že má nadpriemerne rozvinutú em-
patiu, to sa dnes nenosí. Žiaľ (alebo vďakabohu), 
príroda to zariadila tak, aby svet bol farebný a aby 
sme boli každý iný. Nie všetky deti môžu byť dob-
ré vo všetkom, a tak sa často stáva, že deti neustá-
lym porovnávaním s ideálom alebo výborným 
výkonom niekoho lepšieho strácajú motiváciu, 
sebavedomie a vieru vo vlastné ja. Je úžasné, keď 

takéto dieťa objaví niečo, v čom je dobré, čo mu 
ide. A je ešte úžasnejšie, keď má pri sebe niekoho, 
kto ho v tomto podporuje. Obdivujem každého 
rodiča, starého rodiča, učiteľa, vychovávateľa, tré-
nera, ktorý nejakým spôsobom vzbudil u dieťaťa 
záujem a pomáha mu ho rozvíjať. Každý rodič, 
ktorý sa s dieťaťom bicykluje a pestuje u neho 
lásku k prírode, každý učiteľ, ktorému sa podarí 
vyčariť iskričky v očiach dieťaťa pri speve, tanci, 
hre na hudobnom nástroji, ale i v matematike či 
chémii, každý takýto dospelák je veľmi dôležitý 
v živote dieťaťa. Pomáha mu totiž utvrdzovať ho 
v tom, že je dobré, jedinečné, že svojim úsilím 
alebo prácou robí radosť nielen sebe, ale i svoj-
mu okoliu. A to deti potrebujú. Potrebujú od nás 
dospelákov počuť, že sú v niečom dobré, že sú 
prospešné a dôležité pre tento svet. Všímajme si 
záujmov a dobrých stránok svojich detí, svojich 
žiakov, podporujme ich a pomáhajme im nájsť 
si v živote cestu, ktorá im bude prinášať radosť. 

Začína sa nový školský rok. Nech je plný ra-
dosti a iskričiek v očiach detí, ktoré sa o niečo 
zaujímajú. A my dospeláci si pamätajme: „Hotový 
záujem je niečo, s čím sa človek nerodí. Záujem sa 
hľadá, prebúdza, postupne sa rozvíja a formuje. 
Každý z nás môže v dieťati prebudiť záujem o niečo 
a každý z nás ho môže doviesť k majstrovstvu.“

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Vôňa školy
Rozžiarené očká prváčikov, 

čo držia mamu za ruky, 
vôňa nových peračníkov 
a v nich lesklé pastelky.

Stojíme tu pred školou, 
po skončení prázdnin, 

naplnení dobrou vôľou, 
zážitkami z iných krajín.

Vitaj,škola, 
čo osirelá si bola, 

čaká nás už lavica,tabuľa 
i známa vôňa triedy, 

čakajú nás učitelia,učiteľky, 
priatelia a kamarátky.

Čisté stránky zaplníme, 
vedomosti rozšírime, 

aby som raz mohol povedať, 
tú školu, som mal predsa rád.

Jana Trúsiková

Novinky zo ZŠ
Po krátkej prázdninovej 

prestávke sa Vám, vážení čitate-
lia opäť ozývam s informáciami 
o  tom, čo sa v  škole dialo cez 
prázdniny a čo nás čaká v naj-
bližšej budúcnosti. Ani cez 
prázdniny, v čase voľna pre žia-
kov a dovoleniek pre dospelých 
zamestnancov, v škole neutíchol 
pracovný ruch. Je to obdobie 
veľkého upratovania a prípravy 
na nový školský rok.

Na Komenského ulici sme 
upravovali priestory na 1. po-

schodí hospodárskeho pavilónu 
na triedy ŠKD vzhľadom k tomu, 
že tri triedy školy sme museli 
dočasne poskytnúť pre MŠ. Je 
to prechodné riešenie dovtedy, 
dokedy bude prebiehať rekon-
štrukcia pavilónu špeciálnych 
učební na priestory pre MŠ.

Na Hurbanovej ulici sme 
v  štyroch triedach vymieňali 
podlahovú krytinu a  maľovali 
triedy, ktoré to potrebovali.

Na konci augusta boli obidve 
budovy pripravené na príchod 

žiakov a zamestnancov tak, aby 
mohli začať plniť náročné úlohy 
školského roka 2012/2013.

Začiatok tohto školského 
roka bude mimoriadny. Od 
1.9.2012 bude školu riadiť nové 
vedenie. Pani riaditeľkou sa sta-
la Mgr. Jana Koštialová, ktorá 
si vybrala nové zástupkyne – 
na 1. stupni je to Mgr. Danka 
Pribišová a na 2. stupni PaedDr. 
Katarína Mikulcová. Želám im 
veľa úspechov v  ich náročnej 
práci. 

Nech ich napĺňa, robia ju 
s radosťou a k spokojnosti žia-

kov, rodičov, zamestnancov ško-
ly a predovšetkým svojej.

Veľa pracovných i osobných 
úspechov želám celému kolektí-
vu zamestnancov školy, žiakom 
želám, aby do školy chodili radi 
a  dostávali čo najlepšie znám-
ky a  rodičom želám, aby boli 
čo najspokojnejší s výsledkami 
svojich detí. Nech je školský rok 
2012/2013 aspoň taký úspešný, 
ako ten ktorý už patrí histórii – 
školský rok 2011/2012.

Mgr. Anna Chmurová

Len málo detí sa dnes venuje atletike. Fotografia je z tohtoročných Podjavorinských ľahkoatletických hier
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PROGRAM KINA – September 2012
PRÍLIŠ MLADÁ NOC Streda 5. septembra o 1900 hod.
ČR/Slovinko – Dráma dvoch dvanásťročných chlapcov, ktorí sa náhodne 
ocitnú v byte mladej ženy a v spoločnosti dvoch dospelých mužov. Deti 
sa v byte zabudnú a prežívajú svoje prvé stretnutie s láskou a sexualitou, 
prestanú vnímať čas. Tento intímny a aktuálny príbeh autenticky, až suro-
vo zobrazuje súčasné partnerské vzťahy, pričom nekompromisne odkrýva 
ich prázdnotu.
Vstupné: 2,20 EUR 113 min. MP od 12 rokov

TRI Streda 12. septembra o 1900 hod.
Ľúbostný príbeh, v ktorom nechýba zmysel pre humor, nečakané zvra-
ty a prekvapenia. Do života mileneckého páru vstúpi atraktívny muž. 
Problémom je to, že navzájom netušia o vzájomných citoch k tomuto mu-
žovi. České titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 119 min. MP od 15 rokov

MADAGASKAR 3 Streda 19. septembra o 1700 hod.
Animovaná rodinná komédia. Aby sa dostali domov, boli ochotní riskovať. 
Napríklad leteli v lietadle riadenom tučniakmi. Napriek tomu hrdinovia 
Madagaskaru doteraz nedorazili do svojich pelíškov v newyorskej zoo. Po 
panenskom ostrove Madagaskar a veľkých afrických  pláňach si budú hľa-
dať cestičku k domovu džungľou európskych veľkomiest. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,20 EUR 100 min. Mládeži prístupný

NÓRSKE DREVO Streda  26. septembra o 1900 hod.
Japonsko – Psychologický film. Príbeh o nostalgii lásky, strate a prebú-
dzajúcej sa sexualite. Dej sa odohráva koncom 60. rokov v Japonsku na 
pozadí študentských nepokojov. České titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 133 min. MP od 15 rokov

DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE:

• 15. septembra 2012 pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového ná-
silia autobusový zájazd do Osvienčimu. Poplatok za dopravu a sprie-
vodcu: 20,- EUR

• 26. septembra 2012 autobusový zájazd do Skalice (zimný štadión) na 
koncertné turné Michala Davida. Vstupné a doprava: 23,- EUR

• 30. septembra 2012 o 16.00 h vo veľkej sále Domu kultúry Javorina 
koncert pre deti Spievankovo. Vstupné: 4,- EUR

• 18. októbra 2012 autobusový zájazd do novej budovy SND na balet 
Labutie jazero. Vstupné a doprava: 24,- EUR

• 20. októbra 2012 autobusový zájazd do Bratislavy (Zimný štadión 
Ondreja Nepelu) na koncertné turné Karla Gotta. Vstupné a do-
prava: 33,- EUR

• 23. októbra 2012 o 18.00 h vo veľkej sále Domu kultúry Javorina pred-
stavenie Radošinského naivného divadla – „Len tak prišli“

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte Domu kultúry 
Javorina, tel.: 776 3366, e-mail: dkstaratura@zoznam.sk alebo 
prostredníctvom Facebooku. Prihlásených účastníkov zároveň prosíme 
o uhradenie zálohy vo výške 50% poplatku najneskôr 10 dní pred akciou.

