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Vynovený spravodajca
Do rúk sa Vám dostáva nové vyda-

nie staroturianskeho spravodajcu. Aj 
keď prešiel malými zmenami, veríme, 
že stále bude plniť svoju hlavnú úlohu – 
informovať o udalostiach, ktoré sa udia-
li alebo sa ešte len udejú v Starej Turej. 
Vážime si našich čitateľov a možno aj 
preto sme sa rozhodli priniesť im niečo 
nové, modernejšie. Zároveň dúfame, že 
sa spravodajca stane univerzálnym pe-
riodikom nielen pre staršie ročníky, ale 
bude slúžiť ako informátor pre všetky 
vekové kategórie „Staroturancov“.

Súčasťou októbrového čísla je aj fa-
rebná športová príloha, ktorá prináša 

všetky dôležité informácie o športových 
kluboch sídliacich v Starej Turej. Na fo-
tografiách sú zachytené mladé športové 
talenty, ktoré si v mnohých ohľadoch 
zaslúžia našu pozornosť a úctu. Všetok 
voľný čas často venujú jedinej športovej 
aktivite, pracujú na sebe, rozvíjajú svoj 
talent a zdokonaľujú každý svoj pohyb. 
V konečnom dôsledku sa práve títo mla-
dí ľudia zaslúžia najviac o reprezentáciu 
a zviditeľňovanie nášho malého, ale ta-
lentov plného mesta. Ale viac o nich už 
v samotnej športovej prílohe.

Mgr. Lívia Boorová

Vo vnútri čísla
Zasadnutie mestského zastupiteľstva str. 2
Nové parkovisko pred DK Javorina str. 3
Zber nebezpečného odpadu str. 4
Spomienková slávnosť v Nárcii str. 5
Otvorenie Materského centra Žabka str. 6
Centrum voľného času, Zákl. škola str. 7
Matričné okienko str. 8
DK Javorina str. 9
Profesor Jozef Roháček str. 10
Kalendárium, haiku str. 11
Svetový deň zvierat str. 12
Manželia Stalinskí a tí ďalší str. 13
Šport str. 14-16
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Spomienka na vznik ČSR
27. október 
pamätník I. sv. vojny

Pamiatka zosnulých
31. október, 15.00 h 
Dom smútku
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16. ročník Pamätníkmi 
Bielych Karpát
8. október, 9.00 h, MsÚ

Majstrovské zápasy „A“ 
mužov Starej Turej
9. a 23. október 
mestský futbalový štadión
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Odhalenie pamätníka 
profes. Roháčkovi
29. október, 12.00 h., 
premostenie oproti 
Domu služieb

Rekonštrukcia ZUŠ pokračuje

farebná 

športová 

príloha
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 13. 9. 2011 sa uskutočnilo X. zasadnutie 

MsZ, ktoré otvoril primátor mesta Ing. Ján Kišš 
o 15.00 hod. Privítal poslancov, vedúcich a ria-
diteľov organizácií ako i občanov mesta, ktorí 
boli prítomní na rokovaní. X. zasadnutie bolo 
výnimočné svojím miestom konania, nakoľko sa 
konalo v Požiarnej zbrojnici miestnej časti Súš. 
Všetkých milo prekvapila pohostinná rodinná 
atmosféra, ktorú vytvorili občania tejto miestnej 
časti, za čo im i touto cestou ďakujeme.

V úvodnej časti zasadnutia poslanci prero-
kovali a vzali na vedomie Správu z kontroly pl-
nenia uznesení prijatých na IX. zasadnutí MsZ. 
V rámci rokovania o majetkových záležitostiach 
MsZ schválilo nasledovné žiadosti:
•	 Jána Švancaru a manž. Boženy, bytom Stará 

Turá o odkúpenie pozemkov,
•	 JUDr. Miroslava Chorváta a  manž. Mgr. 

Adriany Chorvátovej, bytom Bratislava o zria-
denie vecného bremena

a nasledovné návrhy:
•	 na doplnenie uznesenia č. 12-VII/2011,
•	 na uzatvorenie kúpnej zmluvy s Miroslavom 

Liškom, bytom Stará Turá,
•	 na doplnenie uznesenia č. 8 – VII/2011,
•	 na doplnenie uznesenia č. 9 – VII/2011,
•	 na doplnenie uznesenia č. 4 – III/2011,
•	 na doplnenie uznesenia č. 4 – XXXVI/2010,
•	 na doplnenie uznesenia č. 5 – IX/2011.
Neboli schválené nasledovné žiadosti:
•	 Branislava Koštiala, bytom Stará Turá o odkú-

penie pozemku,
•	 Mgr. Ivana Novomestského, bytom Stará Turá 

o zníženie kúpnej ceny.

Hlavnými bodmi programu MsZ bolo pre-
rokovanie pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2011 
mesta Stará Turá a jeho príspevkových organi-
zácií Technických služieb mesta a Domu kultúry 
Javorina, ďalej prerokovanie Monitorovacej sprá-
vy k programového rozpočtu mesta Stará Turá 
k 30. 6. 2011 a vyhodnotenia plnenia rozpočtu 
mestských príspevkových organizácií k  30. 6. 
2011. Vyššie uvedené materiály vzali poslanci na 
vedomie.

Mestské zastupiteľstvo schválilo 3/5 väčši-
nou prítomných poslancov nasledovné VZN 
mesta:
•	 č. 8/2011-Nar., o nakladaní s odpadmi,
•	 č. 9/2011 – Nar. o určení výšky príspevku zá-

konného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach 
mesta Stará Turá.

Vypracovanie nového všeobecne záväzného 
nariadenia o nakladaní s odpadmi bolo nevyhnut-
né hlavne z  legislatívnych dôvodov. Slovenská 
legislatíva pre oblasť odpadu z elektrických a elek-
tronických zariadení vychádza z Európskej smer-
nice, ktorá zabezpečuje zriadenie systémov na 
zber, spracovanie a recykláciu týchto zariadení 
v celej Európskej únií. Do Slovenského právne-
ho systému smernica EÚ je implementovaná 
zákonom č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, Vyhláškou č. 51/2011, ktorou sa mení 
a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 315/2010… a na 
základe požiadavky Obvodného úradu životné-

ho prostredia Nové Mesto nad Váhom – štát-
na správa odpadového hospodárstva k zámeru 
„Stredisko triedeného zberu Stará Turá“ o upra-
venie podrobností o nakladaní s elektroodpadmi 
z domácností vo VZN o nakladaní s odpadmi.

Do jedného VZN sa teda teraz zlúčili dve pô-
vodne platné, a to VZN 1/2011 – Nar. o nakladaní 
s odpadmi a VZN č. 2/1996 – Nar. o separovanom 
zbere, ktoré prijatím VZN č. 8/2011-Nar., o na-
kladaní s odpadmi strácajú platnosť.

Verejnosti určite neuniklo, že VZN o určení 
výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach mesta Stará Turá bolo nedávno 
/23. 6. 2011/ predkladané v MsZ. Súčasná zme-
na tohto VZN sa uskutočnila taktiež na základe 
legislatívnych zmien, a to na základe novo stano-
vených finančných pásiem nákladov na školské 
stravovanie, ktoré určilo v júli t.r. MŠVVaŠ SR. 
Prijatím VZN č. 9/2011 – Nar. o určení výšky prí-
spevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariade-
niach mesta Stará Turá sa ruší VZN č. 5/2011 
z 23. 6. 2011.

V nižšie uvedenej tabuľke je prehľad výšky 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa:
MATERSKÁ ŠKOLA €
výška príspevku dieťaťa za pobyt dieťaťa 
(mesačne) 10,00
výška príspevku na stravu v ŠJ (denne) 1,19
ZÁKLADNÁ ŠKOLA €
výška príspevku v ŠKD – 1 dieťa 
(mesačne) 6,70
výška príspevku v ŠKD – 2 deti 
(súrodenci mesačne) 10,00
výška príspevku na stravu – obed 
(denne) – 1. stupeň 1,09
výška príspevku na stravu – obed 
(denne) – 2. stupeň 1,16
výška príspevku na stravu – desiata 
(denne) 0,30
výška príspevku na stravu v ŠJ (denne) 
– zamestnanci 1,26
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA €
prípravné štúdium individuálne 
(mesačne) 4,50
prípravné štúdium skupinové 
(mesačne) 2,50
základné štúdium individuálne 
(mesačne) 4,50
základné štúdium skupinové (mesačne) 3,00
štúdium pre dospelých individuálne 
(mesačne) 10,00
štúdium pre dospelých kolektívne 
(mesačne) 8,30
štúdium pre dospelých individuálne 
(mesačne) – študenti 4,50
štúdium pre dospelých skupinové 
(mesačne) – študenti 3,00
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU €
žiak ZŠ, SŠ so vzdelávacím poukazom 
(mesačne) 1,50
žiak ZŠ, SŠ, VŠ bez vzdeláv. poukazu 
(mesačne) 2,50
Ostatní (mesačne) 3,50

MsZ vzalo na vedomie nasledovné 
materiály:
•	 Informáciu o  možnostiach prevádzkovania 

lyžiarskeho vleku na Veľkej Javorine pričom 
poslanci zároveň rozhodli o odpredaji lyžiar-

skeho vleku formou verejnej obchodnej súťaže, 
•	 Informáciu o  možnosti odkúpenia budovy 

ATU Stará Turá, poslanci navrhli jej odkúpe-
nie za cenu 18 tis. €,

•	 Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta,
•	 Prehľad podmienok poskytovania nenávratné-

ho finančného príspevku a úveru na výstavbu 
nájomných bytov, pričom MsZ menovalo ko-
misiu na vyhodnotenie vypísaného výberového 
konania formou prieskumu trhu na vypracova-
nie projektového zámeru na výstavbu nájom-
ného bytového domu ,

•	 Správu z kontrol vykonaných hlavnou kontro-
lórkou mesta od VII. zasadnutia MsZ.

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh na 
spoplatnenie záujmovej činnosti poskytovanej 
ZUŠ a CVČ Stará Turá, ktorá v súčasnosti nemô-
že byť financovaná z podielových daní v súlade 
s Nariadením vlády č. 531/2010 Z.z. Z uvedeného 
nariadenia vlády vyplýva, že rozhodujúcimi uka-
zovateľmi pre pridelenie finančných prostried-
kov sú počty členov záujmových útvarov v CVČ 
a počty žiakov v individuálnej či skupinovej for-
me vyučovania v ZUŠ. Dôležité je pripomenúť, že 
podkladom pre určenie výšky finančných pros-
triedkov, ktoré mesto dostane z podielových daní, 
je štatistický výkaz škôl (MŚVVŠ SR) 40 – 01. 
V tomto výkaze môže byť každý člen CVČ vy-
kazovaný len jeden raz bez ohľadu na to, koľko 
záujmových útvarov v centre navštevuje. Rovnaká 
situácia je i v ZUŠ. Jeden žiak môže byť v štatistic-
kom výkaze uvedený jedenkrát v skupinovej for-
me vyučovania a jedenkrát v individuálnej forme 
vyučovania. V prípade, že bude mať dieťa záujem 
navštevovať viac krúžkov, treba rátať s tým, že 
budú spoplatnené.

Spoplatnenie záujmových kolektívnych 
útvarov bude nasledovné: 
•	 ZUŠ 13,00 €/mesiac/žiak
•	 CVČ 4,00 €/mesiac/člen.

V závere rokovania poslanci schválili na-
sledovné návrhy:
•	 Návrh zmeny programového rozpočtu na rok 

2011 týkajúci sa nárastu nákladov na realizá-
ciu projektu „Stredisko triedeného zberu Stará 
Turá“ v celkovej výške 572 597,76 €,

•	 Návrh na odsúhlasenie podania žiadosti o fi-
nančný príspevok z  fondov EU pre projekt 
„Stredisko triedeného zberu Stará Turá“,

•	 Návrh zmeny programového rozpočtu na rok 
2011 týkajúci sa nárastu nákladov na projekč-
nú prípravu stavby „Úprava medzibytového 
priestoru, ulica SNP pri BD č.263 a 264“ v cel-
kovej výške 500,- €.

V závere zasadnutia predniesli svoje požia-
davky občania miestnej časti Súš. Trápi ich pre-
dovšetkým zlý stav ciest, ako i  otázka lekární 
v našom meste. Keďže problém kopaníc nie je 
mestu ľahostajný, budú sa ním zaoberať poslanci 
na nasledujúcom zasadnutí pri tvorbe programo-
vého rozpočtu na rok 2012, v ktorom by sa mali 
vyčleniť finančné prostriedky na opravu komu-
nikácií v tejto miestnej časti.

Mgr. Ľubica Klimáčková
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Potravinová pomoc 
nie je riešením

Aj v našom meste sa prostredníctvom oddelenia sociál-
nych vecí organizovala takzvaná potravinová pomoc. Je to 
pomoc pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej 
situácii. Hlavným cieľom je distribúcia potravín a to kon-
krétne na osobu – 20 kg múky a 20 kg cestovín. Projekt za-
strešuje Európska únia. Neviem koľko ľudí si napokon túto 
potravinovú pomoc vyzdvihlo, ale z rozprávania s ľuďmi 
viem, že mnohí, ktorí aj na ňu mali nárok sa hanbili a túto 
možnosť ani nevyužili. Je jasné, že táto jednorazová pomoc 
problém nerieši. Koľko je u nás v našom meste nezamestna-
ných, ktorí chcú pracovať a tento systém im to neumožňuje. 
A tak sú nútení dochádzať na úrad práce a tam postupovať 
neúprosnú „tortúru“, kde sa im snažia dokázať ako sú málo 
flexibilní, ústretoví, musia sa vzdelávať, migrovať za prácou 
a neviem čo ešte. Keď si aj prácu zoženú väčšinou sa jedná 
len o rôzne brigády, ktoré sú krátkodobé. Dokonca sa môžu 
stať novodobými „otrokmi“, keď sa zamestnajú cez pracov-
nú agentúru a tu dostávajú len 80% mzdy, ostatné ide pre 
majiteľov agentúry. 

Treba dať ľuďom prácu a za ňu adekvátnu odmenu, a to 
bude to pravé riešenie a nie pár kilo múky a cestovín. 

Ján Blaško predseda ZO KSS Stará Turá 

Odpoveď k článku

Vážený pán Blaško,
máte určite pravdu, ak tvrdíte, že jednorazová potravi-

nová pomoc nevyrieši ťažkú životnú situáciu zraniteľnejších 
občanov Starej Turej a celej našej republiky. Riešenie tohto 
problému však nie je v kompetencií samosprávy a netrúfame 
si preto túto pomoc hodnotiť. 

Aj keď ide o štátnu pomoc, všetky práce spojené s evido-
vaním žiadostí, zabezpečovaním uskladnenia a samotnou 
distribúciou potravín medzi občanov sú prenesené na sa-
mosprávy. Ide o mravenčiu prácu pracovníčok sociálneho 
oddelenia, ale veríme, že ich práca nie je zbytočná a že aj 
takáto forma pomoci môže aspoň čiastočne pomôcť oso-
bám v núdzi.

Projekt sa v Starej Turej stal veľmi úspešným. O potravi-
novú pomoc prejavilo záujem 235 žiadateľov. Najväčšiu časť 
žiadateľov tvoria dôchodcovia, o pomoc požiadalo aj 35 ne-
zamestnaných občanov. Sme radi, že vo väčšine prípadov sa 
občania neostýchali a o pomoc požiadali. Veď 40 kg potravín 
Vám nikto len tak zadarmo nedá. 

Dodávky potravín ešte neboli zrealizované, čaká sa na 
vyjadrenie Potravinovej banky, ktorá určí termín dodávky 
potravín. Potom budú jednotliví žiadatelia telefonicky vy-
zvaní, aby si prišli v určitom termíne vyzdvihnúť potraviny 

– 20 kg múky a 20 kg cestovín. Žiadatelia sa o termíne včas 
dozvedia aj prostredníctvom mestského rozhlasu, oznamov 
na informačných tabuliach či na internetovej stránke mesta. 
Príjemca prevzatie potravín potvrdí svojim podpisom a za-
viaže sa, že ich nebude ďalej predávať. 

Predpokladaným miestom, v ktorom bude sídliť distri-
bučný sklad je Požiarna zbrojnica na Mýtnej ulici. Presný 
termín a miesto vydávania potravín sa žiadatelia dozvedia 
minimálne týždeň vopred. 

Lívia Boorová

Pred domom kultúry 
vznikne nové parkovisko

Na konci augusta sa zača-
la výstavba nového parkovis-
ka pri Dome kultúry Javorina. 
Stavenisko bolo zhotoviteľo-
vi – firme CESTY NITRA, a. s., 
Nitra – odovzdané 26. augusta 
2011. Termín dokončenia staveb-
ných prác podľa zmluvy o dielo 
je 60 dní odo dňa odovzdania 
staveniska.

Na tento projekt bol mestu 
Stará Turá poskytnutý finančný 
príspevok vo forme daru firmou 
ARTOIS, s. r. o., Nové Mesto nad 
Váhom vo výške 4 500 €. Firma 
bude na mestskej tržnici prevádz-
kovať lekáreň, ku ktorej dostala do 
prenájmu štyri parkovacie miesta 
pri tržnici. Preto firma finančne 
prispela na vybudovanie štyroch 
parkovacích miest v rámci stavby 
Parkovisko pri DK Javorina. 

V súčasnosti sa pred domom 
kultúry začalo so zahájením sta-
vebných prác. Okrem parkoviska 
je v zmluve o dielo zahrnutá aj 
rampa pre zdravotne ťažko po-
stihnutých do Domu kultúry 
Javorina, rekonštrukcia a odvod-
nenie vozovky miestnej komuni-
kácie a verejné osvetlenie. 

Cena za zhotovenie firmou 
CESTY NITRA, s.r.o., predstavu-
je finančnú čiastku 40 657,25 €. 
Z toho finančný dar od spoločnos-
ti Artois. s.r.o. predstavuje 4 500 €. 

Do projektu stavby, je možnosť 
nahliadnuť na Mestskom úrade 
v Starej Turej, odd. výstavby, ÚP 
a ŽP v budove Domu štátnej sprá-
vy Ul. Družstevná č.429/2, príze-
mie- stále pracovisko Mestského 
úradu v Starej Turej.
Odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Stará Turá

Čo treba robiť s bioodpadom 
v rodinných domoch?

Milí občania, odpoveď je jednoduchá. Máte viac možností. 

Počas roka svoj bioodpad môžete:
• skompostovať priamo na záhrade, alebo
• vložiť svoj bioodpad do pridelenej nádoby, alebo 
• priviezť si zdarma bioodpad do Zberného dvora, alebo
• objednať si odvoz Vášho bioodpadu v TSST na č. t. 776 32 15 

2 x do roka TSST pre Vás odváža zdarma bioodpad 
väčších rozmerov. 

Dôrazne Vás žiadame, aby ste svoj BIO odpad počas 
roka nevykladali na verejné priestranstvo!!!!!

Sami vidíte ako to potom vyzerá, keď sa odpad hromadí na rôznych 
kôpkach. Ani Vám sa určite nepáči, keď Vám okolie domu skrášľujú 
takéto „čierne skládky“. Naozaj dodržte vyššie uvedené pokyny a za-
chovajte okolité prostredie pred Vašimi domami v čistote. 
Pôvodca bioodpadu, príp. iného odpadu, uloženého na takúto 
„čiernu skládku“, bude pokutovaný Mestskou políciou.

Za pochopenie ďakujú TSST
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Dni jesenného zberu odpadu začínajú
1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 

pre rodinné domy a priľahlé časti 26. septembra – 7. októbra 2011
V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľkorozmerné kontaj-
nery. Do veľkorozmerného kontajnera je možné ukladať veľkorozmerný odpad ako napríklad 
starý nábytok (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), koberce, 
matrace a iné. Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebez-
pečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, 
oleje) , biologický odpad (tráva konáre, lístie). Dňa 7. októbra (piatok) sa budú dni 
jesenného zberu končiť a kontajnery sa budú zo stanovíšť sťahovať. Po uplynutí vyhláseného 
termínu zberu veľkorozmerného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, 
kde boli umiestnené veľkorozmerné kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude považované 
za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako porušenie VZN o odpadoch a zákona 
o odpadoch. Ak nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického alebo 
nebezpečného odpadu, môžete tento odpad vynášať celoročne do Zberného dvora. Adresa 
a prevádzkové hodiny Zberného dvora :

Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 0700 – 1330, STREDA: 0700 – 1700, SOBOTA: 0800 – 1200

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jesenného zberu od 26.sept. do 7. októbra 2011:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, Topolecká – pri bývalom 
Kultúrnom dome, Papraď – pri odbočke na Podlipovec, Durcova dolina – pri zástavke, 
Drgoňova dolina – oproti požiarnemu cvičisku, Černochov vrch – na autobusovom 
otoči, St. Turá – Kujanovec, St. Turá – Drahy, St. Turá – Sídlisko nad Chiranou, St. Turá 
– Chrásnatá, St. Turá – Dom Kultúry
V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasností prosím kontaktujte 0905 254 350, 
032/776 32 15.

2.  JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY  
 26. septembra - 7. októbra 2011

V týchto dňoch môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte na to, aby biologický 
odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne a skrátené. Drobnejší biologický odpad 
ukladajte do vriec. Zmiešaný biologický odpad sa nebude odvážať!!!

3.  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE 8. októbra 2011

Technické služby organizujú zber nebezpečného odpadu, aby mali všetci občania možnosť 
bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek, 
a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.
Podmienky tohto zberu:
•  Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta a osád a nie od pod-

nikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, 
ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

•  Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné nikde uskladňovať.
•  Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, ktorý vylúči 

nevhodné odpady.
•  Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín: chladničky, 

mrazničky, televízory a iný elektroodpad, batérie, akumulátory, drevo obsahujúce nebez-
pečné látky, odpady z vymetania komínov …

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 8.10.2011
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.30 – 09.50  pri bývalom obchode
Súš 10.00 – 10.20  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.40 – 11.00  pri bývalom KD
Koštialova dol. 11.10 – 11.20  pri dome p.Černáka
Papraď 11.30 – 11.50  pri obchode, pri požiarnej zbrojnici
Durcova dolina 12.00 – 12.15 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.20 – 12.40 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.45 – 13.00 pri autobusovom otoči

Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svojich blízkych, suse-
dov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti! Zbavte sa všetkých prebytočných 
a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej miere tak prispejete k zlepšovaniu životného pro-
stredia. Nakoniec už len vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia 
o čistejšie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich domoch.
Nasledujúci zber bude znovu na jar a termín včas oznámime.

Ing. Zuzana Straková, TSST

Spomienka na vznik ČSR
Stalo sa už tradíciou, že každý rok 

prípravný výbor slávností na Javorine 
zorganizuje návštevu pamätných miest 
gen. M. R. Štefánika a T. G. Masaryka 
pri príležitosti vzniku ČSR. Tento rok 
sa podujatie uskutoční v štvrtok 

27. októbra, jeho účastníci položia 
kvety v dopoludňajších hodinách 
k pamätníku obetiam I. sv. vojny. 

Stretnutie s občanmi 
s diskusiou 
o obchodnom centre

V stredu 14. septembra sa uskutočnilo na 
Mestskom úrade Stará Turá stretnutie zástupcov 
dotknutých občanov, ktorí bývajú v činžiaku za 
zrekonštruovaným obchodným centrom a zá-
stupcov mesta. Na mestskom úrade ich privítal 
primátor Ing. Ján Kišš spolu so zástupkyňou 
primátora Mgr. Soňou Krištofíkovou.

Dotknutí občania boli účastníkmi kolaudač-
ného konania, ktoré bolo potrebné na otvore-
nie obchodného centra. Občania sa sťažovali 
na hluk a neestetickosť zadného dvora centra. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
v Trenčíne nariadil vykonať merania hlučnosti, 
ktoré prebiehali niekoľko mesiacov. Zo všetkých 
meraní bolo v jednom prípade zistené prekro-
čenie hlučnosti o 7 dB, maximálna prijateľná 
hranica je 50 dB. Na základe týchto meraní na-
riadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
v Trenčíne výstavbu štvormetrovej protihluko-
vej steny okolo činžiaku a protihlukového tunelu 
pri centre pre zásobovacie autá. S týmito opat-
reniami však občania na stretnutí nesúhlasili. 

Na stretnutí sa diskutovalo o viacerých po-
žiadavkách dotknutých občanov. Žiadajú o svie-
tidlo, ktoré osvetlí priestor pre ich činžiakom, 
dopravné značenie, ktoré zamedzí zásobovacím 
autám stáť na ceste pri činžiaku a žiadajú tiež 
odstrániť veľké množstvo kontajnerov, ktoré 
stoja pri obchodnom centre. Všetky požiadav-
ky si vypočuli riaditeľka technických službieb 
mesta a vedúca oddelenia výstavby, ÚP a ŽP. 
Realizované budú podľa zákonných, ale aj fi-
nančných možností mesta.

Ostatné požiadavky sú už žiaľ nerealizova-
teľné, pretože projekt už prešiel všetkými vyjad-
reniami štátnych orgánov dozoru. Podmienky 
bolo potrebné zapracovať ešte v projekte, pred 
začiatkom výstavby. 

Zo strany zástupcov mesta boli občania po-
žiadaní, aby naďalej neblokovali otvorenie ob-
chodného centra. Primátor mesta povedal: „Je 
to ako Sophina voľba. Musím si vybrať medzi 
hŕstkou občanov z jedného činžiaku, ktorým 
obchodné centrum vadí a medzi ďalšími tisíca-
mi občanov, ktorí nutne potrebujú novú leká-
reň.“ Primátor mesta týmito slovami vysvetlil, 
prečo podpísal kolaudačné rozhodnutie, ktoré 
bolo potrebné na otvorenie obchodného domu.

Lívia Boorová
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O budúcnosti Domova 
bielych hláv

13. augusta sa v priestoroch 
DBH uskutočnila konferencia 
s názvom Nový začiatok sociál-
nej práce v Domove bielych hláv.

Našimi vzácnymi hosťami 
boli pani Mgr. Zuzana Filipková, 
PhD. (riaditeľka Slezskej dia-
konie), Ing. Anna Halinárová 
(poslankyňa TSK), Mgr. Soňa 
Krištofíková (zástupkyňa primá-
tora), Bc. Júlia Bublavá (Komisia 
pre sociálne veci a  bývanie) 
a PhDr. Slavomír Krupa, PhD. 
(riaditeľ Rady pre poradenstvo 
v  sociálnej práci a vysokoškol-
ský učiteľ).

Už v úvode prvého príspevku 
Z. Filipková načrtla fascinujúce 
premostenie medzi minulosťou 
a  možnou budúcnosťou DBH 
a  taktiež medzi sociálnou prá-
cou v našom a sliezskom regióne 
s vyzdvihnutím pôsobenia sta-
roturianskej rodáčky Kristíny 

Royovej. V  príspevku bolo cí-
tiť osobný vzťah jeho autorky 
k  nášmu mestu a  jej osobnos-
tiam. Kým naše snahy v oblasti 
sociálnej činnosti stoja len vo 
svojom prapočiatku, Slezska dia-
konie už nadobudla priam kolo-
sálne rozmery. Svojou veľkosťou 
presahuje činnosť všetkých soci-
álnych zariadení v TSK. Vo svo-
jom rozsiahlom príspevku nám 
Zuzana Filipková predstavila 
celé spektrum sociálnych služieb, 
zvlášť služieb pre starších klien-
tov. Príspevok Slavomíra Krupu 
Senior – prijímateľ sociálnych 
služieb alebo pacient? upriamil 
pozornosť na problematiku prí-
stupu k starším ľuďom v špecific-
kosti okolností, ktoré pokročilý 
vek môže prinášať. Žiaľ, skôr na-
rodení občania sú často vníma-
ní ako príťaž spoločnosti. Takýto 
chorý spôsob uvažovania bráni 

nachádzať to skutočné a dobré 
– človeka, ktorý je bohatstvom 
spoločnosti, nositeľa skúseností 
a tak potrebných hodnôt, ktoré 
sa, na nešťastie tejto doby, po-
maly vytrácajú. Správny prístup 
k týmto ľuďom by mali vyjadro-
vať slová „pracujeme s nimi“ nie 

„pracujeme pre nich“. V ďalších 
príspevkoch odzneli konkrétne 
údaje o sociálnej práci v našom 
regióne, jej financovaní i kvalite 
(A. Halinárová) a potrebe jej roz-
šírenia pre občanov nášho mes-
ta (J. Bublavá, S. Krištofíková). 

Celá konferencia sa niesla v pria-
teľskom duchu a v jednotnom 
záujme o  uskutočňovanie po-
trebných služieb našim obyvate-
ľom. Podpora od predstaviteľov 
samosprávy nám dáva veľkú ná-
dej a zaväzuje. Preto veríme, že 
sa v blízkej budúcnosti podarí 
v DBH začať službu, pre ktorú 
bol postavený, že sa v nej snúbi 
profesionalita a láska slúžiacich 
v cenovej dostupnosti pre všet-
kých obyvateľov.

Pavol Trúsik, SLUHA 
foto: Lucia Sekerková 

Spomienková slávnosť v Nárcii
Pri príležitosti 67. výročia 

Slovenského národného po-
vstania sa aj v meste Stará Turá 
uskutočnili miestne spomienko-
vé oslavy na udalosti povstania, 
ktoré sa hlboko dotkli obyvate-
ľov Starej turej a jej okolia. Pri 
pamätníku v  osade Nárcie sa 
v piatok 26. augusta stretli nielen 
predstavitelia mesta a členovia 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, ale aj zástupco-
via ZO KSS Stará Turá a občania, 
ktorí nezabúdajú na udalosti 
týchto dní. Všetci prítomní si 
prišli uctiť pamiatku tých, kto-
rí pri boji za slobodu prišli o to 
najcennejšie, o svoj život. Šesť 
symbolických základov do-
mov zaniknutej vypálenej osa-
dy Nárcie zase pripomína trpké 
osudy obyvateľov, ktorí boli va-
rovaní pred vypálením a museli 
opustiť svoje domovy. 

Pred samotným pietnym 
aktom kladenia vencov pri pa-
mätníku v  Nárcii položil pri-
mátor mesta Ing. Ján Kišš spolu 
s predsedníčkou oblastného vý-
boru SZPB Stará Turá Elenou 
Kovárovou kyticu aj na pomník 
v neďalekej Hlavine, kde boli za 

pomoc partizánom fašistami za-
vraždení Martin Kostelný, Pavel 
Kostelný a Michal Medňanský.

Spomienkovej slávnosti 
v Nárciách sa okrem primátora 
a pani Kovárovej zúčastnil aj pred-
nosta MsÚ Ing. Ján Vollár, ale aj 
poslanec NR SR Dušan Bublavý.