Paličkovanie
Objavte spolu s nami krásy 
paličkovanej čipky!
Lektor: Anna Vráblová

Rezbárska škola
Nadväzujeme na tradíciu 
rezbárskej školy v Starej Turej. 
Lektor: Mgr. Ján 
Tomeš, Ján Tinka

Drôtovanie 
Potešte krásnym drôteným 
šperkom seba alebo 
svojich blízkych! 
Lektor: Ing. Alena Šeďová

Tkanie
Skúsite „skrotiť“ mohutné 
tkáčske stroje?
Lektor: Ing. Jana Michalíková

Pletenie z prútia
Kto by nemal doma 
prútený košík? A čo tak 
vyrobiť si ho sám?
Lektor: Ing. Ján Zeman

Pletenie z pedigu
Pedig je prírodný materiál 
vhodný na výrobu rôznych 
milých doplnkov do domácnosti.
Lektor: Ing. Alena Šeďová

Ponuka remeselných kurzov v Dome kultúry 
Javorina od septembra 2012

Susedia – Vartáš (19. časť)
Po druhej svetovej vojne sa ukázala potreba stavať na kopaniciach 

obchody. Prečo? Lebo obchodíky a krčmičky vlastnili súkromníci – 
živnostníci a tí ich prevádzkovali vo vlastných rodinných domoch. Keď 
po roku 1948 štát nedovolil súkromné podnikanie, bolo treba aj na ko-
paniciach budovať štátne či družstevné predajne potravín a rozličného 
tovaru. Aby povojnový štát zvládol nárast v stavebníctve, svetlo sveta 
uzrela akcia Zet, čo v praxi znamenalo robiť zadarmo, brigádnicky. 
Preto nie div, že akcia sa ujala najmä na dedinách a kopaniciach, kde 
odjakživa žili pracovití ľudia. 

Aj naši známi susedia, strýko Juraj a strýko Štefan, si svoje odrobili 
pri výkope základov pod nový obchod, vedľa ktorého mala stáť aj nová 
krčma, neskôr honosne nazvaná Pohostinstvo. Stavba rástla ako z vody. 
O pracovné sily núdza nebola, materiál zabezpečovali úrady, občas sa 
tu ukázal nejaký inžinier s nákresmi. Každé ráno na stavbu prifrčal na 
motorke majster murár, ktorý celú stavbu organizoval, riadil aj staval. 
Svoj nástup do práce ohlasoval šťavnatými nadávkami, keď zistil, že 
dnes v noci zmizli zo stavby táčky, inokedy dve-tri vrecia cementu 
alebo štôsik tehiel. Nuž nie div, veď stavbu nikto nestrážil a chýbajúci 
materiál sa zišiel takmer v každej chalupe. Väčší problém nastal, keď 
sa na nákladnom aute priviezli elektrikári a inštalatéri a pred hrubou 
stavbou zložili hromadu materiálu: káble, drôty, trubky, batérie, vypí-
nače, škatule farieb.

Majster sa nad tým všetkým rozkročil, poškriabal sa za uchom 
a prorocky zanadával:

„Nech ma šľak trafí, ak nám toto všetko títo všivaví kopaničiari 
do rána nerozkradnú!“

„A vy tu nemáte strážnika?“ čudoval sa elektrikár.
„Nemáme, lebo už dlho tu nebolo čo ukradnúť. Ale ešte dnes bu-

deme musieť nejakého vartáša nájsť.“
Kto túto vetu prvý počul, nevedno, ale do konca pracovnej zmeny 

sa niesla správa od chalupy k chalupe: na stavbe hľadajú nočného var-
táša na stráženie skladu, kde budú zložené elektrikárske a aj inakšie 
vercajchy.

Keď sa táto správa dostala do uší tetky Kače, div si nohy nezláma-
la, tak sa ponáhľala na stavbu, aby ju, nedajbože, nikto nepredbehol.

„Pán majster, mój Juro vám to tu velice rád zavartuje a princit móže 
báraj už neskaj večjér.“

Ponáhľala sa Kača domov a v duchu uvažuje: „Tak, s majstrom to 
mám zarechnuvané, ščilejky čo povie Juro. Ale čo po nom. V noci aj 
tak nedrichme, len sa trepe v posteli, čo ani ja nemóžem prenho spat 
a penáz do domu sa zende.“

Strýko Juro zvážil Kačine argumenty a ako vždy sa podriadil. 
Zavážilo najmä to, že stráženie malo byť platené. S majstrom sa doho-
dol ešte v ten samý deň a keď večer doma pokŕmil a ponapájal, vykra-
čoval s kanvičkou meltovej kávy na stavbu obchodu. Poctivo obišiel 
celú budovu, poproboval, či sú všetky dvere pozamykané a potom sa 
usadil na bedničku v malej chodbičke, ktorú mu majster vyhradil na 
stráženie. Po pravej ruke mal miestnosť, v ktorej bol uložený všetok 
ten háklivý a strážený materiál. Aj tá bola zamknutá. V lete sú noci 
krátke, ani sa nenazdal a svitalo. Strážil noc, dve noci, nikoho nevidel, 
nič sa nestratilo. No na tretí či štvrtý deň sa jeden z elektrikárov začal 
rozkrikovať, že zo skladu mu zmizlo to či ono. Po ďalšej noci chýbali 
inštalatérovi akési trubky. A všetci len na strýka, ako to vartuje a že 
stratený materiál mu strhnú z platu.

Chudák Juro nemohol pochopiť, ako je to možné, veď celé noci 
sedel pri dverách skladu – zamknutého a nikde nebolo ani nohy vidno. 
Chodil ako bez duše, ani jesť mu nechutilo, ani spať nedalo. Keď mal 
ísť večer opäť do služby, zašiel sa požalovať susedovi Štefanovi. Strýko 
Štefan je múdry, uvážlivý človek. Vypočuje Jura a rozmýšľa. Zo zvyku 
nadvihne umastené krepelo /kšilt/ čapice a odpľuje si. To je znak, že 
na čosi prišiel.

„Ty, Juro, hovoríš, že sklad je stále zamknutý?“
„Jako ináč! Aj večjér aj celú noc sa tých dverí nigdo ani prstom 

nedotkél, bohuprisám!“
„A večjér ti ukázali, čo v tem sklade majú?“
„Ná čoby, šak oni sú už šetcjé preč, ked já tam dondem.“
„Nále, nále, Juro, šak ty vartuješ a nevjéš čo. Len sa ty dobre popo-

zjéraj tam do teho chráščja za stavbu, či tam njéčo nenájdeš odložené 
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NOVINKY 
MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Šimulčíková, Jana: Druhý muž • Yates, 
Richard: Núdzový východ • Sparks, Nicholas: 
Šťastlivec • Brndiarová, Eva: Nehanebné hry • 
Keresztényiová, Timea: Donevidenia • Pišťanek, 
Peter: Sekerou & nožom    • Rúčková, Enja: 
Most kolibríkov • McKinley, Tamara: Nikdy 
viac sama  • Kinsellová, Sophie: Závislá od 
nákupov Detektívky King, Stephen: 22. 11. 
1963 Náučná literatúra Harman, Doug: 
Tvorivá digitálna fotografia • Trup, Ladislav: 
Španielsko-slovenský, slovensko-španielsky 
vreckový slovník • Vitale, Joe: Návod na šťastný 
život  • Bulík, Ivan: Štyri návraty (Mexiko, 
Guatemala, Paraguaj, Argentína, Veľkonočný 
ostrov) Detská literatúra Wilsonová, 
Anna: Ako osláviť narodeniny • Brezina, 
Thomas: Ostrov náhrobkov • Shepardová, Sara: 
Dokonalé Detská náučná literatúra Deary, 
Terry: Krvilační Aztékovia

Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 12.9.2012 
uplynie 15 ro-
kov, čo nás 
opustil náš milý 
otec a dedičko 
Ján EVINIC. 
Dňa 24.11.2012 

uplynú 4 roky, čo nás opustila naša milá mama 
a babička Emília EVINICOVÁ.

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku 
tak, ako s láskou na nich spomínajú 

vnúčatá Ľubica, Tomáš a dcéra Helena

•
„Čas plynie a život sa končí, zo-
stanú len slzy, smútok a spomien-
ky.“ Dňa 9. augusta 2012 nás 
navždy opustila naša milovaná 
manželka, mama a babička 
Anna NAĎOVÁ, ktorá zomrela 
vo veku 79 rokov. Ďakujeme všet-

kým, ktorí ju odprevadili na poslednej ceste a ďa-
kujeme tiež za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Manžel, dcéry Janka a Jarka s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina

Pred 19 rokmi dňa 5. augusta 
nás opustila po ťažkej chorobe 
vo veku 91 rokov naša mama, 
babina, prababina Mária 
DRŽKOVÁ. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

Syn Ivan s rozšírenou rodinou.

•
„Kto v srdciach žije, neumiera.“ 
Dňa 8.9.2012 uplynie rok, čo nás 
opustil náš drahý manžel, otec, 
dedko, svokor a brat Michal 
VALLO. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn Juraj a Igor s rodinou

•
Dňa 13.9.2012 uplynie 15 rokov od úmrtia 
Vladimíra BIELČIKA. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. „Srdce mi dotĺklo, odišli sily, 
lúčim sa s každým, kto ma mal rád.“

Smútiaca rodina

Matričné okienko
Vítame bábätká
Tamara Hučková, Eliška Eliašová, Šimon 
Kýška, Lucia Hornáčková, David Majtás, 
Michaela Raganová, Matej Novák

Idú spoločným životom
Martin Špáni zo Žiliny a Zuzana Slimáková 
zo Starej Turej, Jaroslav Barančík z Čachtíc 
a Mgr. Monika Búdová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Ján Michalec, Terézia Chudíková, Emília 
Fráňová, Elena Mikulcová, Ján Šulák, Mgr. 
Milan Trúsik, Pavel Eliáš, Vladislav Klimáček, 
Ján Mikulec, Alžbeta Alušicová, Ing. Ondrej 
Čiernik, Jozef Potfaj

Zoznam jubilantov za 
mesiac SEPTEMBER 2012

Klaus Roháček, Viliam Hanus, Ivan 
Medňanský, Anton Nikodem, Dušan Malek, 
Darina Bednárová, Ján Viskup, Václav 
Benda, Ivan Drška, Vít Klčo, Milan Držík, 
Alojz Peško, Anna Miková, Miloš Tomšík, 
Anna Nemcová, Margita Slezáková, Ing. 
Štefan Gajdoš, Július Tóth, Milan Soukup, 
Pavol Sabršúl, Božena Ondrášiková, 
Milan Hornáček, Michal Michalec, Anna 
Hargašová, Viliam Vrábel, Mária Chnapková, 
Miloslav Třetina, Anna Kováčiková, Anna 
Sadloňová, Anna Kršáková, Mudr. Marta 
Salczerová, Anna Bunčáková, Jozef Pažitný, 
Alžbeta Gregorová, Anna Kollárová, Michal 
Kohútik, Alžbeta Klimáčková, Ladislav 
Čepela, Anna Holovicová, Ján Harušták, 
Anna Podhradská, Michal Valenta, Emília 
Adámková, Katarína Durcová

Posledná rozlúčka 
s Mgr. Milanom Trúsikom

Dňa 30. júla 2012 nás náhle opustila vzác-
na osoba. Mgr. Milan Trúsik, pre niekoho 
jeden z najlepších pedagógov nielen v Starej 
Turej, pre iných priateľ, kolega, osoba, ktorá 
tvorila neoddeliteľnú súčasť Strednej odbor-
nej školy v Starej Turej. Svojim odchodom 
zarmútil nielen svoju rodinu, ale aj nás, kto-
rí sme ho poznali kamarátsky či pracovne. 
Toľká húževnatosť a dobrosrdečnosť v jed-
nom človeku sa nevidí na každom kroku. 

V Strednej odbornej škole v Starej Turej 
pracoval od roku 1982. Do školy nastúpil ako 
učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov. 
Postupne sa zapájal do rôznych aktivít školy, 
pripravoval a viedol žiakov v rôznych súťa-
žiach. Bol predsedom maturitných komisií, 
dlhé roky v škole pripravoval rozvrh a ďalšie 
administratívne činnosti. Viedol žiakov tiež 
k práci na školskom časopise a v rozhlaso-
vom krúžku. Pravidelne sa zúčastňoval na 

prezentáciách školy a náboroch a prispieval 
aj článkami o škole a školských akciách nie-
len do nášho Staroturianskeho spravodajcu. 

Jeho výborný vzťah so žiakmi potvrdzuje 
aj jeho funkcia výchovného poradcu, ktorú 
vykonával od roku 1989 do roku 2007. Od 
roku 2002 bol zástupcom riaditeľa školy pre 
teoretické vyučovanie. Aj v tejto funkcii sa 
však angažoval nad rámec svojich povin-
ností a  aktívne sa podieľal na projektoch 
školy. Za svoju dlhoročnú prácu a angažo-
vanosť v odbornom školstve bol 28. marca 
2011 ocenený Ďakovným listom predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Pohreb zosnulého sa konal 2. augus-
ta v  Lubine. Na poslednej ceste sa s  ním 
prišla rozlúčiť rodina, priatelia, kolegovia, 
ale aj niektorí žiaci. Prajeme úprimnú sú-
strasť smútiacej rodine. Česť jeho pamiatke. 
 redakcia

a ráno uvidzíš, čo bude majstrom chybet.“
A veru bolo tak. Juro v kríčkoch našiel novučičkú vodovodnú batériu a nenačatú škatuľu 

akejsi farby. Veci vzal k sebe a až teraz pochopil, akým spôsobom mizli veci z uzamknutého 
a stráženého skladu. Ledva dočkal rána.

„Vy kmíni kmínski, takto vy kšeftujete a ešče by ste sceli, aby som vám to aj ja zaplacil a aj 
ten, kerému ste to tam nachystali. Já sa vám na takú službu móžem vy...“

Tetka Kača nechcela vlastným očiam veriť, keď jej Juro buchol prázdnou kanvičkou na stôl 
a že on si zo seba blázna nenechá robiť. Hovorí sa, že kto má škodu, o posmech aby sa nestaral. 
Na Jurovom vartášovaní sa susedia zabávali ešte aj potom, keď sedávali v novej krčme, čo mala 
nad dverami názov Pohostinstvo.

Alžbeta Cibulková
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FRAŇO 
ŠTEFUNKO
(4.8.1903 Vlčkovce - 6.4.1964 Martin)

Minulý mesiac uplynulo stodeväť 
rokov od jeho narodenia

Odchod z rodného do cudzieho domu
S mojou prípravou do života sa v našej rodine stále váhalo. Začal 

som mládenčiť a pritom som ešte nevedel, čo zo mňa bude. Iba jedno 
mi bolo jasné: odjakživa som túžil po vzdelaní a prvé, čo ma zlá-
kalo bolo ochotnícke divadlo. Naše divadlo bolo zásluhou režiséra, 
učiteľa Dezidera Uhrína známe na širokom okolí. Chodilo k nám 
obecenstvo i z Trnavy. Raz prišiel celý profesorský zbor z trnav-
ského gymnázia, to sme vtedy hrali Marnotratného syna od Jozefa 
Hollého. Ja som mal hlavnú roľu, môj „ Marnotratník“ sa im veľmi 
páčil, gratulovali mi. Náš režisér im ešte prezradil, že výprava javis-
ka je tiež moja práca. To rozhodlo o mojej budúcnosti. Profesor Dr. 
Pavel Žiška poradil, že by som sa mohol stať výtvarným umelcom, 
ktorých vraj skoro ani nemáme a pre začiatok odporučil ísť na učenie 
do odbornej školy do Starej Turej (tzv. Rezbárska škola). On že mi 
pomôže dostať sa tam a obstará i štipendium.