Po pietnom akte kladenia 
vencov k pamätníku v Hlavine 
a v Nárcii bolo pre účastníkov pri-
pravené posedenie pri občerstvení, 
kde sa okrem iného diskutovalo 
vo veľkej miere aj o udalostiach 
a osobnostiach povstania. 

text a foto: Lívia Boorová
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Komisia žien pri ZZO OZ KOVO všetkých srdečne pozýva na JESENNÚ BURZU 
jesenného, zimného ošatenia, obuvi, hračiek a športových potrieb, ktorá sa uskutoční 
v miestnosti kaviarne Domu Kultúry Javorina na 1. poschodí, v dňoch:
 12.10.2011 (streda) od 13.00 – 17.00 hod. – preberanie vecí
 13.10.2011 (štvrtok) od 10.00 – 17.00 hod. – predaj
 14.10.2011 (piatok) od 14.00 – 17.00 hod. – vrátenie nepredaného tovaru a vyúčtovanie
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Krajské oslavy SNP
Pri príležitosti 67. výročia 

SNP sa 28. augusta uskutoč-
nili krajské oslavy na vrchu 
Roh pri Lubine. Zorganizoval 
ich trenčiansky samosprávny 
kraj v spolupráci s Obvodným 
úradom Nové Mesto nad 
Váhom, Oblastným výborom 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov Nové Mesto 
nad Váhom, obcou Lubina 
a mestami a obcami podjavorin-
ského regiónu. Česť a slávu pad-
lých hrdinov si prítomní uctili 
položením vencov k pamätníku. 
Pietneho aktu sa zúčastnili po-
slanci NR SR, hostia z americ-
kého a ruského veľvyslanectva aj 
predstavitelia politických strán 
a hnutí. Nechýbali zástupcovia 
krajských a obecných samospráv, 
ale aj členovia Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov 

a  priami účastníci povstania. 
Osláv sa zúčastnila aj dcéra par-
tizánskeho veliteľa Miloša Uhra, 
Zora Uhrová. Stará Turú na osla-
vách zastupoval primátor mesta 
Ing. Ján Kišš, riaditeľka Domu 
kultúry Javorina Bc. Zuzana 
Zigová a  predsedníčka oblast-
ného výboru SZPB Stará Turá 
Elena Kovárová. Kvety k  pa-
mätníku položili aj zástupcovia 
ZO KSS Stará Turá.

Pri pamätníku zazne-
la hymna a  po nej báseň Evy 
Kristínovej. Z  úcty k  padlým 
hrdinom zaspievali partizánske 
piesne aj ženy zo speváckeho sú-
boru Klenotnica z Bziniec pod 
Javorinou. 

V krátkom príhovore sa prí-
tomným prihovoril poslanec NR 
SR Jaroslav Baška. Pripomenul 
prítomným, že práve v  týchto 

dňoch „s úctou a vďakou spo-
míname na všetkých vojakov 
a partizánov, ktorí v SNP prišli 
o  svoj život a  ktorých mohyly 
ako je táto na vrchu Roh sú na 
mnohých miestach Slovenska.“

Po ňom sa slova ujal pred-
seda oblastného výboru SZPB 
z Nového Mesta nad Váhom Ján 
Hulínek. „Stretávame sa tu, aby 
sme si spoločne uctili pamiat-
ku tých, ktorí pred 67. rokmi so 
zbraňou v ruke v nerovnom boji 
povstali proti nemeckým oku-
pantom a fašistom v Slovenskom 

národnom povstaní. Každý ná-
rod si s úctou pripomína uda-
losti, ktoré sa zapísali do jeho 
histórie a  rozhodujúcim spô-
sobom ovplyvňovali jeho ďal-
ší vývoj. Takýmto významným 
medzníkom novodobých dejín 
slovenského národa je Slovenské 
národné povstanie“, povedal 
s úctou v hlase Hulínek. 

Hostia a návštevníci sa po-
tom presunuli do amfiteátru, 
kde bol pripravený bohatý kul-
túrny program.

Text a foto: Lívia Boorová

MC Žabka sa dočkalo svojho otvorenia
Nepršalo, nemrholilo, von-

ku krásne slniečko svietilo a v 
ten nádherný septembrový deň, 
Materské centrum Žabka Stará 
Turá, svoje brány pre všetkých 
otvorilo. O 15.00 hodine (mož-
no s pár minútovým meškaním) 
všetkých privítala Veronika 
Dingová so želaním, aby sa všet-
kým u nás páčilo a cítili sa tu ako 
doma. Pani zástupkyňa primáto-
ra Krištofíková slávnostne pre-
strihla pásku a zaželala všetkým 
krásne chvíle strávené v mater-
skom centre.

Detičky si hneď obľúbili vese-
lé priestory, pokreslené rozpráv-
kovými postavičkami a  kopec 
hračiek bol jasným signálom, že 
toto bude ich obľúbené miesto 
na hranie. Oteckovia, mamičky, 
babičky aj dedovia sa zoznámi-
li s priestormi, mohli si pozrieť 
prezentáciu, ako prebiehala re-
konštrukcia – fotky priestorov 
pred a po nej, nachystané bolo 
občerstvenie a dobrú náladu vy-
tváral zvuk harfy na ktorej hra-
la Mária Kmeťková. Hudobný 
program s  gitarou a  s malou 
zakliatou žabkou - po bozku od 
malej princeznej - dobrou vílou 
Katkou a  Adelkou rozpovedal 
deťom, prečo ju zakliala čaro-
dejnica. Ako je dôležité nikomu 
neubližovať a všetkým pomáhať. 

S dobrou vílou Katkou si detičky 
zatancovali a zaspievali pesničky. 
Na záver sme ich vyzvali, aby na-
kreslili doma žabku nech si mô-
žeme materské centrum ozdobiť 
ich kresbami. Potom dáme hla-
sovať za najkrajšiu kresbu a víťaz 
dostane sladkú odmenu ;-)

S Miškou deti vytvorili žabky 
z papiera a potom sa veselo hra-
li, šmýkali, preliezali a skúmali 
aké hračky sa nachádzajú v kto-
rej škatuli. Veru dobre nám bolo 
spolu, veď sa nás zišla aj pekná 
hromada a poslední návštevníci 
odchádzali domov až po 19.00 
hodine. 

Verím za celý „realizačný 
tím“, že materské centrum Žabka 
bude obľúbeným miestom, kde 
sa deti budú radi vracať, aby sa 
pohrali, zacvičili si, naučili sa 
niečo nového, ale takisto aj bu-
dúce maminky a tatinkovia, pre 
ktorých je pripravené predpô-
rodné poradenstvo, laktačné po-
radenstvo pre dojčiace maminky, 
cvičenie pre deti aj staršie ako 3 
roky a tiež ženy – posilňovacie 
cvičenia a kardio cvičenie…

V októbri sa môžete zozná-
miť s možnosťou Masáže bábä-
tiek od certifikovanej poradkyne, 
tiež sa plánuje Kurz prvej pomo-
ci zameraný na deti a iné aktivity. 

Dovoľte mi na záver poďako-

vať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na vybudo-
vaní krásneho materského cen-
tra, neboli sme to len my členky 
a naši rodinní príslušníci, ale aj 
niektoré maminky a  nedá mi 
nespomenúť šikovné dievčence – 
Veronika Rubaninská, Veronika 
Durcová a  Linda Chovancová, 
ktoré MCčko nádherne dotvorili 
krásnymi obrázkami pre detičky. 
Taktiež ďakujeme p. primátorovi 
a p. Krištofíkovej za pomoc pri 
prvotných prípravách a obhajo-
vaní MC na mestskom zastupi-
teľstve. Vďaka patrí aj všetkým 
mamičkám, ktoré podonášali 
kopec hračiek a hotelu Lipa za 

výpomoc počas otvárania – za-
požičanie obrusov a  pohárov 
a  zasponzorovanie nápojov. 
Nesmieme zabudnúť na množ-
stvo sponzorov, ktorí poskytli 
finančnú alebo materiálnu po-
moc. Tento projekt sa uskutočnil 
aj vďaka grantovému programu 
Šanca pre váš región Nadácie 
Orange.

Naším snom je, aby všetky 
deti boli šťastné a zdravé a my 
v MCčku chceme aspoň malou 
čiastkou k  tým krásnym det-
ským úsmevom prispieť. 

Tešíme sa na všetkých!
Adela Maláriková

PONUKA KURZOV MATERSKÉHO CENTRA ŽABKA

• „Cvičte s nami mamičky, aj 
keď sme ešte maličkí…“ 
(cvičenie pre deti od 5 
mesiacov do 3 rokov)

• KidFit 
(cvičenie detí od 4 do 7 rokov)

• Cardio cvičenie - aerobic 
(pre všetky mamičky)

• Posilňovacie cvičenia 
(pre všetky mamičky)

• Predpôrodná príprava pre 
budúce mamičky

• Podporná skupina dojčiacich 
mamičiek

• Angličtina pre deti 
od 1,5 do 6 rokov

• Tvorivé dielne pre deti
• Tvorivé dielne pre mamičky
• Masáže dojčiat
•  Kurz zdravotnej pomoci

Bližšie informácie o kurzoch Vám radi poskytneme na t. č. 
0905 148 712 alebo mailom na mczabkast@gmail.com. 

Viac informácií nájdete tiež na www.mczabka.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!!!
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Reakcia na odpoveď „Zvláštna úcta“
Vážená pani Pagáčová, v prvom rade sa Vám chcem poďakovať za reakciu. Ubezpečujem Vás, 

že článok som nenapísal na žiadny popud ani objednávku (ako to bývalo často zvykom pri písaní 
diel a článkov o SNP a partizánskom odboji pred rokom 1989). Neviem, či na vyjadrenie vlastného 
názoru po preštudovaní príslušnej literatúry a prameňov potrebuje človek oprávnenie. Historická 
veda by práve takýmto oprávneniam mala vedieť odolať. Aspoň také presvedčenie som nadobudol 
počas svojho štúdia a nechystám sa ho meniť. 

Súhlasím s Vami – mnohí bývalí partizáni boli zatknutí bez akéhokoľvek dôvodu (len pre Vašu 
informáciu – František Bím žije už dlhé roky v Zürichu), dostali neoprávnené a vysoké rozsudky. 
Paradoxne od režimu, ktorý obraz SNP mýtizoval a heroizoval. Tieto rozsudky sa však veľakrát ani 
netýkali činnosti partizánov v povstaní, stačilo populárne obvinenie z „buržoázneho nacionalizmu“. 
Na vedúce pozície a miesta sa často dostávali ľudia, ktorí s odbojom mali veľmi málo spoločné, ale 
vedeli sa postaviť na „správnu stranu“. O tom, že mnohí ľudia na kopaniciach spontánne pomáhali 
partizánom niet pochýb. Ale boli prípady, keď pomoc poskytli aj pod hrozbou namierenej zbrane.

Prepad nemeckej posádky bol z môjho pohľadu nepremyslený a neuvážený krok. Na druhej 
strane to bola prvá (a zároveň posledná) organizovaná akcia, ktorú iniciovali samotní partizáni. 
V ďalších prevzali iniciatívu Nemci, príslušníci oddielu Hurban už len reagovali na kroky nemeckých 
okupantov. Bedřich Placák vo svojich memoároch uvádza, že za akciou stál Uher, Dibrova mal o nej 
vážne pochybnosti. Obyvateľstvo bolo týmto prepadom vystavené veľkému riziku, na to sme v mi-
nulosti (ne)vedome zabúdali. Uspokojiť sa s konštatovaním, že partizáni mali na akciu svoj dôvod, 
automaticky vylučuje možnosť klásť si otázky. A čo je ešte horšie – môže tým utrpieť samotný 
fakt. Ak by to tak malo byť, história by bola mŕtvou vedou. Historik má právo dejiny interpretovať. 
Dokonca by to mala byť jeho povinnosť. Konkrétnych spomienok pamätníkov a ich obrazu som sa 
nechcel v žiadnom prípade dotknúť, rešpektujem ich. Napriek tomu si myslím, že úctu a pokoru 
padlým i žijúcim preukážeme najväčšmi tak, keď sa o nich budeme chcieť dozvedieť čo najviac 
objektívnych informácií. Zaslúžia si to. Kolektívna pamäť najmä pred rokom 1989 práve na tento 
aspekt zámerne rezignovala. História totiž nikdy nebola, nie je a ani by nemala byť čiernobiela. 
Želám všetko dobré,

Juraj Krištofík 

Zo Základnej školy
Septembrové slniečko sa usmieva na nás ešte krajšie ako v lete, 

a nám je niekedy ľúto, že deti musia sedieť v školských laviciach 
namiesto toho, aby sa hrali, športovali a užívali si to, čo zameš-
kali v júli, ktorý vôbec nerešpektoval, že sú prázdniny a má byť 
krásne počasie. 

Nič sa však nedá robiť! Školský rok sa začal a musíme to 
rešpektovať. Prázdninové zážitky zamknúť do pamätníčka spo-
mienok a nastaviť sa na pracovný režim. Takto to muselo urobiť 
716 žiakov, ktorí nastúpili do našej školy 5. septembra 2011. Na 
1. stupni je to 289 detí, ktoré sa učia v 15 triedach. Tešíme sa 
z toho, že tento rok máme aj nultý ročník, v ktorom sa hravou for-
mou pripravujú deti do 1. ročníka ZŠ. Na druhom stupni máme 
16 tried, v ktorých sa učí 427 žiakov.

September, teda desatina maratónu školského roka 2011/2012 
je teda za nami. Tento školský rok je štvrtým rokom školskej re-
formy, ktorá je náročná pre všetkých. Najväčším problémom je 
stále nedostatok učebníc, ktoré prichádzajú sporadicky a mnohé 
v nedostatočnom počte. S tým sa však musíme vyrovnať a hľadať 
náhradné riešenia. To, s čím sa dosť ťažko vyrovnávam, hoci už 
učím nejaký ten rôčik, je pomalé septembrové prebúdzanie sa 
našich zverencov, ktorým sa vôbec nechce pustiť do práce a zvy-
kať si na školský režim je občas nad ich sily.

Počas prvého mesiaca školského roka musíme, okrem toho 
že vyučujeme, zvládnuť množstvo administratívy, vyplniť výka-
zy, urobiť nábor do záujmových krúžkov, ktoré začnú pracovať 
v októbri. Sme radi, že vzdelávacie poukazy dáva škole dostatočný 
počet detí. To znamená, že je dostatočný záujem o mimoškolskú 
činnosť, ktorá je pre deti veľmi dôležitá, lebo im umožňuje zmys-
luplne využiť voľný čas. 

Jednou z priorít dnešného školstva je zlepšiť čitateľskú gra-
motnosť mladej generácie. Ľudovo povedané – naučiť deti nielen 
čítať, ale naučiť ich čítať s porozumením, teda aby vedeli nad 
textom aj premýšľať a uvedomovať si podstatné veci z textu. Je 
to, ako ukazuje prax náročná úloha. Veľa záleží aj na texte, kto-
rý buď čitateľa zaujme alebo nie. Sme radi, že nám naša bývalá 
kolegyňa, autorka zaujímavých príbehov z histórie nášho mesta 
darovala 100 kusov svojej najnovšej knihy Za tajomstvom pečatí 
a umožnila deťom cez zaujímavý text poznať dejiny svojho mesta.

20. septembra sa žiaci deviatych ročníkov vybrali za kultúrou 
do Nitry, kde si pozreli divadelnú hru Adam Šangala, ktorá sa 
im veľmi páčila. Prirodzene aj chvíle voľného rozchodu si všetci 
pochvaľovali. 23. septembra prišli do školy fotografi, ktorí foto-
grafovali žiakov 9. ročníka na tablo a ostatné deti sa fotografovali 
individuálne. Samozrejme, všetko bolo dobrovoľné a ak si ho ro-
dičia neželali, rešpektovali sme to. Teraz sa už budú fotografovať 
až na konci školského roka na spoločné fotografie.