Do Voderád za Koniarkom šiel som s otcom. Po návšteve otec 
odišiel a ja zostal som sám. Býval som u tetky a ku Koniarkovi chodil 
som každý deň modelovať. Pobudol som tam asi dva týždne. Jeho 
maličký ateliér ma celkom zaujal a oslnil. Inak, viacej ako som mo-
deloval, rozprávali sme s mojim hostiteľom o sebe a o umení. Boli 
to nezabudnuteľné pekné dni!

Koniarek mi potom napísal odporúčanie, s ktorým som išiel do 
Bratislavy. Tam mi mladý úradník z referátu ministra vybavil po-
trebné štipendium, bez ktorého by ma rodičia z domu nevypravili. 
Moja prvá návšteva Starej Turej nedopadla dobre. Pre veľký nedeľný 
výlet na Javorinu som nikoho zo školy nenašiel doma. Až tesne pred 
začiatkom školského roka znova nastúpil som cestu do Starej Turej, 
tento raz už definitívne. Cestovanie z Nového Mesta n. Váhom na 
Starú Turú vtedy zabezpečoval poštový voz s dvomi sedadlami. Bola 
však nedeľa a tento práve nepremával. Nuž, šiel som znova peši i s 
plným košinovým kufrom bielizne.

Pred Lubinou ma dohonil slušne oblečený človek stredných ro-
kov a milo sa mi prihovoril. Rozpovedal som mu na čo idem do 
Starej Turej a on sa hneď priznal, že je členom dozorného výboru 
školy, do ktorej sa idem dať zapísať. Oboznámil ma azda so všet-
kým, čo sa dalo za týchto okolností. Tento milý človek, volal sa Ján 
Pavlovič - Pavléch, mi tiež poradil, kde nájdem ubytovanie, lebo 
škola nemala internát. Napred ma zaviedol na evanjelickú faru, pán 
farár, menoval sa Ján Drobný, bol predsedom dozorného výboru. 
Prijal ma veľmi láskavo. Aby nenastali isté nedorozumenia medzi 
konfesiami, poslal ma na katolícku faru ubytovať sa.

Nemohol som tam neísť. Tu na fare prijali ma dosť slušne, ale 
nejavili o mňa záujem. Preto som odišiel hľadať byt podľa adresy, 
ktorú mi ponúkol pán Pavlovič - Pavléch. Dom som čoskoro našiel, 
bol v osade zvanej Dolný mlyn, blízo južného konca mestečka. Bolo 
tam pod borovicovou horičkou prekrásne, niekoľko domov a mlyn 
s pílou na vodný pohon. Okolo boli krásne ovocné sady a po jednej 
strane velikánska lúka. Domáci pán Andrej Kýška, starý otec nedáv-
no zosnulého ThDr. Miroslava Kýšku (1928 - 2012), bol veľmi vážený 
občan, bývalý podomový obchodník, teraz roľník. Svoje veľmi pekné 
gazdovstvo zveľadil obchodovaním po celom Rakúsko - Uhorsku. 
Bol svojho druhu vzdelancom, hovoril štyrmi jazykmi, na čo bol 
veľmi hrdý a od nedávna bol inšpektorom miestnej evanjelickej 
cirkvi. Mal viacero detí.

Do tejto rodiny som zapadol veľmi ľahko a jej prostredníctvom 
som sa rýchlo dostal do prúdu života tohto malého mesta. Život 
tu bol vplyvom obchodných stykov Staroturanov so širším svetom 
ďaleko pestrejší, ako u nás na trnavskej dedine.

Popri plnení školských povinností a získavaním skúseností pro-
stredníctvom rodiny, u ktorej som býval, čítal som všetko, čo sa mi 
dostalo do rúk, ba zapožičiaval som si i z knižnice evanjelického 
farára. Takto nechtiac zapadol som medzi luteránov. Bolo to pre 
mňa nové, neznáme a preto i lákavé. S mladými som chodil nielen 
na zábavy, ale i do evanjelického kostola. 

Netiahla ma tam tak pobožnosť, ako húfy dievčat z kopaníc, čo 
chodili do kostola v krojoch. Pravdaže, moji domáci boli opatrní 
a nedopustili, aby som nechodil i do katolíckeho kostola, lebo sa 
nechceli vystaviť rečiam katolíkov, že ma azda od týchto návštev od-
hovárajú. Ale sem nechodili krojované dievky, lebo katolíci nebývali 
na kopaniciach a v mestečku sa kroje už dávno nenosili.

Ale zato mal i katolícky kostol svoje kúzlo. Bol ním i veľmi dob-
rý spevokol, ktorý si bolo hodno vždy vypočuť. V Dolnom mlyne 
ostal som bývať po celý čas svojho pobytu v Starej Turej, teda tri 
roky, kým som neskončil školu. Jeho dobrých obyvateľov som si tak 
obľúbil, ako si môže príjemných ľudí obľúbiť iba mladý človek. Ale 
tu šlo nielen o ľudí, i prostredie bolo veľmi krásne. Kvitnúce jari, 
jesene s plnými stodolami a povalami jabĺk, začiatky každého leta 
s výletmi do krásnych dolín a hôr, do Čachtíc a na Javorinu nedajú 
sa nikdy zabudnúť.

PS.: Podľa tejto výpovede Fraňo Štefunko si z trojročného po-
bytu u Kýškovcov v Staroturianskom Dolnom mlyne odnášal len 
tie najkrajšie zážitky, ktoré mu zrejme natrvalo utkveli v pamäti. 
V Kýškovskej rodine pri tejto príležitosti sa traduje, že postava zá-
stavníka na pamätníku padlým v Prvej svetovej vojne na Starej Turej 
bola vytvorená práve Fraňom Štefunkom podľa postavy Jána Kýšku, 
mladého vojaka z tejto rodiny, ktorý padol v jej začiatku v bojoch pri 
Zborove. Po prečítaní týchto spomienok nášho sochára nezapochy-
bujeme, že zástavníka na pamätníku, tak ako ho navrhol, isto bolo 
jeho veľké osobné poďakovanie svojim hostiteľom, za všetko to, čo 
mu dal pre jeho ďalší život pobyt u Kýškovcov v Dolnom mlyne. 
Porovnávanie Štefunkových sochárskych rukopisov na viacero jeho 
dielach, o ktorých som už písal v našom časopise pred nedávnom, 
podľa môjho názoru plne potvrdilo, že návrh pamätníka obetiam 
Prvej svetovej vojny na Starej Turej s vysokou 
pravdepodobnosťou blížiacou sa istote, je jeho dielo. I skutočnosti 
z tu uverejnených riadkov, nepriamo vylučujú akúkoľvek pochyb-
nosť o tom, že by tomu mohlo byť inak!

Podľa pamätí autora upravil a poznámku doplnil Gustáv Rumánek

Jesennozimná burza detského ošatenia

Materské centrum Žabka organizuje aj v tomto roku 
Jesenno-zimnú burzu detského a tehotenského ošatenia, 

hračiek, kočíkov a potrieb pre deti a tehuľky.

Zber oblečenia a vecí bude v dňoch 
1. - 3. októbra 2012 počas herne v MC ŽABKA.

Predaj sa uskutoční 5. októbra celý 
deň a 6. októbra dopoludnia.

Záujemcovia o predaj sa musia vopred zaregistrovať 
u členiek MC a vyzdvihnúť si formulár a pridelený kód. 

Registrácia bude možná do konca septembra, taktiež počas 
herne. O všetkom budeme informovať na facebookovej 

stránke MC, web stránke MC: http://mczabka.sk a tiež sa 
snáď podarí urobiť pár letáčikov J

Adela Maláriková, MC Žabka
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Odboj a SNP v spomienkovom rozprávaní 
Staroturiancov (2. časť)

Ďalšia spomienka pochádza od záso-
bovača oddielu Hurban Gustáva Gavača. 
Viaže sa k zostrelenému výsadku americ-
kých letcov:

„Ako malo vzniknúť Povstanie, padli šty-
ria americkí letci z lietadla. U mňa bolo vo 
veľkej kukurici 22 Rusov dôstojníkov. Mali 
ďalekohľad a keď videli lietadlo, čo bombar-
dovalo Viedeň, jeden Rus mi hovorí, že horí. 
Hovorí: ‚Gusto, nad Javorinou vyskakujú let-
ci.‘ Mal som kone, poznal som hory. Padli 
jeden kilometer na Moravu. Nemeckí po-
hraničiari ich počuli. Medzi letcami bol je-
den Poliak a ten ich orientoval podľa buzoly 
na Slovensko. Keď som dobehol na hranice, 
hvízdal som a kýval. Ukázal mi, že sú štyria. 
(Troch letcov ukrytých u Gustáva Gavača 
poznáme aspoň podľa mena: išlo o Gaya 
(Talian), Richarda (Američan) a  Johna 
(Poliak). Už bolo počuť psov, už vystreľo-
vali rakety na pohotovosť. Mal som ich na 
voze ako drevá položených a zakryl som ich 
senom. Ježišmária, po takých járkoch! Keby 
mi niekto povedal, že to spravím, neverím. 
Otec mi nadával, že som uhnal kone, boli 
celé biele, rýchle ich rajbal. Zohnal som šaty. 
Boli u mňa štrnásť dní. Potom sme ich pre-
miestnili kdekade. Za SNP sme s nimi išli do 
Nového Mesta do kasárne pre zbrane. Veliteľ 
musel vydať všetko. (Veliteľ novomestskej 
posádky kpt. Karol Kristen s povstalcami 
sympatizoval. Nálada medzi vojakmi ne-
bola jednotná, stotník Rudolf Šimovič sa 
k Povstaniu staval dokonca odmietavo a vy-
hrážal sa „odstrelením každému, kto sa pridá 
k pučistom“. Niektorí dôstojníci bránili dob-
rovoľníkom vyvážať zbrane. Napriek tomu 
sa zbrane za pomoci miestnej posádky do 
okolitých obcí skutočne vyvážali). Naložili 
sme šesť áut zbraní, vyviezli sme do kopa-
níc. Zorganizovala sa tu skupina 120 ľudí. 
S Američanmi šlo auto do Banskej Bystrice 
na Tri duby a vzali ich lietadlom do USA. 
Ten Poliak ešte dvadsaťpäťkrát bombardoval 
západné Nemecko.“ Ak registrovala pohra-
ničná stráž haváriu lietadla v blízkosti hra-
níc, sotva mohol rozprávač na hraniciach 
hvízdať. Tu však ide skôr o vyjadrenie spo-
lupatričnosti a ochoty pomôcť ohrozeným 
ľuďom v núdzi (a zdôraznenie vlastnej úlohy 
v príbehu). 

Spomienka Štefana Poláka sa má do-
týkať príprav ozbrojeného Povstania: „V 
zime v štyridsiatomštvrtom sa to už s par-
tizánmi krútilo. Na Javorinu chodili lyžiari. 
Prišli traja z Trenčína, aj sme ich poznali. 
Ubytovali sa u Úradníčka, že tam prespia 
a ráno o pol šiestej že pôjdu na Javorinu. 
Večer sme sa s nimi v šenku vyprávali. Gavač 
sa dal potom s nimi do reči a všetko im vy-
zradil, ako sa to pripravuje. Ja som už bol 

v posteli, keď prišiel a všetko mi povedal, čo 
urobil. A ja mu na to: ‚Vidíš ty kôň, čo si po-
robil!‘ Vstal som a išli sme von. Vonku sme 
sa dohovorili, že musíme dávať na nich po-
zor, kam a kedy pôjdu, či pôjdu na Javorinu 
alebo do Trenčína nás udať. Brat jednoho 
z nich bol v službách gestapa. Ráno o pol 
šiestej naozaj vstali, šenkár im otvoril brá-
nu, a vyrazili smerom na Javorinu. My sme 
si povedali: ‚Nemôžeme ináč, musíme ísť za 
nimi.‘ Neverili sme im. Bolo po pás snehu, 
cesta neprerazená. Im bolo dobre, boli na 
lyžiach. Ale my pešo. Po hroznej ceste prišli 
sme ale na päťsto metrov od chaty, mokrí 
jako hnoj sme si sadli do snehu, nedalo sa ani 
bohovi ďalej. Mali sme slaninu a slivovicu, 
potužili sme sa, odpočinuli a povedali sme si, 
že aj keď tu zhynieme, na vrch prísť musíme. 
Aj sme prišli. U Javoriniara sme sa prezliekli, 
bol to náš človek, dal nám suché košele a pý-
tali sme sa na takých a takých. (Na Holubyho 
chate pôsobili manželia Zálešákovci, ktorí 
odboj podporovali). On sa len usmieval. 
Nemcov bola plná Javorina, ale boli tam 
aj naši a čudovali sa, čo tam robíme. Bola 
tam akurát schôdza o tých prípravách, boli 
tam naši, dvaja z Moravy, jeden až kdesi od 
Prešova. Tam sme si všetko vyložili (vysvet-
lili) a videli sme, že sú to naši ľudia, že išli 
na tú schôdzu. Neboli veru nebezpeční. Ale 
teda, nadarmo sme tam neboli. Zobrali sme 
sa kratšou cestou na Lubinu. Tam je cesta na-
dol strmá, bola prerazená, tak sme uháňali. 

V Lubine u svokra sme zobrali koňa, sadli 
na korbu a šli domov. Keď došli tí na lyžiach, 
boli sme už doma. Im sa to, pravdaže, nepá-
čilo. Jeden z nich hovorí, že my im neveríme. 
My sme to už potom spravili žartom, ale sme 
im povedali, že keď sa niečo stane, bude zle, 
prídu o krk. Dozvedeli sme sa neskôr, že brat 
toho, čo bol na Javorine, gestapák, bol tam 
na gestape len preto, aby kryl svojho bra-
ta a donášal správy. To boli také časy, jeden 
druhému sme neverili.“ Príbeh je zdrama-
tizovaný a vykazuje určité nepresnosti. Na 
začiatku roka 1944 bolo Slovensko relatívne 
pokojnou krajinou a ani v našom kraji sa 
partizáni nevyskytovali. Hlásenia okresných 
náčelníkov registrovali len sovietskych ute-
čencov, ale tí sa v tom čase v partizánskych 
skupinách neorganizovali. Vyslanec Ludin 
hlásil ešte v apríli 1944, že na Slovensku vlád-
ne pokoj. 

Zdroje: MICHÁLEK, J.: Spomienkové 
rozprávanie o slovenskom národnom po-
vstaní na Podjavorinsku. In: Slovenský ná-
rodopis, roč. XII, č. 3, 1964. TOMAŠUĽA, 
M.R.: Vtedy pod Javorinou. Bratislava: 
Kniha vydaná vlastným nákladom, 1995. 
SLÁMEČKA, L. – KRIŠTOFÍK, J.: Památník 
českého a slovenského odboje (1939-1945). 
Věnováno památce čtrnácti popravených 
členů rodiny parašutisty Josefa Valčíka. 
Uherský Brod: Eurotisk Navrátil, 2011

Juraj Krištofík

ZÁPIS do jazykových kurzov na
ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

sa uskutoční v dňoch  
20. augusta – 14. septembra 2012 

od 15:00 – 18:00 hod.

v priestoroch JAZYKOVEJ ŠKOLY QUEEN
(v materskej škôlke Hurbanova 142, pod Salašom)

alebo telefonicky na

0948 833 000
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V starej turej sa hrala aj hádzaná (6. časť) 
Mužská hádzaná – venované zakladateľovi hádzanárskeho oddielu TJ PREMA Viktorovi Hojstričovi

(dokončenie z minulého čísla)

V 3. ročníku zimnej súťaže v r. 1967 skončili dorastenci na 3. 
mieste. Do jarnej súťaže 1967 nastúpilo i omladené družstvo mužov, 
ktorí si v súťaži počínali úspešne. Na výročnej schôdzi 12.12.1967 
sa konštatovalo, že činnosť hádzanárskeho oddielu bola v r. 1967 
dobrá. Registrovaných hráčov bolo 45.