Je nám ľúto, že túto krásnu jeseň sme nemohli využiť na zber 
šípok, čo je tradíciou našej školy. Tento zber sme zrušili, lebo sme 
nenašli v okolí nikoho, kto by tento zdroj vitamínu C vykupoval. 
Asi si ho už budeme kupovať len v tabletkách. Škoda! Učitelia 
telesnej výchovy vykonali vstupné testovanie fyzickej zdatnosti, 
ktorá, ako sa nám zdá, každoročne klesá. Všetci vieme, že za to 
môžu naši priatelia počítače a pod.

Dobrá správa je, že sme začali vyučovať jazykový variant v tre-
ťom ročníku. To znamená, že deti, ktoré získali dostatočný počet 
bodov pri testovaní na konci druhého ročníka, sú zaradené do 
skupín, kde sa učia anglický jazyk päťkrát týždenne. A ďalšia 
dobrá správa je, sa začala čiastočná rekonštrukcia hospodárskeho 
pavilónu budovy školy na Komenského ulici. Jedná sa o výmenu 
okien a zateplenie obvodového plášťa. Tieto práce budú finan-
cované z rozpočtu mesta a my svojmu zriaďovateľovi musíme za 
to úprimne poďakovať.

Mgr. Anna Chmurová 
riaditeľka ZŠ Stará Turá

Centrum voľného času
Čo sme zažili v septembri 2011?
•	 Počas celého septembra sme propagovali a rozbiehali krúžkovú 

činnosť. Od pondelka 19. 9. sa otvorilo takmer 20 krúžkov pre 
deti, mládež i dospelákov. Niektoré záujmové krúžky sú v štádiu 
prípravy a tie sa otvoria v najbližších dňoch. Touto cestou chcem 
poďakovať rodičom a deťom, ktoré do CVČ venovali svoj vzde-
lávací poukaz. Finančné prostriedky z každého poukazu budú 
použité len na skvalitnenie záujmového krúžku. 

Čo pripravujeme na október 2011?
•	  Od pondelka 3. 10. sa v CVČ rozbiehajú kluby:
•	 Babyclub – utorok 10.00 hod.
•	 Internet klub – piatok 12.30 hod.
•	 Detský parlament mesta Stará Turá – piatok 15.00 hod.
•	 Nočné havrany – sobota 17.00 hod.

•	  V týždni od 3. do 7. októbra pripravujeme pre deti rôzne aktivity 
ku Svetovému dňu zvierat.

•	  Dňa 8. 10. sme pripravili pre záujemcov spinningu ďalšiu zo spin-
ningových sobôt. Plánované sú 3 skupiny a z dôvodu kvalitného 
zabezpečenia je podmienkou účasti prihlásiť sa vopred v CVČ.

•	  V sobotu 15. 10. umožníme staroturianskym cyklistom v rámci 
sledovania ich výkonnosti tzv. meranie laktátovej krivky. Kapacita 
miest na tejto aktivite je obmedzená, preto je potrebné, aby sa zá-
ujemcovia o túto možnosť testovania prihlásili čo najskôr v CVČ. 

•	  V piatok 28. 10. sa začínajú pre deti jesenné prázdniny a my im 
tento deň vyplníme hneď niekoľkými akciami: Gaštanyáda, súťaž 
O najkrajšieho svetlonosa a pre počítačových „maniakov“ kon-
zolové preteky áut. Počas celých prázdnin prebiehajú záujmové 
krúžky a kluby podľa rozvrhu.

•	  Od októbra ponúkame školám (MŠ, ZŠ, SŠ) v Starej Turej i množ-
stvo výukových programov zameraných na obohatenie učiva pr-
vouky, prírodovedy, biológie, etiky a telesnej výchovy.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá
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Pietna spomienka na 
mestskom cintoríne

Mesto Stará Turá a staroturianske cirkevné 
zbory Vás pozývajú na ekumenickú spomienku 

pri príležitosti Pamiatky zosnulých, ktorá sa 
uskutoční v pondelok 31. októbra 2011 
o 15.00 hod. v Dome smútku Stará Turá 

Zoznam jubilantov za 
mesiac OKTÓBER 2011
Emília Líšková, Věra Požgayová, 
Margita Frnová, Jarmila Peťková, 
Viera Škrhová, Milan Malár, Martin 
Teplička, Jozefa Porubanová, Oľga 
Uhrová, Vladimír Václavek, Emília 
Tučková, Emília Valentová, Šimon 
Černák, Elena Ondrášiková, Anna 
Čierniková, Katarína Stančíková, Klára 
Dvončová, Miroslav Nemec, Milan 
Tučka, Emília Durcová, Božena Kostelná, 
Emília Skovajsová, Ľudmila Pitlíková, 
Hedviga Čierniková, Ján Hučko, Anna 
Maláriková, Anna Černáková, Elena 
Ježová, Ing. Rafael Geschwandtner, 
Emília Mikitová, Katarína Mačicová, Ing. 
Jaroslav Vavrovič, Emília Hargašová, 
Emília Vallová, Božena Novomestská, 
Bohumila Kobzová, Anna Vašková, 
Emília Chriašteľová, Július Turák, 
Kamila Smolinská, Alžbeta Bunová, 
Emília Stachová, Ján Mikulec, Emília 
Dedíková

Matričné okienko
Vítame bábätká
Lucia Krivčíková, Šimon Less, Patrícia 
Svoradová, Teodor Munk

Idú spoločným životom
Peter Kováč z Dolného Srnia a Barbora 
Durcová zo Starej Turej, Roman Olexa 
zo Starej Turej a Mgr. Ivana Dingová 
zo Starej Turej, Peter Kucharovič 
z Nového Mesta nad Váhom a Mgr. 
Iveta Korytinová zo Starej Turej, Ing. 
Peter Hruša zo Starej Turej a Ing. Mgr. 
Jarmila Hirnerová z Trebatíc, Ing. 
Pavol Bašnár z Bratislavy a Ing. Elena 
Koritšánska zo Starej Turej, Juraj Sako 
zo Starej Turej a Michaela Sládečková 
z Myjavy

Posledné rozlúčky
Mária Chudíková, Irena Žabková, Pavol 
Hucík, Anna Bunová, Michal Vallo, Ján 
Krištof, Anna Sadloňová

Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Len kytičku kvetov Ti na 
hrob môžeme dať a s lás-
kou a úctou na Teba spomí-
nať. Dňa 4.10.2011 uplynie 
7 rokov od náhlej smrti náš-
ho milovaného syna, otca 

a brata Vladimíra VRKOČA. Kto ste ho 
poznali a mali radi, prosím spomínajte 
s nami.

Smútiaca rodina

•
Dňa 9.10.2011 si pripomí-
name úmrtie nášho milova-
ného manžela, otca 
a starého otca Jána 
KLIMÁČKA.

S láskou spomína celá rodina

•
Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš 
stále s nami. Dňa 1.9.2011 
uplynulo 15 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec a starý otec Vladimír 

BORDÁK. Kto ste ho poznali a mali radi, 
s láskou a s úctou spomínajte s nami.

Manželka a deti s rodinami

•
Čas veľmi rýchlo letí, svieč-
ky horia, plamienok svieti. 
Dňa 9.10.2011 si pripome-
nieme 10. výročie úmrtia 
našej mamy a babičky 
Zdenky FRNOVEJ a zá-

roveň jej nedožité 65. narodeniny.

S láskou spomínajú manžel, dcéra 

Anka a syn Daniel s rodinami

•

Dňa 20.10.2011 uplynú 
2 roky, kedy nás opustil nás 
drahý otec a starý otec 
Ján SOUKUP.

S úctou spomínajú 
dcéra Darina a synovia 

Miloš a Mirko 
a vnučka Miška s rodinou

•
Stíchol dom i tvoj hlas 
v ňom, klesli ruky, ktoré pre 
nás pracovali, zavreli sa 
oči, ktoré sme tak radi mali. 
Dňa 17.9.2011 sme si pri-
pomenuli druhý bolestivý 
rok, kedy sme sa navždy 

rozlúčili s mojim manželom Drahoslavom 
NEMCOM.

S láskou spomína manželka a deti

•
Život nevráti, čo vzal, zostala bolesť a žiaľ. 
Tíško žil, náhle odišiel, skromný vo svojom ži-
vote, veľký vo svojej dobrote. Dňa 16.9.2011 
uplynuli tri roky, čo nás navždy opustil môj 
milovaný manžel Miloš MICHALEC.

S úctou spomína manželka s deťmi

•
Dňa 20.10.2011 uplynie 10 rokov, čo nás 
opustil náš drahý Ján JANEGA. Dňa 
18.10.2011 si spomenieme na nedoži-
té narodeniny milovanej Mgr. Daniely 
JANEGOVEJ, ktorá nás opustila 4.11.2007. 
Prosím venujte spomienku našim drahým, 
ktorí od nás predčasne odišli.

Smútiaca rodina

•
Zmeravelo rameno, ktoré 
sa nás zastávalo, zavreli sa 
navždy ústa, ktoré nám 
žehnali, prestalo biť srdce, 
ktoré nás milovalo. Dňa 
29.10.2011 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil milova-

ný manžel, otec a starý otec Štefan DLHÝ.
S láskou a úctou spomína celá rodina
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Program Kina – Október 2011
NICKIHO RODINA Streda 5. októbra o 1900 hod.
SR/ČR dokumentárny film s hranými rekonštrukciami. Réžia: Matej 
Mináč.Voľné pokračovanie dokumentu Nicholas Winton - Sila ľud-
skosti, oceneného v r. 2002 cenou Emmy Award zachytáva ne-
obyčajný ohlas vo svete odvážneho činu pána Wintona a prináša 
príbehy novoobjavených zachránených detí. Sir Nicholas Winton, 
nenápadný mladý muž, ktorý vďaka svojej odvahe, vytrvalosti a lás-
kavému srdcu zachránil v roku 1939 pred takmer istou smrťou 
počas holokaustu v nacistických koncentračných táboroch 669 
detí z vtedajšieho Československa sa v januári t.r. zúčastnil na 
premiére filmu v Prahe. Hrdinský čin Nicholasa Wintona bol dlhé 
roky vďaka jeho skromnosti pred verejnosťou ukrytý, no dnes je vo 
svete symbolom sily dobra a ľudskosti.
Vstupné : 2,- EUR 96 min., MP od 12 rokov 
Pozor! O 18.00 hod. sa uskutoční v kinosále prezentácia fil-
mu za účasti zástupcu firmy TRIGON production, ktorá film 
produkovala.

ŠMOLKOVIA Streda 12. októbra o 1700 hod.
USA animovaná rozprávka. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,20 EUR 102 min., Mládeži prístupný

MUŽI V NÁDEJI Streda 19. októbra o 1900 hod.
ČR/SR. Nová česká komédia, ktorá ponúka niekoľko osvedčených 
rád, ako vniesť do monotónneho manželstva potrebné vzrušenie. 
V hl. úlohách: Bolek Polívka, Jiří Macháček, Simona Stašová , Eva 
Kerekesová a Petra Hřebíčková.
Vstupné : 2,20 EUR 110 min., MP od 15 rokov

SAXANA A LEXIKON KÚZIEL 26. októbra o 1900 hod.
Kráľ českých rozprávok Václav Vorlíček prichádza s voľným pokra-
čovaním kultového filmu pre celú rodinu - Dívka na košteti. Saxána 
žije so svojím manželom Honzom Bláhom normálny život vo svete 
ľudí a jej čarodejnícka minulosť je ukrytá na povale v starej truh-
lici. Bol by v tom však čert, keby jej dcéra, malá Saxánka, presne 
ako jej mama kedysi, nevypátrala všetky tajomstvá! Hrajú: Petra 
Černocká, Helenka Nováčiková, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, 
Petr Nárožný, Josef Somr a i..
Vstupné : 2,20 EUR 90 min., Mládeži prístupný

DOM KULTÚRY JAVORINA ORGANIZUJEME
• 14. októbra 2011 autobusový zájazd na Novú scénu Bratislava na 

muzikál Deti ráje. Účinkujú: Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, Martin 
Zounar, Bořek Slezáček a ďalší. Poplatok: 31,- EUR

• 15. októbra 2011 autobusový zájazd do Noweho Targu. 
Poplatok: 13,50 EUR

PRIPRAVUJEME
• 16. októbra 2011 o 15.00 hod. bábkové predstavenie ADAMKO 

MEDZI CHROBÁKMI. Vstupné 1,- EUR
• 24. októbra 2011 vo veľkej sále DK Javorina vystúpi írska tanečná 

show Fantasy of Dance v podaní tanečnej skupiny Merlin, ktorá 
sa uskutoční v rámci Česko-slovenského turné. Vstupné: 7,- a 7,50 EUR

Záujemcovia o jednotlivé podujatia sa môžu prihlásiť na sekretariáte 
DK Javorina, alebo telefonicky, číslo tel. 776 3366

Kultúrny dom Papraď Vás pozýva na slávnostný program 
...a máme 40, konaný pri príležitosti 40. výročia otvorenia 

kultúrneho domu 15. októbra 2011 o 15.00 hod. 
V programe vystúpi folklórny súbor Kopa z Myjavy. Vstup je voľný.

 Zároveň o 19.00 hod. Vás pozývame na RETRO TANEČNÚ 
ZÁBAVU 70. – 80 rokov. Hrá: Nonstop z Myjavy. Vítané 

je štýlové oblečených týchto rokov. Čaká Vás aj tradičné 
občerstvenie zábav 80. rokov. Vstupné: 2,99 EUR.

Rezervácia vstupeniek u p. Adámkovej, 
tel. 0908748983, alebo 032/7763366

Nové knihy v mestskej knižnici
Beletria McKinley, Tamara: Rajské údolie • Urbaníková, Eva: Vzťahová 
níž • Lacková, Ivana: Zametanie vody • Lore, Pittacus: Som číslo štyri • 
Kleypasová, L: Podvečerné vábenie • Proctorová, C.: Temný rytier
Detektívky Silva, Daniel: Prípad Rembrandt • Jonesová, Darynda: Prvý 
hrob napravo • Harrisová, Joanne: Modroočko • King, Stephen: Drobec
Náučná literatúra Berry, Lilly M.: Psychológia v práci • Kol.: Hráme 
na gitare • Kubová, Zuzana: Tatry a ich tajomstvá
Detská literatúra Nienacki, Zbigniew: Pán Tragáčik a Fantomas 8. 
• Nienacki, Zbigniew: Pán Tragáčik a tajomstvo nad tajomstvami 11. • 
Nienacki, Zbigniew: Pán Tragáčik a Strašidelný kaštieľ 6. • McCombie, 
Karen: Alica a… Dosť dobré psycho • McCombie, Karen: Alica a… Dosť 
dobrá žúrka • McCombie, Karen: Alica a… Dosť dobrá otrava • Miler, 
Zdeněk: Krtkove nohavičky

Niečo o stolnotenisovom oddiele
Začiatky činnosti stolnotenisového oddielu siahajú ešte do r. 1945, 

po skončení Druhej svetovej vojny. V tomto čase, v lete, sa traja nad-
šenci: Ľudovít Pirnák, Michal Pollák a Vojtech Púček, začali stretávať 
u jedného z nich. Trávili voľné chvíle trénovaním hry na stolnoteniso-
vom stole. Postupne pribúdalo záujemcov o tento šport, a tak vznikol 
v r. 1948 pri našom závode (postupne Považské strojárne, Presná 
mechanika, Chirana) stolnotenisový oddiel. Jeho predsedom stal sa 
Michal Vallo, ktorý ho za dlhé roky viedol veľmi dobre a obetavo. 

Začiatky tejto činnosti neboli ľahké. Neboli k dispozícii vhodné 
priestory pre umiestnenie niekoľko hracích stolov. Núdzovo sa vyu-
žívala napr. bývalá židovská synagóga. Boli tu problémy hlavne v jej 
dostatočnom vykúrení, ktoré trvalo i viac hodín, inak sa nedalo hrať, 
nehovoriac o tom, že to všetko bolo spojené s prácnym udržiavaním 
poriadku. Trénovávalo sa tiež vo veľkej sále evanjelickej modlitebne, 
prípadne v jej pivnici. Konečne však asi po dvoch rokoch dostali sme 
sa do telocvične bývalej Masarykovej školy, dnes Ľudovej školy ume-
nia. Konečne tu začal v celej šírke trénovať celý oddiel: mladší a starší 
žiaci, dorastenci, ženy a muži. Formovali sa prvé súťažné družstvá 
a začali okresné súťaže.

V prvom družstve žien a mužov hrali títo hráči:
Ženy: Alžbeta Kováčiková – Dolníková, Božena Bunová – Kočí, 

Mária Vaďovčáková – Paštyková,

Muži: Ľudovít Pirnák, Daniel Bibza, Jaroslav Tomaník, Jozef 
Libošváry, Ivan Lubjak, Anton Pospiech. 

Zlepšenie podmienok nastalo, až keď Chirana postavila športovú 
halu na štadióne. Tam sme dostali svoju tréningovú miestnosť, kde sme 
umiestnili svoje 3 – 4 stoly, ktoré boli obsadené každý deň. Pod touto 
strechou hrávali sa i veľké stretnutia a turnaje. Vo všetkých zložkách 
sa konali okresné, krajské súťaže, turnaje a tiež aj družobné zápasy 
s družstvami z Moravy. To už mal stolnotenisový oddiel viac ako sto 
členov a v zápasoch a súťažiach sa dosahovali veľmi dobré výsledky.

V r. 1950 a 1960 sa družstvo žien a mužov dostalo do celosloven-
skej II. ligy. Na zápasy sa cestovalo po celom Slovensku. Cestovalo 
sa vlakom alebo Chiranou poskytnutou starou, veľmi nepohodlnou 
dodávkou s drevenými lavicami. Na miesto určenia nás však doviezla 
skoro vždy a načas. 

V II. celoslovenskej lige hrávali tieto hráčky a hráči:
Božena Kočí, Mária Pirnáková zo Starej Turej, Viera Poláčková 

a Lida Šolkova z Nového Mesta n. Váhom, Daniel Bibza, Dušan Janči, 
Ivan Lubjak, Ľudovít Pirnák, Anton Pospiech zo Starej Turej, Ján 
Hrehora z Nového Mesta n. Váhom a Michal Rakovický z Piešťan.

Po skončení našej aktívnej činnosti hráči postupne poodchádzali 
a nastúpila nová generácia mladých hráčov, ktorí potom pod vedením 
Miloša Málka pokračovali v reprezentovaní nášho stolnotenisového 
oddielu.

Spracovala Božena Kočí, vybral Ing. Gustáv RumánekZ 
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Profesor Jozef Roháček
(6. 2. 1877 - 29. 7. 1962), Ev. farár, prvý prekladateľ Biblie 
do slovenčiny, rodák zo Starej Turej 

Biblia mala a dodnes má ďalekosiahly vplyv na život národov. Všetky 
európske národy majú svoje vlastné preklady Biblie. Mnohé vznikli už v ča-
soch reformácie, v 16. a 17. storočí. Preklady Biblie podnietili duchovnú 
spisbu, tvorbu duchovných piesní i svetskej literatúry a reč ľudu sa upravo-
vala podľa reči Biblie. Biblia vtisla národom nový charakter, nové myslenie, 
nové ciele a ideály. 

Jozef Roháček sa narodil 6. februára 1877 v osade Jazviny pri Starej 
Turej ako druhé zo šiestich detí. Rodičia boli maloroľníci a pôda ich sotva 
stačila uživiť. Rodina strýka z Topoleckej–Halušéch járku bola bezdetná, 
a preto si malého Jožka vzali k sebe. V r.1888 - 1894 chodieval so strýkom 
do Rakúska na hauzírovanie. 

Vo Viedni si všímal veľkomestský život, chodil so zvedavosťou okolo 
kníhkupectiev, súkromne sa vzdelával, naučil sa po nemecky. Ako sedem-
násťročný (1894) sa stretol so sestrami Royovými. Dostal sa do misijné-
ho ústavu v nemeckom Neukirchene, kde študoval v rokoch 1898 - 1903. 
V ústave sa učil húževnato najmä biblické jazyky: gréčtinu, hebrejčinu 
a latinčinu, aby, ak mu Pán umožní, mohol preložiť tú najcennejšiu knihu 
do slovenčiny. 

Nie často sme svedkami života človeka s takou pevnou vôľou a nesmier-
nou usilovnosťou, akým bol Jozef Roháček. Prejavil to práve pri spracová-
vaní slovenského prekladu Biblie. 

Tisovec, Kysáč, Nyiregyháza, Bratislava
Po návrate z Nemecka sa Jozef Roháček dostal do Tisovca, kde sa dňa 

22.9.1906 oženil s Ruženou Vranou. Odtiaľ prešiel do Kysáča (Srbsko), kde 
v r. 1906—1911 pracoval ako misijný pracovník medzi Slovákmi. Tu zinten-
zívnil prekladateľskú činnosť. V roku 1910 vychádza preklad jeho evanjelia 
podľa sv. Marka, v roku 1911 evanjeliá sv. Matúša a Lukáša. 

Na jar 1911 sa Jozef Roháček presťahoval do Nyiregyházy, kde pracoval 
medzi tamojšími Slovákmi, Tirpákmi, ako misijný pracovník. V lete 1914 
vypukla 1. svetová vojna a pripravovaný rukopis Biblie do tlače musel byť 
odložený. Jozef Roháček v roku 1915 narukoval a pôsobil ako poľný du-
chovný vo vojenských lazaretoch Miškovec, Košice, Stanislavov a napokon 
Brockov (Halič).

Na základe falošného udania ho 2.3.1920 (pred podpísaním Trianonskej 
mierovej zmluvy) zatkli. Obvinili ho: z (1) nelojality k maďarskému štátu 
(údajne nahováral veriacich, aby sa hlásili za Slovákov), (2) že poburoval 
ľudí proti Maďarom (vraj zakazoval Slovákom spievať maďarskú hymnu) 
a (3) nevedel preukázať, že je vyštudovaným farárom (nemal z biblickej 
školy v Neukirchene štátny diplom), takže neoprávnene vysluhoval sviatosti. 
Odsúdili ho na tri roky a v Debrecíne bol väznený trinásť mesiacov. Svoje zá-
žitky vo väznici opísal v brožúre Vrany. Právnemu zástupcovi Čs. konzulátu 
v Budapešti, Dr. Fleiserovi, sa podarilo vymôcť podmienečne prepustenie 
Jozefa Roháčka (13. 4. 1921). Do novej vlasti, Československej republiky, 
sa vrátil už v r. 1919, keď sa jeho rodina presťahovala z Nyiregyházy do 
Starej Turej. 

Koncom apríla 1921 sa s rodinou usídlil v Bratislave. V rokoch 1922 
- 1924 bol Jozef Roháček poslucháčom Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Študoval dejepis a zemepis (aprobácia stredo-
školského profesora). Zložil maturitné skúšky v Banskej Bystrici (6. 2. 1922). 
Popritom simultánne študoval na Evanjelickej teologickej fakulte. Kňazské 
skúšky zložil v dňoch 22. - 25. 6. 1925. Dokončil revíziu prekladu Nového 
zákona a začal redigovať duchovný mesačník KLASY (1921 - 1925). Po 
ukončení štúdia na teologickej fakulte ho biskup Dr. Samuel Zoch pozval 
do Modry. Tam bol ordinovaný za kaplána (27. 9. 1925) a okrem toho vy-
konával funkciu katechétu na učiteľskom ústave a meštianskej škole. V júli 
1935 sa prof. Jozef Roháček stal administrátorom ev. a. v. cirkevného zboru 
v Horných Strhároch. V apríli roku 1936 si podal žiadosť o penzionovanie, 
aby sa plne mohol venovať dokončeniu prekladu celej Biblie.

V roku 1962 sa zdravotný stav prof. Roháčka zhoršil, nastali kompli-
kácie a 29. júla 1962 zomrel vo svojom byte na Múzejnej ulici v Bratislave. 
Pochovaný bol 31. júla 1962 na cintoríne v Slávičom údolí za účasti priateľov 
a predstaviteľov cirkví. Pochovával ho senior Ivan Kolesár za spoluúčasti ev. 
farárov J. Holčíka a O. Bartku. Na jeho náhrobnom kameni je vyrytá veta: 
„Dostal milosrdenstvo od Pána preložiť Slovo Božie z pôvodných jazykov 
do slovenskej reči.“ 

Činnosť prof. Jozefa Roháčka
V decembrovom čísle Cirkevných listov (1933) podáva prof. Roháček 

správu, že preklad celej Biblie je hotový a tlač sa končí. Medzi iným napísal: 

„Môjmu prekladu sa na istom mieste vytýka, že sa drží príliš originálu. Ale 
práve v tom ja vidím svoju chválu a dosiahnutý svoj cieľ. Mojou snahou 
bolo podať taký verný preklad, aby každý, kto ho bude čítať, smel myslieť, 
že je to rovnako tak v originále“.

Slovenský preklad Biblie od prof. Roháčka zapustil hlboké korene do 
histórie najmä malých protestantských cirkví.

V roku 1936 knižne publikoval svoju doktorandskú dizertačnú prácu 
s názvom „Evolucionizmus vo svetle pravdy, alebo čo má každý vzdelaný 
človek vedieť o evolucionizme“. Dizertáciu však Husova fakulta v Prahe 
neodporučila k obhajobe.

Po skončení vojny začal prof. Roháček prednášať v priestoroch YWCA 
(Young Women´s Christian Association) v Bratislave, kde bola jeho man-
želka zamestnaná. Túto činnosť vykonával až do roku 1951, kedy bola vrch-
nosťou zakázaná. 

Pracoval na biblických heslách pre biblický slovník. V roku 1938 podni-
kol študijnú cestu do Palestíny (so zastávkami v Turecku, Grécku a Egypte). 
Prof. Jozef Roháček nikdy nezaháľal, ale študoval, písal, konal pastoračnú 
činnosť a nevzdával sa. Napokon bol aj chorľavý a rok pred smrťou v sú-
kromnom liste priateľovi do Beniakoviec (p. Rybárikovi) napísal: „Ja som 
volal vo veľkých bolestiach na Hospodina a On odňal odo mňa tie bolesti, 
ktoré trvali trištvrte roka vo dne i v noci… Som ešte stále zoslabnutý. Dcéra 
sa opiera o svoje barly, a tak konáme, čo sa ešte dá!“

Prof. Jozef Roháček sa odhodlal preložiť tú najcennejšiu knihu, aká 
existuje pod slnkom, aby dal svojmu národu to najcennejšie v jeho reči. 
Jeho preklad ovplyvnil na Slovensku duchovnú poéziu, duchovnú pieseň, 
duchovnú literatúru tlačenú, aj vyjadrenú slovami. Ďalej urýchlil aj ďalšie 
preklady Biblie do slovenčiny. Aj keby niekto poukazoval na nejaké nedo-
statky, ktorý preklad ich nemá? Rozhodujúci je duch a presnosť prekladu.

Bibliografia prof. Jozefa Roháčka
Ucelené literárne práce:
1. Stručný návod k naučeniu sa notám a spevu, Bratislava 1921.
2. Polykarp, Bratislava 1921.
3. Vrany, Debrecínsky väzeň, Bratislava 1922.
4. Evolucionizmus vo svetle pravdy, Bratislava 1936.
5. Aký krst je správny, biblický?, Bratislava, 1937.
6.  Štyri dobré slová (pod pseudonymom J. R. Topolecký), Stará Turá, 1945.
7. Svedkovia Jehovovi, Stará Turá, 1946.
8. Čudný zvukový film, Bratislava 1948.
Preklady:
1.  Štyri evanjeliá publikované pod názvom „Život nášho Pána Spasiteľa 

Ježiša Krista“, Budapešť 1912.
2. Nový zákon, Praha 1924 
3.  Svätá Biblia (Starý a Nový zákon), Praha 1936, ďalšie revidované vydania 

1937, 1942, 1949 (revidované vydanie Nového zákona), 1951, 1968, 1969, 
1974, 1980, 1991, 1993

4.  Kristína Royová, Bez Boha na svete, (preklad do maďarčiny: Isten nélkül 
a világban), spoluprekladateľ Komáromy Sándor, Prešov 1907, ďalšie 
vydania 1909, 1914, 1919.

5. John Bunyan, Cesta pútnikov, Bratislava 1922, 2. vydanie 1948.
6.  F. Schlachter, Páter Chiniquy, (pod pseudonymom J. R. Topolecký), Stará 

Turá, 1946.

Na Projekte Roháček sa podieľajú:
•	 Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike
•	 Rada cirkvi bratskej v Slovenskej republike
•	 Cirkevný zbor ECAV Stará Turá
•	 Občianske združenie SLUHA, Stará Turá
•	 Mesto Stará Turá
•	 Autori umeleckého diela: akad. sochári Ján Šicko a  Jaroslava 

Šicková-Fabrici
•	 Stavebné práce podstavca realizovali: Stavokomplet – Jozef & Pavol 

Bachár (Stará Turá) a Vodostav – Stanislav Orovnický (Zlaté Moravce)
•	 Stavebný dozor: Štefan Hruštinec
•	 Realizáciu diela finančne podporili verní čitatelia Biblie

Mgr. Pavol Trúsik
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Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na slávnostné 
odhalenie pamätníka, ktorý je venovaný nášmu 
rodákovi prof. Jozefovi Roháčkovi pri príležitosti 
100. výročia slovenskej Biblie. 
Dňa 29. októbra o 10.00 hodine budú profesorovi 
Roháčkovi venované slávnostné služby Božie 
v evanjelickom kostole a následne o 12.00 hodine 
bude v priestore premostenia potoka oproti Domu 
služieb slávnostne odhalený jeho pamätník. 



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 10/2011  11

Životné jubileum profesora 
Rudolfa Ondrášika

V septembri oslávil významné životné jubileum staroturanský ro-
dák Rudolf Ondrášik, Prof. RNDR. DrSc. Narodil sa 24.9.1936 
v Starej Turej, kde navštevoval aj základnú školu.. Gymnaziálne štú-
dium ukončil v Novom Meste nad Váhom. Vysokoškolské štúdium 
úspešne absolvoval na vtedajšej Geologicko-geografickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, odbor geológia. Od svojich 
začiatkov pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v postavení od asistenta až po riad-
neho profesora, doktora vied.

Vo svojej odbornej a pedagogickej činnosti sa zameral na hod-
notenie geologických podmienok výstavby, geologických hazar-
dov a rizík. Popri pedagogicko-výskumnej činnosti spolupracoval 
s prieskumnými, projektovými a investorskými organizáciami, najmä 
GEOFOS, s.r.o. Žilina, Dopravoprojekt Bratislava a Slovenské elek-
trárne Trenčín. Bolo to najmä pri inžinierskogeologickom priesku-
me a projektovej príprave hydrotechnických a energetických stavieb 
ako je prečerpávacía vodná elektráreň Čierny Váh a projektovaná 
prečerpávacia elektráreň Ipeľ, pre diaľnice a diaľničné tunely, z nich 
najmä Sitina v Bratislave, projektované tunely Ovčiarsko pri Žiline 
a Višňové cez Malú Fatru. 