Začiatkom r. 1968 sa v Starej Turej konal 4. ročník zimnej súťaže. 
Zúčastnili sa ho muži za Chiranu A (Hojstrič, Milata, Pagáč, Debnár, 
Regina, Hletko, Pazdera, Lipovský ml. i st., Zámečník a Kramárik) 
a dorastenci pod hlavičkou Chirana B (Szabo, Hletko, Zámečník, 
Špirko, Lipovský ml., Bede, Regina, Smolinský, Škadra a Velička). 

Bohužiaľ som už nemala kde zistiť, ako sa umiestnili v konečnej 
tabuľke.

Na jar 1968 nastúpili muži k jarným kolám oblastnej súťaže. 
Prehrali so Šuranmi 20:26, vyhrali s Dúlovcami 36:20, s Holíčom 
27:21, s Nitrou 24:22, s Lozornom 21:16, prehrali s Komárnom 20:29, 
s Vajnormi 17:20 a remizovali 14:14 so Senicou. Jarnú súťaž skončili 
na peknom 5. mieste. Muži začali i jesennú súťaž 1968. Známe mi už 
boli iba výsledky 3 zápasov. 3.11.1968 bola jesenná súťaž ukončená.

Pretože som už nezohnala Jemnomechaniky z r. 1969 a dru-
há časť Hojstričovej kroniky od r. 1965 sa stratila pri sťahovaní 
z Chirany do športového areálu, nemôžem určiť obdobie, v ktorom 
sa hádzaná v Starej Turej prestala hrať. Pokiaľ to niekto vie, budem 
rada ak to oznámi mne alebo redakcii Staroturianskeho spravodajcu. 
Uvediem to aspoň v materiáloch, ktoré chcem venovať múzeu po 
vytlačení všetkých častí tohto miniseriálu. Materiál bude obsahovať 
kópiu hádzanárskej kroniky do r. 1965, kópie článkov o hádzanej 
z podnikového časopisu Presnej mechaniky - Jemnomechniku ako 
i celý miniseriál o hádzanej.

Doplním ešte mená ďalších hráčov, ktorých mená doteraz neboli 
uvedené: Wendl, Pavlech, Mesároš, Kally, Pribitzner, Vadík, Kašša, 
Szabo J. a F., Lorenc, Kyselica a Sobotovič.

Na záver sa chcem za seba i za všetkých bývalých hráčov a hráč-
ky hádzanárskeho oddielu poďakovať p. Hojstričovi za to, že sme sa 
mohli hlavne jeho zásluhou a obetavosťou venovať tomuto športu. 
Vďaka patrí i trénerom Vilémovi Koudelkovi a Milanovi Pekníkovi, 
ktorí už nie sú medzi nami.

Ing. Eva Tomisová, rod. Pagáčová

Zdroje: 
Kronika hádzanárskeho  oddielu od r. 1963 do r. 1965 
Jemnomechanik, ročníky 1965 až 1968, zapožičal S. Miklovič 
Spomienky V. Hojstriča, I. Hanáka, Mgr. J. Wittkayovej 
(Černákovej), PhDr. A. Dingovej (Siváčkovej) a autorky 

Poďakovanie SOŠ Stará Turá

Dovoľte, aby sme Vás informovali o výbornej 
spolupráci ZŠ Stará Turá a SOŠ Stará Turá v škol-
skom roku 2011/2012. Spolupráca týchto dvoch 
inštitúcií má viacročnú tradíciu a dlhodobo nad-
štandardnú úroveň.

Formou exkurzií sa naši žiaci 7., 8.,9. ročníka 
zoznamovali so SOŠ a pre žiakov 8. ročníka pripra-
vili veľmi pútavú prednášku o využití fotovoltaic-
kých článkov, princípoch ich použitia a princípoch 
fungovania inteligentných domov. Pomohli nám aj 
pri organizácii exkurzie Mladý tvorca Nitra. 

Za čo sme im najviac vďační, je inštalácia káblo-
vých rozvodov na používanie internetu do všetkých 
tried, kabinetov a kancelárií školy. Bola to ťažká 
práca, ktorú vykonávalo 5 majstrov a žiaci so za-
meraním mechanik počítačových sietí. Zasieťovali 
34 miestností a spotrebovali 2,8 km káblov. Týmto 
nám pomohli zmodernizovať vyučovací proces 
v škole. Úprimne im ďakujeme. 

Existenciu SOŠ Stará Turá a takúto nadštan-
dardnú spoluprácu s  ňou považujeme za veľký 
prínos pre našu školu a dúfame, že bude i naďalej 
pokračovať.

Mgr. Anna Chmurová

Ďalšie fotografie z vyčíňania vandalov pri viadukte
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„A“ mužstvo 
futbalového klubu 
úspešné na turnajoch

Futbalisti „A“ mužstva 
v rámci prípravy na nový ročník 
2012/13 sa zúčastnili na dvoch 
turnajoch a odohrali jeden prí-
pravný zápas v  Hlohovci, kde 
remizovali 1:1. Prípravný zá-
pas odohrali s novým trénerom 
Mgr. Ľubomírom Čičalom, kto-
rý prevzal mužstvo po Petrovi 
Minárikovi. 

Dňa 15. júla 2012 sa usku-
točnil v Lubine – kopanice ju-
bilejný 50. ročník futbalového 
turnaja o putovný pohár kpt. 
Miloša Uhra za účasti mužstiev 
Starej Turej, Lubiny, Krajného 
a  domáceho tímu Lubiny – 
kopanice. Hralo sa systémom 
každý s každým 2 x 20 minút. 
Naši futbalisti postupne porazili 
Lubinu 1:0 gólom Durca, Krajné 

3:0, strelcami boli Maroň, Durec 
a Otrubný. V poslednom zápase 
vyhrali nad usporiadateľom 2:0, 
gólmi Otrubného a Durca. Ceny 
všetkým mužstvám odovzdala 
zástupkyňa starostu Lubiny Mgr. 
Machajdíková s  prezidentom 
klubu Milanom Dunajčíkom. 

Konečné poradie: 
1. MFK Stará Turá 9 b
2. Krajné 4 b
3. Lubina 3 b
4. Lubina kopanice 1 b

Dňa 22. júla sa uskutočnil 
futbalový turnaj v  Hrašnom, 
na ktorom sa zúčastnilo naše 
mužstvo MFK Stará Turá, Stará 
Myjava, Jablonka a domáca TJ 
Slovan Hrašné. Naše mužstvo 

sa stretlo v  prvom zápase so 
Starou Myjavou, ktorú porazilo 
3:1, keď dvakrát skóroval Peterka 
a  Popelka. V  druhom zápase 
porazilo domáce Hrašné muž-
stvo Jablonky a vo finále sa stre-
tlo s  našim mužstvom. Gólmi 
Bordáka a Popelku sme vyhrali 
1:2 a obsadili prvé miesto. 

Konečné poradie: 
1. MFK Stará Turá
2. Hrašné
3. Stará Myjava
4. Jablonka

Ing. Ján Hodermarský

Veľký úspech našich mladých 
futbalistov na turnaji v Rakúsku

V dňoch 10. - 15. augusta 2012 sa zú-
častnili naši mladí futbalisti U13 a  U11 
na medzinárodnom turnaji v Hallabrune. 
V skupine „B“ U13 sa stretli s mužstvami 
Sokol Blížkovice, NK Policanin 1921, RKS 
1926 Bron Radom a PKS Jadviga. V skupi-
nách hral každý s každým a víťazi jednot-
livých skupín hrali o postup do finále. Pre 
naše mužstvo U13 to bolo náročné, lebo 
hrali prevažne proti starším hráčom, čo je 
v tejto kategórii značný rozdiel. I napriek 
snahe vyhrali len jediný zápas s mužstvom 
NK Policanin 1921, a to tesne 1:0. Jediný 
gól strelil Allina, ktorý bol úspešný aj v po-
slednom zápase o  konečné umiestnenie 
s mužstvom TJ Sokol Horní Bečva 1:2, po 
ktorom sa umiestnili na konečnom 8. mies-
te. U 13 reprezentovali títo hráči MFK Stará 
Turá: Kolár Jakub, Izakovič Matej, Stacho 
Kristián, Michalisko Ondrej, Štrba Tadeáš, 
Druk Adrián, Puškár Matúš, Sekerka Daniel, 
Masár Timotej, Tanglmayer Adam, Dzuro 
Tomáš, Pisca Michal, Vrzala Tomáš, Galba 
Mário, Allina Patrik.