Výsledky svojej výskumnej činnosti publikoval vo viac ako 160 
vedeckých a odborných prácach, v dvoch vysokoškolských učebni-
ciach a 8 vysokoškolských skriptách. Podieľal sa na zostavení inži-
nierskogeologických máp, z ktorých k najvýznamnejším patrí súbor 
inžinierskogeologických máp Slovenska v mierke 1:200 000 s vysvet-
livkami (Matula, Hrašna, Ondrášik, 1989). Rozvinul školu hodnote-
nia a prevencie geologických hazardov a rizík.

Absolvoval početné stáže a  študijné pobyty na zahraničných 
pracoviskách, bol hosťujúcim profesorom na Sagskej Univerzite 
v Japonsku v rokoch 1993-1994. Výsledky svojej výskumnej činnosti 
predniesol na početných medzinárodných konferenciách a univerzi-
tách v Európe, Kanade a Japonsku.

Počas svojej aktívnej činnosti zastával rad významných funkcií 
na Univerzite Komenského v Bratislave, ako aj v domácich i medzi-
národných vedeckých a odborných spoločnostiach. Bol vedúcim 
katedry inžinierskej geológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave v  rokoch 1986 až 1993. Stál pri zrode 
Slovenskej asociácie inžinierskych geológov a  stal sa jej prvým 
predsedom v roku 1990 a členom výboru Európskej federácie geo-
lógov. Bol členom národného výboru a predsedom národnej komisie 
pre inžiniersku geológiu Karpatsko-balkánskej geologickej asociá-
cie (KBGA) v rokoch 1986-2000, prezidentom Českej a Slovenskej 
národnej skupiny Medzinárodnej inžinierskogeologickej asociácie 
(IAEG) od roku 1992 do roku 1994, prezidentom Slovenskej národ-
nej skupiny IAEG. 

Aj po odchode do dôchodku pokračuje v aktívnej činnosti na 
Univerzite Komenského v Bratislave ako emeritný profesor.

Pánovi prof. RnDr. Rudolfovi Ondrášikovi, DrSc. k význam-
nému životnému jubileu želá všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia 
jemu i jeho najbližším, redakcia Staroturianskeho spravodajcu a jeho 
čitatelia.

Gustáv Rumánek 

Kalendárium
Božena Chorvátová - Royová
(1.10.1871 Stará Turá - 22.12.1960 Bratislava)
prekladateľka, otec August Roy, matka Františka, rod Holuby. Manželka 
Jána Chorváta, matka Ondreja Chorváta. Študovala na evanjelickej 
diakonii v Bratislave, Šoporni a v Prešove. Prekladala do nemčiny spisy K. 
Royovej. Prispievala do časopisu Svetlo, Večernica, Cestou svetla. Od jej 
narodenia uplynulo 140 rokov.

Rudolf Koštial
(3.4.1913 Stará Turá, Koštialova dolina - 28.10.1991 Zvolen)

teológ, filozof, spisovateľ, prekladateľ. Otec Michal, matka Zuzana, rod. 
Londáková. Maturoval na Gymnáziu v Novom Meste n. Váhom, bohoslo-

vectvo študoval v Bratislave, v Štrasburgu. Rok pôsobil v USA, po návrate 
pôsobil posledne v Skalici. Od r. 1969 bol biskup Západného dištriktu 

(ZD) vo Zvolene. Od jeho úmrtia uplynulo 20 rokov.

Ladislav Macháček
(28.10.1911 Kaznějov, ČR - 21.8.1996 Stará Turá)
technicko-hospodársky pracovník Chirana Stará Turá. Absolvent priemy-
selnej školy, strojárenského inštitútu, školy dôstojníkov v zálohe a zbrojár-
skeho učilišťa. Z Dubnickej zbrojovky prestúpil do Starej Turej. Pracoval vo 
vyšších funkciách, organizoval vytvorenie výrobno - hospodárskej jednotky 
(VHJ) a pod. Bol nositeľom viacero vysokých vyznamenaní. Narodil sa 
pred sto rokmi.

František Michera
(13.10.1886 Kostelec n. Orlicí - 3.7.1947 Bratislava)

priemyselník, podnikateľ. Otec Emanuel, matka Anna, rod. Charváthová. 
Študoval na Obchodnej akadémii, pracoval vo Viedni. V r. 1919 kúpil 
v Bratislave pobočku viedenskej firmy „Eduard Schinzel“, továreň na 

vodomery a plynomery. Od r. 1936 mal pobočku i na St. Turej. Pomáhal 
odboju. Uplynulo 125 rokov od jeho narodenia.

Daniel Molec
(12.10.1846 Stará Turá - 18.7.1930 Bratislava)
verejný činiteľ, publicista, právnik. Otec Martin Molec, matka Mária, 
rod. Vallová, manželka Kornélia, rod. Thinaglová. Študoval na gymnáziu 
a právo v Bratislave a v Budapešti. Bol advokátom, hlavným mestským 
notárom, prednostom dôchodkového oddelenia mestského magistrátu. 
Prispieval k pomaďarčovaniu. Od jeho narodenia uplynulo 165 rokov.

Miloslava Rozsypalová
(3.10.1901 Stará Turá – 6.12.2003 Stará Turá)

pochádzala z vlasteneckej, pokrokovej, podnikateľskej bryndziarskej 
rodiny. Otec Ján Nepomuk Wallo, matka Mária, rod. Šulová, dcéra Zora 
bola profesionálna herečka. Študovala na súkromnej obchodnej škole vo 
Viedni, manžel Antonín Rozsypal za odboj fašistami umučený. V r. 1921 - 

1945 pôsobila v Kroměříži. Dožila by sa 110 rokov.

Teodor Wallo
(17.10.1861 Stará Turá - 18.10.1932 Zvolen)
brat Jána Nepomuka Wallu, verejný činiteľ, veľkoobchodník. Štúdium na 
Gymnáziu v Banskej Bystrici a na Hospodárskej akadémii v Budapešti. 
Pokračoval v otcovom podniku s bryndzou vo Zvolene. Bol hlavným 
organizátorom rozvoja stredoslovenského bryndziarstva. V r. 1882 vy-
našiel technológiu roztierateľnej bryndze. Uplynulo 150 rokov od jeho 
narodenia. 

Ján Nepomuk Zimmermann
(19.10.1826 Chtelnica - 20.7.1884 Stará Turá)

staroturiansky rímsko - katolický kňaz, dekan. Hoci bol Nemec, bol priaz-
nivo naklonený slovenským národným požiadavkám. Spolu so svojím 

kaplánom A. Pullmanom a s evanj. a. v . kňazom A. Royom r. 1871 založili 
v mestečku Pomocnú pokladnicu. Pomohol inštalovať v kostole r. 1884 

nový organ. Uplynulo 185 rokov od jeho narodenia.

Darina Žuravlevová
(10.10.1906 Stará Turá - 17.3.1988 Bratislava)
speváčka, vokálna pedagogička. Otec Jozef Paulovič, matka Emília, 
rod. Dobrucká, manžel Sergej Žuravlev. Hudobné vzdelanie získala 
v Bratislave a v Brne. Bola prvá slovenská vokálna pedagogička, koncert-
ne činná. Vypracoval učebné osnovy a metodiku spevu. Vychovala vyše 
60 spevákov. Bola viackrát vyznamenaná. Bola by sa dožila 105 rokov.

Haiku
Konaj iba tak, 

aby ťa neprajníci 
nechceli chváliť.
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Bunker je opäť ako nový
Cez prázdninové víkendy vládol v bunkri vo Vetešovom jar-

ku čulý pracovný ruch. Deti z Detskej organizácie Fénix tu takto 
trávili časť prázdnin. Bunker si už vyžadoval väčšiu rekonštruk-
ciu, pretože vnútorné drevené obloženie hralo všetkými farbami 
a sem-tam sa už niečo aj rozpadlo. V minulom roku nám pomohli 
pracovníci Lesoturu s rekonštrukciou prednej vonkajšej steny, kto-
rú sme tento rok natreli niekoľkými ochrannými nátermi. S tými 
nám zase pomohli Technické služby mesta Stará Turá, keď nám 
pomohli objednať a dodať presne vyšpecifikované nátery proti ples-
niam a agresívnemu lesnému prostrediu. Na nás zostala manuálna 
práca, ktorej sme sa zhostili statočne. Po vonkajšej stene prišli na 
rad vnútorné drevené obklady. Čo sa dalo sme vytiahli von, ostatné 
sme natierali vnútri. Záverečnou bodkou bolo natretie platní a ko-
mína na sporáku novou striebrenkou. Potom prišlo na rad generálne 
upratovanie a radosť z vykonanej práce. Myslíme si, že sa nám to 
vydarilo. Bunker opäť vyzerá ako nový. Kto nevie, kde to je a rád 
by sa tam pozrel, pozývame ho na 16. ročník turistického pochodu 
Pamätníkmi Bielych Karpát, ktorý sa koná 8.októbra. Každý účast-
ník nielenže uvidí bunker v plnej paráde, ale pri ňom bude aj malé 
občerstvenie a skvelá nálada. Pochod je vhodný pre rodiny s deťmi 
a začínajúcich turistov. Srdečne pozývame.

Text a foto: Peter Ištoňa, Detská organizácia Fénix

4. október – Svetový deň zvierat 
Hovorí sa: „zariekaného chleba – najväčší kus“ a ja musím 

priznať, že mňa osobne sa toto porekadlo dotklo najmä v ob-
lasti vzťahu ku zvieratám. I napriek tomu, že som vyrastala na 
dedine a náš dvor bol vždy plný zvierat, akosi som „nadmernú 
lásku“ ku zvieratám nepodedila. Niektorých som sa bála, iných 
som sa štítila a asi nikdy som, tak ako iné deti, nevyhľadávala 
situácie, kedy by som si chcela „niečo“ pohladkať. Ďakovala 
som osudu, že mi do cesty privial i partnera rovnakého zmýš-
ľania, ktorý sa nikdy nezaoberal myšlienkou vlastniť niečo 
malé a chlpaté.

A potom to prišlo.
Miška, ktorá sa nám narodila, bola od malička zbláznená 

do zvierat. Žiadneho z nich sa nebála a ja som sa s hrôzou 
v očiach a s očakávaním istej besnoty alebo toxoplazmózy 
márne bránila situáciám, kedy sa usilovala pomaznať sa s tú-
lavou mačkou či rehabilitovať zrazeného drozda. Doma sa nám 
i napriek nášmu rodičovskému zákazu hromadili rôzne druhy 
zvierat, a to najmä tých, ktoré vykazovali akúkoľvek známku 
postihnutia či choroby. Knihami o zvieratkách, plyšákmi v ko-
číku, obrázkami zvierat a nekonečnými srdcervúcimi listami 
k narodeninám s prosbami, aby sme jej kúpili psa, nás postup-
ne pripravovala na to, že raz bude zvieracia lekárka. I napriek 
mojim obavám a výhradám od svojho detského sna neustúpila 
a ja som musela začať rešpektovať jej život plný tvorov, ku kto-
rým som si ja sama cestu nikdy nenašla. 

A potom prišiel „podraz“ číslo 2
Dcéra nám po ročnom štúdiu na veterine predstavila Megie 

– malú fľakatú trojmesačnú fenku jack russela. JEJ PSA. S man-
želom, s ktorým sme sa dlhé roky vzpierali a bránili, že do 
bytu psa nikdy a v žiadnom prípade, sme kapitulovali. Prvé dni 
nášho spolunažívania sme veľmi ťažko niesli. „Obrblali“ sme 
každý chlp v koberci, každý dotyk šteniatka, ktoré sa chcelo 
hrať. Boli sme nepríjemní, nahnevaní. Ale dcéra s Megie to 

nevzdávali. Pri každej príležitosti nás presviedčali, že zviera 
nie je len akási prázdna vec. Obidve nás trpezlivo učili, že zvie-
ra cíti, že vie prejaviť náklonnosť, lásku a oddanosť, že sa vie 
uraziť, ale i vypočítavo urobiť niečo, čo mu prinesie prospech. 
To, čo som vždy považovala za výsostne ľudské, som zrazu 
badala u Megie. Nemohla som a asi som ani nechcela uveriť 
tomu, ako všetkému rozumela, ako sa snažila rešpektovať, čo 
mám rada a čo nie. Tajne som začala čítať knihy a odborné 
články o zvláštnych schopnostiach zvierat a chtiac-nechtiac 
som s úžasom sledovala na Megie, ako to funguje. Bolo (a stále 
je) pre mňa nepochopiteľné, ako môže Megie vedieť, kedy sa 
dcéra vráti domov, pretože asi minútu pred tým, ako zaštrn-
gocú kľúče, príde Megie na chodbu ku dverám, sadne si a čaká. 
Je pre mňa neuveriteľné, že počas celého nedeľného doobedia 
sa v kuchyni neobjaví a až keď si len tak pre seba pomyslím, 
že jej idem vytiahnuť mäso z polievky, príde, sadne si ku mne 
a čaká. Ako to vie, že som na ňu myslela?

Megie ma učí to, čo veľa ľudí už dávno vie - že zvieratá 
sú neobyčajné stvorenia. I napriek tomu, že na tomto svete 
boli skôr ako my, i napriek tomu, že nášmu človečiemu svetu 
nerozumejú, po stáročia sa prispôsobujú ľudským rozmarom 
a hľadajú si svoje malé miestečko na Zemi, kde by nám, pánom 
tvorstva nezavadzali. Pred niekoľkými rokmi by som nebola 
ochotná pripustiť, že zvieratá cítia radosť alebo smútok, že 
majú dušu. Dnes som o tom presvedčená.

4. október bol vyhlásený už v roku 1931 za Svetový deň 
zvierat. Tento deň nemá nabádať k zvyšovaniu tržieb 
v obchodoch so zvieracími potrebami. Má byť akousi 
pripomienkou rozmanitosti života a možno malého 
zázraku čistoty, ktorý za dlhé tisícročia neskazili ani 
peniaze, ani majetky, ani závisť.

Věra Tepličková
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OKTÓBER 
mesiac úcty 

k starším
V mesiaci október sa 

prihovárame k  našim dra-
hým seniorom, aby sme im 
vzdali úctu a poďakovali za 
ich obetavú prácu pre svoje 
rodiny, ale aj pre mesto, za 
lásku, ktorú dávajú svojim 
vnúčatám a za hrejivé rodin-
né teplo a skúsenosti, ktoré 
odovzdávajú ďalším generá-
ciám Staroturiancov. Veríme, 
že slová vďaky nepočujú iba 
v  mesiaci október, ktorý je 
vyhlásený za mesiac úcty 
k starším, ale že ich tieto slová 
sprevádzajú životom na kaž-
dom kroku. Pri príležitosti 
mesiaca úcty k  starším Vás 
chceme obdariť aspoň slovne, 
básňou od Janky Trúsikovej.

Neľutuj šediny,

keď tíško padajú ti do tváre,

sú len odrazom rokov,

čo neboli vždy bujaré.

Neľutuj vrásku v tvári,

čo tiahne sa kútikom úst,

to je svedok dávnych časov,

prejdi po nej, pohladiť ju skús.

Neľutuj ani bolesť,

čo šklbe každým kĺbom,

to trpká daň, za ťažkú prácu 

a denný prechod životom.

Častokrát si sníval

ako lepšie prežiť život,

no pritom, prežil si ho krásne,

to ti je dnes jasné.

Ruky vnúčat hladia tvár,

tíško sa usmievaj,

život je ten najväčší dar,

ešte dlho ho s láskou prijímaj.

Manželia Stalinskí 
a tí ďalší

Patrí sa mi znova niečo napísať o tom zvláštnom 
období, kedy na Starej Turej koncom tridsiatich a za-
čiatkom štyridsiatich rokov minulého storočia pôsobi-
li osobnosti, ako MuDr. Vasilij Jevdokimovič Kovalev, 
ktorý mal ordináciu na miestach, kde je teraz dolný ko-
niec Domu služieb, ako MuDr. František Winter, ktorý 
ordinoval hlavne na Pažiti u Zatkalíkov, česká rodina 
zverolekára MvDr. Fialu, Ing. Aleksander Vasiljevič 
Stalinskij, či jeho manželka Mudr. Stalinskaja, všetko 
obyvatelia „Wintrovca“, situovaného pod železničnou 
stanicou. O prvých dvoch osobnostiach sme uviedli 
životopisné informácie z preverených zdrojov (január 
1998 a október 2009), pri tu posledných dvoch osob-
nostiach čiastočný nedostatok faktov skúšame vydedu-
kovať tým, že ich údaje vkladáme do mozaiky prvých 
dvoch životných osudov a porovnávame. O tu spomí-
nanej budove Wintrovec vieme, že bola vybudovaná 
za peniaze manželky MuDr. Wintera asi v polovici tri-
dsiatich rokov. Toto manželstvo sa zakrátko na to roz-
padlo, manželka odišla, budova zostala, on v nej nikdy 
nebýval. V roku1940 sa život MuDr. Wintera začína 
zauzľovať, nie však jeho pričinením. Vyčítali mu, že po 
otcovi Bernardovi z Břeclavi, bol Žid. Vtedy dostáva 
zákaz vykonávať lekársku prax, bol väznený, vyhostený 
na necelý rok do obce Osuské a medzi prvými bol od-
transportovaný do Oswienčimu. Oficiálne potvrdený 
dátum jeho úmrtia je 28.7.1942! 

Pripojme tiež niečo o MuDr. Kovalevovi. Pochádzal 
z Ruska z kupeckej rodiny. Počas VOSR mu tajná polí-
cia ČEKA pred očami zavraždila oboch rodičov, z čoho 
mal traumu na celý život. Štúdium medicíny ukončil na 
UK v Bratislave, na Starú Turú prišiel r. 1934. Neskôr 
nezištne pomáhal odboju, po vypuknutí povstania po-
máhal cez partizána, politického komisára Simeona 
Simeonoviča Serdahelju, ktorý prišiel pod Javorinu 
z Modry 1.9.1944. Aké bolo jeho spravodajské poslanie 
nevieme, ale stalo sa, že po takejto nie dlhej spolupráci 
MuDr. Kovalev si siahol na život a 26.10.1944 po pre-
voze do nemocnice v Piešťanoch skonal.

O manželoch Stalinských, z toho, čo zostalo v pa-
mäti, nás informovala naša rodáčka, p. Vlasta Vojteková 
žijúca v Bratislave. Manželia Ing. Aleksander Vasilievič 
Stalinskij, staviteľ, bol rodák z Petrohradu a manžel-
ka MuDr. Stalinskaja, lekárka pochádzala z  Krymu. 
Manželstvo bolo bezdetné. Vraj prišli na Starú Turú 
niekedy v rokoch 1938-1940 z Kyjeva, kde spolu štu-
dovali a kde sa i zoznámili. Bývali, ako sme uviedli, na 
Wintrovci. Presuny vzdelaných ľudí v tomto období a v 
tomto teritóriu, ak tomu bolo tak, iste boli zvláštne a iste 
diali sa za osobitých okolností a dôvodov. Dnes nám to 
však nik už nevysvetlí!

Ing. Stalinskij bol schopný staviteľ, ako i náruživý 
poľovník, čo sa mu napokon stalo aj osudným. V horách 
Topoleckej ho poľovníci a lesníci požiadali o pomoc. 
Bolo potrebné situovať postavenie budúceho dreveného 
zrubu, či chatky, pre prípad úkrytu pred špatným po-
časím. Pri hľadaní vhodnej lokality priplietla sa medzi 
nich neočakávane líška. Svoju neopatrnosť v okamihu 

zaplatila svojim životom. Ktorýsi z prítomných prejavili 
záujem o jej kožuch a začali ju drať. Nuž, nikoho však 
vtedy ani v náznakoch nenapadlo, že zviera je napadnu-
té besnotou. Na vlastnom predlaktí mal Ing. Stalinskij 
poranenie a tu došlo k prestupu infekcie. Bol rok 1943 
a jeho osobná tragédia predišla jeho prípadné očakáva-
né transportovanie do koncentračného tábora, o kto-
rom bol presvedčený, že sa mu nevyhne (asi manželstvo 
pravoslávneho so židovkou). V priebehu týždňa dostal 
vysoké teploty a zápal pľúc, na ktorý o pár dní aj skonal. 
Podľa terajšieho usporiadania jeho hrobu (pravoslávny 
kríž) a priloženej tabuľky písanej v ukrajinčine, pohreb 
mohol sa konať podľa pravoslávneho rítu. Je otázkou, 
či tak neurobil priamo i  pravoslávny pop privolaný 
z Bratislavy. Tieto skutočnosti nepotvrdilo ani vyžia-
dané písomné vyjadrenie z archívov metropolitnej rady 
cirkvi z Prešova. Ako sa však zdá, tento hrob na Starej 
Turej i po rokoch nie je pre niekoho celkom zabudnutý. 
Bývajú tam občasne položené kvety! 

Asi po mesiaci od tejto udalosti odchádza i Mudr. 
Stalinskaja s tým, že medzi svojimi v Novom Meste n. 
Váhom sa rozhodne, aká bude možnosť a kam sa odsťa-
huje. O ďalšom osude lekárky sme sa už viac nedozvede-
li, niektoré informácie však tvrdia, že odišla do Viedne!?

Ako neoceniteľných priateľov mali manželia ro-
dinu Raymundovcov, rodinu Jána Nepomuka Wallu, 
Brídovcov ako i  ďalších z  radov predovšetkým 
poľovníkov.

Vrátim sa k myšlienke v úvode. Zvláštne obdobie 
bolo ozvláštnené neobvyklým milým, ústretovým vzťa-
hom tu menovaných osobností ku svojmu okoliu, ku 
svojim pacientom. Lekár MuDr. Kovalev bol vo vše-
obecnosti vysoko vážený vo svojom okolí, lekára MuDr. 
Wintera poznali ako vysokohumánneho v prostredí chu-
dobných, nesolventných pacientov, kde sa akoby ubiehal 
v dobročinnosti s lekárnikom Szabadosom. Ani manže-
lia Stalinskí neporušili toto klíma či milosrdenstva, či 
lásky k blížnemu. Všetok svoj čas a vedomosti nezištne 
a plne poskytovali svojim spoluobčanom.

Keď som pred viac rokmi spracúval životopis MuDr. 
Wintera, nikde som nenašiel, nikde nepočul, prečo sa 
práve on, z moravského Podluží (kam Břeclav patrí) 
, kraja prekrásnych ľudových piesní, usadil práve na 
Starej Turej. Možno v podvedomí tiahol presťahovať sa 
na oázu, kde pôsobí svojou misiou abstinenčné hnutie 
Modrý kríž so svojimi ústavmi, ako prejavmi úprimnej 
kresťanskej lásky. A toto sa vtedy odzrkadľovalo v tom-
to, akoby zvláštnom období, keď vzťah tu menovaných 
osobností k trpiacemu bol vždy prvoradý.

S použitím podkladov od p. Vlasty 
Vojtekovej spracoval G. Rumánek

Osobné vyznanie našej prispievateľky na záver:
V tomto období som bola asi štvorročné dieťa, kto-

ré rástlo s rodinou na Wintrovci. Moja babička (1869-
1970) tu pracovala ako pomocnica v domácnosti. Počas 
jej dlhého, storočného života, stále sa vracala vo svojich 
spomienkach na Wintrovec a ja som si tieto udalosti 
stále viac a viac vrývala do pamäti. Mali sme okolo tiež 
krásnu záhradu, o ktorú sa starala rodina Pavlovičovcov. 
Bolo tam veľa kvetov a ovocných stromov a ja som bola 
šťastná, že som mohla vyrastať v takomto prostredí.

Vlasta Vojteková
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Mestský klub SMER-SD Stará Turá a Dom kultúry Javorina Stará Turá Vás pozývajú na 
Stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční dňa 6.10.2011 o 15.00 hodine 

v Kaviarni Domu kultúry Javorina. TÉMA: Kríza skončila alebo pokračuje? 
Podnikateľská sféra a občan. Hosťom stretnutia je profesor Peter Stanek, ktorý odpovie na 

tieto, ale aj ďalšie otázky:

Čo môžeme očakávať od krízy? Bude naďalej klesať životná úroveň? 
Čaká nás ďalšie zdražovanie? Čo môžu očakávať dôchodcovia a mladí ľudia? 

Bude rásť nezamestnanosť? Odolajú podnikatelia bankrotom? Ako to všetko dopadne?

NA TIETO A ĎALŠIE OTÁZKY MÔŽETE DOSTAŤ ODPOVEĎ NA STRETNUTÍ
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Výborný vstup mladých 
futbalistov v 3. lige

Nový ročník sa začal aj pre našich najmladších futbalistov, ktorí nás 
reprezentujú v 3.lige. Mladší a starší žiaci išli do súťaže s cieľom získať skú-
senosti a dokázať, že na túto súťaž sme pripravení. Prekvapenie pripravili 
naši mladší žiaci na čele s trénerom Sekerkom, ktorí prehrali až v 7. kole 
v Partizánskom 3:1. Predtým ale odohrali v týždni majstrovský zápas a v so-
botu sa zúčastnili v Ostrave turnaja, na ktorom obsadili výborné druhé 
miesto. Starší žiaci začali horšie, ale remizovali s rezervou Nového Mesta 
n/V a s D. Vestenicami. Pevne veríme, že trénerská dvojica Roman  Pribiš 
a Richard Hladík sa dočkajú aj víťazstiev a že budú na sebe tvrdo pracovať. 
Mužstvu dorastencov   nevyšiel úvodný zápas, keď prehrali v Papradne 2:1 
a kontumačne prehrali pre poruchu autobusu s D. Vestenicami 3:0. Ostatné 
zápasy vyhrali, ale domácim výkonom s H. Porubou 1:1 sklamalo celé 
mužstvo, čo potvrdil aj viceprezident klubu PharmDr. Leopold Barszcz, 
ktorý bol na zápase prítomný. Lepšie výsledky sa čakajú aj od „A“ mužstva, 
ktoré doma stratilo už 7 bodov a tieto im môžu v závere súťaže veľmi chý-
bať. Preto sa očakáva, že v ďalších zápasoch  zabodujú naplno a z vonku 
dovezú taktiež nejaký bod.

Prehľad odohratých zápasov:
4. kolo muži: MFKStará Turá – Šimonovany 0:0 (0:0)

Úvod zápasu bol veľmi opatrný z oboch strán. Hostia preverili nášho 
brankára Petra Viskupa v 11. min. Lafikom. Z protiútoku sa mohli domáci 
ujať vedenia, keď ušiel po ľavej strane Ondrej Peterka, ale jeho prízemnú 
strelu Čangel vyrazil. V 38. min. mal ideálnu šancu Strnátka, ktorý netrafil 
prázdnu bránu po prihrávke Peterku. V 44. min. priamy kop Laciku bezpeč-
ne chytil Viskup. V druhom polčase domáci zatlačili súpera a už v 48. min. 
striedajúci Coufalík obišiel dvoch protihráčov, no Čangel bol na mieste. 
V 56. min. si Viskup poradil so strelou Svoradu. V 59. min. Rybanského 
strelu Viskup nohou zázračne vyrazil a potvrdil veľmi dobrú formu. O mi-
nútu na to prestrelil Strnátka z 18 m a ten istý hráč onedlho nastrelil tyč 
hosťujúcej bránky. Svoradovu strelu bravúrne vyrazil Viskup na roh. Strela 
Peterku v 77. min. šla nad bránu a podobne aj pokus Šimeka o dve minúty 
neskôr. V 84. min. Strnátka strieľal mimo troch žrdí. V poslednej minúte sa 
do obrovskej šance dostal Tuka, ale jeho strelu z 5 m Čangel vyrazil a tak sa 
zápas skončil bezgólovou remízou. Za „A“ mužstvo mal premiéru v tomto 
zápase striedajúci Matúš Majtás, ktorý je perspektívnym hráčom z dorastu.  
Rozhodoval: Štefanec, 150 divákov. Hralo sa bez kariet. 
Stará Turá:  Viskup-Antálek, Baranovič, Popelka, Makara, Strnátka, 

Čamek, Tuka, Denk, Pekník, Peterka (Coufalík, Majtás).

4. kolo muži B:  Hrádok – MFK Stará Turá „B“ 2:1 (0:0), 
gól: Otrubný 

4. kolo dorast: D. Vestenice – MFK Stará Turá 3:0 kont. 
Naše mužstvo nepricestovalo na zápas z dôvodu poruchy autobusu. 
ZsFZ  zápas kontumoval v náš neprospech.
2. kolo SŽ: MFK Stará Turá – H. Nitra „B“ 1:9, gól: Borek
2. kolo MŽ: MFK Stará Turá – H. Nitra „B“ 1:1, gól: Hornáček

5. kolo muži: MFK Stará Turá – Cígeľ  0:3 (0:0)
Mužstvo Starej Turej prišlo s cieľom neprehrať a netajili sa  tým, že si 

prišli do Cigľa po tri body. Hneď od úvodu zápasu predvádzali útočný futbal, 
čo sa určite páčilo hlavne divákom. Prvú gólovú šancu však mali domáci 
v 9. min., keď Lučan v čistej šanci hlavou trafil brankára hostí Petra Viskupa. 
Do šatne odchádzali obe mužstvá za bezgólového stavu. Po zmene strán 
začali domáci viac útočiť, no boli to hráči Starej Turej, ktorí sa v 60. min. 
ujali vedenia, keď potiahol akciu Tuka, našiel ideálne Peterku, ktorý sa po 
pravej strane kľučkou zbavil obrancu a ideálnou nahrávkou našiel úplne 
voľného  Strádku, ktorý nemal problém usmerniť loptu do siete 0:1. Potom 
prišli výborné chvíle domácich. Tí od 70. do 85. min. zahodili štyri – päť 
čistých šancí a mužstvo Starej Turej mohlo ďakovať brankárovi Viskupovi, 
ktorý bol veľmi pozorný a nedovolil domácim skórovať. Rozhodlo sa ale 
v závere zápasu. V 89. min. sa potvrdila stará futbalová pravda „nedáš – 
dostaneš“. Striedajúci Arbecík po chybe domácej obrany zvýšil na 0:2. Ani 
to však nebolo všetko a v zúfalom nápore domácich strelecky disponovaný 
Strnádka svojim druhým gólom zavŕšil zaslúžené víťazstvo Starej Turej – 
0:3. Naše mužstvo ale prišlo o Mariána Šimeka, ktorého vylúčil rozhodca 
po druhej žltej karte.
Góly: Srnádka 2, Arbecík, R: V. Magdolen, 250 divákov, ČK: Šimek
Stará Turá:  Viskup – Soufalík, Štefík, Straka, Makara, Strnátka, Šimek, 