Viac sa darilo našim mladším futbalis-
tom U11, ktorí sa stretli v skupine „B“ s muž-
stvami: SL SOS Salos, UKP Zielona Góra 
„B“, UKP Zielona Góra „C“ a FK Hollabrun 
„A“. Naši futbalisti postupne porazili SL SOS 
Salos 1:0, UKP Zielona Góra „C“ 4:2, UKP 
Zielona Góra „B“ 4:0 a domáci rakúsky tím 
FK Hollabrun 1:0. O postup do finále po-
razili aj tretie poľské mužstvo UKP Zielena 

Góra „A“ 1:0. Vo finále naši taktiež nepre-
hrali, lebo zápas s mužstvom KS Kampus 
Krakow skončil nerozhodne 1:1, pričom na 
penalty sme prehrali 0:2 a skončili na pek-
nom 2. mieste. Naším najlepším strelcom 
bol Andrášik Martin, ktorý strelil 6 gólov. 
U 11 reprezentovali títo hráči MFK Stará 
Turá: Robek Simon, Andrášik Martin, Líška 
Lukáš, Žoldák Martin, Stacho Adrián, Valo 
Nikolas, Adásek Andrej, Cibulka Matúš, 
Nemec Fabián, Záhora Ján, Kukučka Michal. 

Turnaj zhodnotil hlavný tréner 
mládeže Igor Sekerka: 

Bola to veľmi dobrá skúsenosť pre všet-
kých hráčov. Hráči U13 mali ťažkých sú-

perov, pričom väčšina našich bola o  rok 
mladšia, čo je v tejto kategórii citeľné. Naši 
hráči hrali prvýkrát na celom ihrisku a súperi 
potrestali každú našu chybu. Doplácali sme 
na nepremieňanie šancí. Taktiež sme neus-
peli ani v zápasoch o konečné umiestnenie.

V kategórii U11 sa chlapcom darilo oveľa 
lepšie herne, ako aj strelecky. Bez problémov 
vyhrali celú skupinu a taktiež dôležitý zápas 
o postup do finále. Veľký problém sme mali 
s postavením mimo hry, lebo u nás sa toto 
pravidlo v  tejto kategórii ešte nepoužíva. 
Vo finále sa stretli najlepšie mužstvá a bola 
to dráma až do konca. I napriek tomu, že 
sme prehrávali, podarilo sa nám 5 min. pred 
koncom vyrovnať, ale na pokutové kopy mal 
súper viac šťastia. Touto cestou by som sa 
rád poďakoval všetkým rodičom a našim 
partnerom z Nového Mesta n/V a Senice.

MFK Stará Turá

Kapitán mužstva Ondrej Peterka a vedúci mužstva Miroslav Adásek prevzali 
z rúk funkcionárov TJ Lubina-kop. putovný pohár a pohár za 1. miesto. 
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Mesto Stará Turá – telefónny a mailový zoznam

meno klapka ex.lin./mobil e-mail

PRIMÁTOR MESTA Ing. Ján KIŠŠ 10 746 1610, 0905 326365 primator@staratura.sk, jan.kiss@staratura.sk
ZÁSTUPKYŇA PRIMÁTORA MESTA Mgr. Soňa KRIŠTOFÍKOVÁ 13 746 1613, 0905 296 044 zastupca@staratura.sk, skolstvo@staratura.sk, sona.kristofikova@staratura.sk
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU Ing. Ján VOLÁR 12 746 1612, 0917 301467 prednosta@staratura.sk, jan.volar@staratura.sk
HLAVNÝ KONTROLÓR Dom štát.správy Ing. Helena MAŤKOVÁ 14 746 1614 kontrolor@staratura.sk, helena.matkova@staratura.sk
Pracovník pre komunikáciu a kultúru Mgr. Lívia BOOROVÁ 15 746 1615, 0905 446 984 media@staratura.sk,livia.boorova@staratura.sk
ORGANIZAČNÉ ODDELENIE
Vedúca oddelenia Ing. Iveta PETROVIČOVÁ 35 746 1635, 0915 984 311 organizacne@staratura.sk, iveta.petrovicova@staratura.sk
Asistentka primátora, sekretariát Jana ROHÁČKOVÁ 11 746 1611 msu@staratura.sk, jana.rohackova@staratura.sk
Správca IS, web administrátor Ing. Marek MIKLOVIČ 16 746 1616, 0915 984 305 sis@staratura.sk,marek.miklovic@staratura.sk
Referent pre CO,PO, kríz. riadenie, správa budov Jaroslav MARTINUS 37 746 1637, 0905 760 641 obo@staratura.sk, jaroslav.martinus@staratura.sk
Vodič, správca budovy Vladimír KRIŠTOFÍK 39 746 1639, 0915 482 742
FAX 776 4276
SPRÁVNE ODDELENIE
Vedúci oddelenia JUDr. Branislav PRIBIŠ 18 746 1618 spravne@staratura.sk,branislav.pribis@staratura.sk
Ref. pre vnútornú správu Mgr. Ľubica KLIMÁČKOVÁ 19 746 1619 poplatky@statura.sk, lubica.klimackova@staratura.sk
Ref. pre evidenciu obyvat. Anna BARIŠOVÁ 19 746 1619 register@staratura.sk, anna.barisova@staratura.sk
Matričný úrad Blanka MOCKOVÁ 38 746 1638 matrika@staratura.sk, blanka.mockova@staratura.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Vedúci oddelenia Ing. Jaroslav HOLOTA 25 746 1625, 0915 984 308 financne@staratura.sk, jaroslav.holota@staratura.sk
Mzdový referent Ľubica GONDÁROVÁ 26 746 1626 pam@staratura.sk, lubica.gondarova@staratura.sk
Účtovníčka Jaroslava KORYTINOVÁ 26 7461626 ucto@staratura.sk, jaroslava.korytinova@staratura.sk
Referent pre miestne dane Magdaléna HORŇÁKOVÁ 27 746 1627 dzn@staratura.sk, magdalena.hornakova@staratura.sk
Referent pre miestne dane a poplatky Anna OSLAYOVÁ 27 746 1627 odpady@staratura.sk,anna.oslayova@staratura.sk
Pokladníčka Zuzana REDAJOVÁ 36 746 1636 pokladna@staratura.sk, zuzana.redajova@staratura.sk
MAJETKOVÉ ODDELENIE
Vedúca oddelenia Ing. Lívia GALOVIČOVÁ 30 746 1630, 0915 984 309 majetok@staratura.sk, livia.galovicova@staratura.sk
Referent pre evidenciu a správu majetku mesta Marta BARANOVIČOVÁ 31 746 1631 byty@staratura.sk,marta.baranovicova@staratura.sk
Referent pre majetkovoprávne vzťahy Lenka GALBAVÁ 31 746 1631 maj@staratura.sk, lenka.galbava@staratura.sk
SOCIÁLNE ODDELENIE
Vedúca oddelenia Ing. Viera ZAPLETALOVÁ 45 746 1645, 0915 984 306 socialne@staratura.sk,viera.zapletalova@staratura.sk
Referent pre sociálnu pomoc a komunitnú prácu Mgr. Ivona Barbušinová 46 746 1646 soc_referat@staratura.sk, ivona.barbusinova@staratura.sk
ODDELENIE VÝSTAVBY, ÚP A ŽP Dom štát.správy
Vedúca oddelenia Ing. Jana MINÁRIKOVÁ 40 746 1640, 0915 984 307 vystavba@staratura.sk, jana.minarikova@staratura.sk
Referent pre prípravu a realizáciu 
stavieb, dopravu a komunikácie Ing. Emil VLADO 41 746 1641, 0915 416 116 stavdozor@staratura.sk, emil.vlado@staratura.sk

Referent pre životné prostredie Mgr. Jarmila KNAPOVÁ 42 746 1642 zprostredie@staratura.sk,jarmila.knapova@staratura.sk
Referent pre úz. konanie a stavebný poriadok Ing. Martin MEDŇANSKÝ 43 746 1643 stavby@staratura.sk,martin.mednansky@staratura.sk
Referent pre riadenie projektov, drobné 
stavby, stavebné úpravy a vodné stavby Ing. Alena BATKOVÁ 44 746 1644, 0915 984 310 pstavby@staratura.sk,mprojekt@staratura.sk, alena.batkova@staratura.sk

Mestská polícia - MsP
Ing. Ľubomír MÁLEK - náčelník 21 746 1621, 0907 726414 msp@staratura.sk, lubomir.malek@staratura.sk

stála služba 22 776 0077, 746 1622 
0907 772 868 policia@staratura.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Bc. Janka MACÚCHOVÁ 776 3804, 0905 554 872 zos@gtsmail.sk

LESOTUR s.r.o. Ing. Ivan DUREC 776 4887, 4890 durec@lesotur.sk, bacova@lesotur.sk,biesikova@lesotur.sk, 
hlucha@lesotur.sk, krsak@lesotur.sk

kanc. Topolecká 776 0025

TECHNOTUR s.r.o. (Gen.  M. R. Štefánika)
Ing. Augustín SCHMIDL technotur@stonline.sk
Sektretariát 776 3175
Ústredňa 777 2011

Technické služby (Husitská cesta)
Riaditeľka Ing. Jana VRÁBLOVÁ 776 32 15, 32 59 - fax tsst@tsst.sk
Údržba verej. osvetlenia, mests. rozhlasu Ján KOŠTIAL 0905 254 350 kostial@tsst.sk
Doprava, vozidlá STK Martin OZIMÝ 0915 781 388 doprava@tsst.sk
Verejná zeleň Juraj STRAKA 0905 859 465 straka@tsst.sk
AQUATUR a.s. Ing. Dean PAŠKA 776 2381 dean.paska@regvodspolaquatur.sk
PreVak Mgr. Peter ŠKRIEČKA 748 4711-12 kancelaria@prevak.sk
Kancelária cezhran. spolupráce Mgr. Juraj KRIŠTOFÍK 776 3893 infotur@stonline.sk
Dom kultúry Javorina Eva ADÁMKOVÁ 776 3366 dkstaratura@zoznam.sk
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Hurbanova - riaditeľka Mgr. Jana KOŠTIALOVÁ 776 3639 administrativa@zsstaratura.sk
Komenského - zástupkyňa Mgr. Danka PRIBIŠOVÁ 776 3022
Hurbanova - zástupkyňa PaedDr. Katarína MIKULCOVÁ 776 3639
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SNP
riaditeľ Mgr. Miloslav MASÁR 776 3066 riaditelzusst@stonline.sk
zástupkyňa Božena MICHALCOVÁ 776 3066 zastzusst@stonline.sk
MATERSKÁ ŠKOLA
Hurbanova 153 riaditeľka Bc. Elena SLÁDKOVÁ 776 3292 mskolast@stonline.sk
Hurbanova 142 zástupkyňa Tatiana DÚBRAVOVÁ 776 3842
Centrum voľného času Věra TEPLIČKOVÁ 776 3734 cvcstaratura@gmail.com
Poliklinika Stará Turá Ústredňa 7708111
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Staroturanský triatlon
Mnohí Staroturanci si už 

zvykli, že začiatkom augusta 
býva „Staroturanský triatlon“. 
Tento rok sa uskutočnil v so-
botu 11. 8. 2012 už 26. ročník, 
v kategórii šprint triatlon t. j. 
plávanie 750 m, bicykel 20 km 
a  beh 5 km. Aj keď počasie 
nebolo ideálne, usporiadate-
ľov prekvapil mimoriadny zá-
ujem pretekárov. Už v utorok 
bola naplnená štartovná listina 
a každý ďalší deň telefonovalo 
okolo 20 záujemcov, ktorých 
sme žiaľ museli už odmietnuť. 
Napriek tomu ešte v  sobotu 
ráno prišlo ďalších 20 ľudí na-
viac, ktorí chceli štartovať.

Na štart sa postavil aj 
Pavel ŠIMKO, účastník LOH 
v  Pekingu a  jeden zahranič-
ný účastník  Ivan GEYBELS 
z  Belgicka. Z  domácich bor-

cov štartovali a  dobre za-
bojovali Oleg TEPLIČKA 
a Andrej SAKO, ktorí skončili 
ako najlepší turanci. Najstarší 
účastník bol domáci pretekár 
Jiří TOMIS s  časom 1:41:36. 
Domáce družstvo štartova-
lo len jedno, v  zložení Ján 
MÁLEK, Peter PÁLEŠ, Pavol 
MICHALČÍK a  ich výsledný 
čas  bol 1:46:09. Teplota vody 
bola 22° a teplota vzduchu 23°. 

Za úspešné zvládnutie 
pretekov patrí poďakovanie 
organizátorom podujatia - čle-
nom KST Stará Turá a ďalším 
firmám, ktorým touto cestou 
ďakujeme.

Podujatie podporili:
•	 CHIRANA-PREMA 

Energetika, s.r.o. Stará Turá,

•	 Kompava,
•	 Dubnik Club, s.r.o. Stará 

Turá,
•	 Mesto Stará Turá,
•	 Lekáreň Centrum,
•	 JOHANEX, s. r. o.

KST Stará Turá

Por. Priezvisko, meno Štartoval za Plav. Cyklo Beh Celk. 
čas

Muži
1. ŠIMKO Pavel Realizsport team Bratislava 0:10:01 0:32:39 0:16:55 0:59:35
2. ŠIŠKA Lukas Realizsport team Bratislava 0:09:46 0:32:56 0:17:20 1:00:02
3. MATUŠEK Martin Realizsport team Bratislava 0:09:41 0:33:05 0:18:10 1:00:56
Ženy
1. DURDIAKOVÁ Tereza Realizsport team Bratislava 0:10:20 0:39:20 0:21:27 1:11:07
2. HIKLOVÁ Lenka OR HaZZ  Pov. Bystrica 0:15:54 0:43:21 0:22:44 1:21:59
3. KOSTROVÁ Adriána Myjava 0:17:19 0:45:09 0:23:45 1:26:13
Veteráni
1. HORÍNEK Maroš Realizsport team Bratislava 0:10:02 0:38:12 0:19:48 1:08:02
2. KONEČNÝ Daniel TAT Martin 0:12:15 0:37:15 0:22:44 1:12:14
3. ŠTEUČEK Branislav OR HaZZ Martin 0:11:41 0:38:49 0:22:15 1:12:45
Turanci
49. SAKO Andrej Stará Turá 0:16:44 0:38:21 0:25:39 1:20:44
54. TEPLIČKA Oleg Stará Turá 0:16:23 0:41:47 0:24:11 1:22:21

Neponúkame zľavy ani žiadne akcie, u nás sú ceny nízke celý rok. 
Presvedčte sa! Pri odbere nad 50 eur autovôňa  GRATIS!
Dodanie súčiastok - pár hodín, tovar chodí aj v sobotu.
V prípade pravidelných odberov poskytujeme cenové výhody podľa dohody.
Navštívte nás, budete spokojní.
Sme na adrese Jiráskova 188/1, Stará Turá

0905 700 300
0910 990 555
www.auto-vone.sk

email: rdautodoplnky@zoznam.sk         
rdautodoplnky@seznam.cz
skype: rdautodoplnky111

Otváracia doba:
Pondelok, utorok, streda, štvrtok
8.00 - 12.00   13.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota 8.00 - 12.00 

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA !

VŔTANIE STUDNÍ
v komplikovaných terénoch

a v akomkoľvek podloží
 100% garancia vody

0907 419 020
www.vrtydp.sk

PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2011/2012
pri objednaní celej fúry je doprava

do 25 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0908 183 658
prevádzka Bzince pod  Javorinou

kalendáre, diáre novoročenky na rok 2013
Príďte si vybrať zo širokej ponuky www.t-studio.sk

T-štúdio, s.r.o.
Jiráskova 169, Stará Turá

tel.: 032 / 776 4896