Žák, Denk, Pekník, Peterka, str. Tuka, Popelka, Arbecík

5. kolo muži B:  MFK Stará Turá „B“ – Bzince p/J 2:1 (2:0), 
góly: Kolárik, Otrubný

5. kolo dorast:  MFK Stará Turá – Šimonovany 6:1 (2:0), 
góly: Majtás 2, Guriš 2, Valenčík 2

3. kolo SŽ: Nové Mesto n/V „B“ – MFK Stará Turá 3:3
4. kolo SŽ:  MFK Stará Turá – Kanianka 1:4 (1:2), 

gól: Hornáček  
3. kolo MŽ: Nové Mesto n/V „B“ – MFK Stará Turá 2:2
4. kolo MŽ:  MFK Stará Turá – Kanianka 2:1 (1:1), 

góly: Andrášik, Muchalisko

6. kolo muži: MFK Stará Turá – TJ Vápeč Hor. Poruba 2:2 (1:2)
Naše mužstvo potrebovalo bodovať naplno, ale  úvod zápasu im nevy-

šiel. V 8. min. ušiel po ľavej strane Petrúšek, ideálne nahral v pokutovom 
území úplne voľného Živčica, ktorý trafil horný roh Viskupovej brány 0:1. 
V 13. min. priamy kop Strnátku minul bránu a o minútu mu hostia zblo-
kovali samostatný nájazd. Viskup sa vyznamenal v 15. min. po hlavičke 
Škorvánka, ktorú vyrazil na roh. Hosťujúci Živčic mohol skórovať v 22.min., 
ale je hlavička minula domácu bránu. V 30. min. odkopol domáci stopér 
Makara loptu presne na nohu hostí, ktorí nastrelili brvno, lopta sa ale dostala 
k voľnému Škorvánkovi, ktorý zvýšil na 0:2. Nášmu mužstvu sa podarilo 
znížiť v 42. min., keď priamy kop Peterku brankár vyrazil, Baranovič vrátil 
loptu hlavou pred Leška a Žák znížil na 1:2. Domáci začali druhý polčas s ná-
porom a už v úvode sa po rohovom kope dostal k lopte Štefík, ktorého strelu 
pod brvno vyrazil Leško na roh. V 53. min. ušiel hosťujúcim obrancom po 
ľavej strane Peterka, nahral Strnátkovi, ktorý šancu nevyužil. Vyrovnať mo-
hol v 59. min. Peterka, ktorému nahrával Štefík do úplne voľného priestoru 
pred bránku, ale domáci kapitán loptu netrafil najlepšie. V 62. min. kopal  
priamy kop Peterka, ale brankár jeho strelu vyrazil. Zaslúžené vyrovnanie 
prišlo v 63. min., keď sa v 16- ke najlepšie zorientoval Strnátka a skóroval 
na 2:2. V 67. min. kopali hostia priamy kop, ale Viskup strelu Vlasatého 
vyrazil na roh. V 74. min. skončila Živčicová strela na brvne domácej brá-
ny. Peterka mohol rozhodnúť zápas v 76. min., keď  dostal do  behu pekný 
pas od Tuku a išiel sám na brankára hostí, ale strelou neohrozil brankára.  
Hostia v závere odolali tlaku a odviezli si cenný bod. 
Góly: Žák, Srnádka, R: Caňo, 150 divákov
Stará Turá:  Viskup – Baranovič, Štefík, Straka, Makara, Strnátka, Tuka, 

Žák, Denk, Pekník, Peterka, str. Popelka, Coufalík

6. kolo muži B:  Trenč. Bohuslavice – MFK Stará Turá „B“ 4:0 (0:3) 
6. kolo dorast:  Streženica : MFK Stará Turá 0:4 (0:2), 

góly: Majtás 3, Szekfu
5. kolo SŽ: Beluša – MFK Stará Turá 7:1, gól: Petkov
5. kolo MŽ: Beluša – MFK Stará Turá 1:1, gól: Michalisko

7. kolo muži: Ladce – MFK Stará Turá 2:0 (0:0)
Naše mužstvo prišlo k súperovi s cieľom neprehrať a získať nejaký bod. 

V prvom polčase sa im to úspešne darilo. Zápas bol veľmi opatrný s mi-
nimom šancí. V 22.min. mal domáci Kučera veľkú šancu, ale Viskup jeho 
jedovatú strelu vyrazil. Strnátková strela v 33. min. skončila na bočnej 
sieti. Naši sa ale mohli ujať vedenia, keď Štefík našiel peknou prihrávkou 
Žáka, ale jeho strelu Jankech vyrazil. Druhú príležitosť na skórovanie mal 
v 45. min. Peterka, ktorý nevyužil samostatný nájazd na domáceho brankára. 
Bol to veľmi dôležitý moment a hra by mala určite iný priebeh. V druhom 
polčase domáci pritlačili a výsledkom boli dva góly v našej sieti. Ten prvý 
strelili domáci hráči už v 49.min. po peknej kombinácii domáceho záložníka 
Homera, ktorý ideálne našiel Martinku, ktorý  prízemnou strelou otvorili 
skóre 1:0. Naše mužstvo sa nespamätalo z gólu a prišiel druhy úder, keď 
strela domáceho E. Mražíka v 55. min.  z 20 m skončila pod brvnom náš-
ho brankára Viskupa 2:0. V 73. min. náš brankár Viskup vystihol úmysel 
E. Mražíka, ktorý ho chcel prelobovať. Tento stav sa už do konca zápasu 
nezmenil a domáci kontrolovali priebeh až do konca.  
Stará Turá:  Viskup –  Arbecík, Štefík, Straka, Makara, Strnátka, Žák, 

Denk, Pekník, Peterka, Popelka, str. Tuka, Antálek

7. kolo muži B: Stará Turá „B“ - Vrbovce 0:0
7. kolo dorast: MFK Stará Turá – Horná Poruba 1:1 (1:1)
6. kolo SŽ: MFK Stará Turá – Dolné Vestenice 1:1, gól: Uhlík
6. kolo MŽ:  MFK Stará Turá – Dolné Vestenice 6:1, 

góly: Andrašík 2, Klimáček 2, Tanglmajer, Ando
7. kolo SŽ: Partizánske – MFK Stará Turá 6: 0
7. kolo MŽ: Partizánske – MFK Stará Turá 3: 1

Ing. Ján Hodermarský
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Cyklistické preteky na 
Veľkú Javorinu

Klub slovenských turistov Stará Turá usporiadal dňa 10. septem-
bra v poradí už 24. ročník cyklistických pretekov neregistrovaných 
cyklistov na Veľkú Javorinu. Pri peknom slnečnom počasí na štart 
nastúpilo 37 mužov a 3 ženy na cestných a 26 mužov na horských 
bicykloch.

Časovka na cestných bicykloch a preteky na horských bicykloch 
mali štart na rovnakom mieste v Lubine Hrnčiarové pri pohostin-
stve. Časovka viedla po ceste a cieľ bol na Holubyho chate na Veľkej 
Javorine. Dĺžka trate bola 8 500 m a prevýšenie 600 m.

Trasa na horských bicykloch viedla cez Podkozince na Miškech 
salaš a ďalej po žltej značke na Veľkú Javorinu. Cieľ bol až na vrchole 
pri vysielači. Dĺžka trate bola 8 600 m a prevýšenie 650 m.

Najmladším účastníkom bol Krištof Němý zo Starej Turej, ročník 
1998 časom 00:38:28, priemer 13,26 km/h.

Najstarším účastníkom bol Ján Ďurina z Nového Mesto nad 
Váhom, ročník 1941 časom 00:43:34, priemer 11,71 km/h.

Aj napriek výborným časom (6 pretekárov na časovke 
malo čas pod 30 min., na horských mali dvaja pretekári 
čas pod 35 min. a ďalší traja pod 36 min.) traťové rekordy 
odolali:
•	 časovka Marián STANČÍK zo Starej Turej v roku 2000, časom 

00:25:33 min., priemer 19,96 km/h v roku 2000.
•	 časovka ženy Ivana LESAJOVÁ z Čachtíc, čas 0:38:28, priemer 

13,26 km/h v roku 2000. 
•	 horské bicykle Radek TERIFAJ časom 00:34:29 min., priemer 

14,79 km/h v roku 2008. 
Týmto ďakujeme sponzorom, bez ktorých by sa nedali 
uskutočniť tieto preteky:
•	 BELVE s.r.o. Stará Turá - výroba bicyklov CTM
•	 Tesco Stará Turá
•	 ASCO/NUMATICS Nové Mesto nad Váhom
•	 Yadrobike Stará Turá

Už sa tešíme na budúci jubilejný 25. ročník, ktorý sa uskutoční 
8. 9. 2012. Celú výsledkovú listinu a propozície na 25. ročník nájdete 
na www.kstst.sk. 

Ing. Július Eisele, predseda KST Stará Turá

Mladšie žiačky obsadili na 
TUBANAKu 2011 3. miesto

Mladšie žiačky sa 10. – 11. 
septembra 2011 zúčastnili prí-
pravného turnaja v moravskom 
Kyjove. Hráčky si v tejto sezóne 
nezvykajú len na nové trénerské 
duo Marika Minárechová - Erika 
Nedorostová, ale aj na nový sys-
tém hry a prípravy všeobecne. 
Preto bol tento turnaj zaťažká-
vacou skúškou pre obe strany.

Hneď v  prvom zápase na-
razili na neskoršie finalistky 
z Prostějova. Zápas bol vyrovna-
ný, súperova hra v útoku sa dosť 
podobala na tú našu. To sa ne-
dalo povedať o obrane, nakoľko 
v Českej republike nie je povin-
ná osobná obrana.  V závere sa 
prejavila slabšia psychická odol-
nosť našich dievčat a Prostějov 

zápas vyhral 30:27.
Druhý zápas bol z  kategó-

rie tréningovej, kde sme 39:14 
vyhrali nad Frýdkom-Místkom. 
To sa však nedalo povedať o tre-
ťom sobotňajšom zápase, kde sa 
dievčatá stretli s neskorším víťa-
zom turnaja Friscom Brno. Opäť 
psychická nedozretosť družstva 
spôsobila miestami úplný výpa-
dok hlavne v obrannej činnosti. 
Zápas sme prehrali 29:44.

V nedeľu sa hrali ďalšie dva 
zápasy, kde si dievčatá zakniho-

vali povinné víťazstvá 53:19 s do-
mácim družstvom Jiskra Kyjov 
a 73:2 so Sokolom Lanžhot.

Na turnaji dievčatá obsadili 
tretie miesto. Do začiatku súťaže 
zostávajú ešte nejaké dni, ktoré 
treba naplno využiť na nacvi-
čenie herných situácii a obrany. 
Úloha pre družstvo bude veľmi 
ťažká. Dievčatá obhajujú titul 
Majsteriek Slovenska z minulé-
ho i predminulého roku.

Miloš Minárech

Kadetky na NITRA CUPe zvíťazili!
Dievčatá v  kategórii kade-

tiek sa 10. – 11. septembra 2011 
zúčastnili prípravného turnaja 
Nitra Cup. Bol to prvý pred-
sezónny turnaj v  tejto kategó-
rii. Vybojovali sme krásne 1. 
miesto pri účasti silných veľkých 
družstiev. 

Na úvod sme hrali s domá-
cou Nitrou, ktorú sme porazili 

o 20 bodov. Druhý zápas sme 
podľahli družstvu z Budapešti 
o  4 body. V  nedeľu ráno nás 
čakal Ružomberok, ktorý sme 
zdolali o 28 bodov a posledný 
zápas sme taktiež uhrali v náš 
prospech. Porazili sme družstvo 
Seatu Győr.

Nakoľko domáca Nitra po-
razila budapeštianske basketba-

listky, jedna prehra 
nebránila spomí-
nanému prvému 
miestu. S výkonom 
dievčat som nad-
mieru spokojný.

Dobroslav 
Lupták

V
ýs

le
d

ky
:

CESTNÉ BICYKLE
Por. Priezvisko a meno Bydlisko Nar. Celk. čas Priem. rých.

1 MICHALEC Marek Stará Turá 1992 0:27:22 18,64 km/h
2 DOBIÁŠ Pavol DEMA Senica 1984 0:27:57 18,25 km/h
3 POPELKA Michal P.Š.K. Cycling Team 1993 0:28:39 17,80 km/h
1 PRAŽENKOVÁ Lenka Poriadie 1985 0:46:08 11,05 km/h
2 DRTINOVÁ Božena Team BOBO Sk Myjava 1974 0:49:50 10,23 km/h
3 HOLOTOVÁ Iveta Myjava 1969 0:57:34 8,86 km/h

HORSKÉ BICYKLE
1 MICHALEK Miroslav Dubnica nad Váhom 1986 0:34:35 14,75 km/h
2 KONČITÝ Dušan DEMA - Senica 1981 0:34:57 14,59 km/h
3 REHÁK Ivan Dubnica nad Váhom 1976 0:35:16 14,46 km/h
4 ŠTVRTECKÝ Jaroslav DEMA - Senica 1981 0:35:23 14,41 km/h
5 JURÁŠ Pavol Myjava 1981 0:35:46 14,26 km/hfoto: Ján Svoboda
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V domácom 
turnaji kadetky 
nesklamali

Mestská športová hala sa v dňoch 16. až 18. 
septembra zaplnila priaznivcami basketbalu. 
Mestský basketbalový klub pre nich pripravil 
medzinárodný turnaj kadetiek, ktorého sa zú-
častnili basketbalistky z CBK Košice, Dannax 
Košice, z Trnavy, Olomouca, Petržalky a do-
máce basketbalistky z MBK Stará Turá. 

Kvalitné družstvá zabezpečili, že sa bolo 
na čo pozerať. Turnaj v piatok otvorili naše 
basketbalistky zápasom s favoritom turnaja 
CBK Košice. Po kvalitnom výkone naše diev-
čatá prehrali 80 : 63. Druhý zápas s Trnavou 
mal však priaznivejší priebeh a staroturianske 
kadetky vyhrali 85 : 49. 

V sobotu odohrali dievčatá ďalší zápas 
s Petržalkou, ktorú tiež porazili zaslúžene 65 
: 42. V druhom sobotnom zápase sa Stará Turá 
stretla s Dannax Košice. Naše kadetky vyhrali 
s vysokým náskokom 107 : 57. Posledný zá-
pas si staroturianske basketbalistky zahrali 
v nedeľu. Pred vyhlásením výsledkov porazili 
družstvo z Olomouca 88 : 68. 

Víťazom turnaja sa stali favoritky – bas-
ketbalistky z CBK Košice. Hneď za nimi sa 

umiestnili domáce kadetky z MBK Stará Turá. 
Tretie miesto obsadili dievčatá z Trnavy. 

Do družstva All Stars sa prebojovali do-
máce hráčky Bianka Krajčušková a  Ema 
Mihaljevičová. 

Už sa stalo zvykom, že basketbalové tur-
naje v Starej Turej bývajú na veľmi vysokej 
úrovni. Organizátori vždy zabezpečia, aby sa 
všetky družstvá v Starej Turej cítili dobre a z 
turnaja si prinášali iba dobré spomienky. Žiaľ, 
počas tohto turnaja boli hráčkam z Olomouca 
odcudzené osobné veci zo šatní. Za redakciu 
sa preto chceme „poďakovať“ neznámemu 
páchateľovi, ktorý narušil plynulý priebeh 
turnaju a dievčatám z Olomouca spôsobil fi-
nančnú, ale aj osobnú škodu. Ako sme sa opäť 
presvedčili, zákerní a vypočítaví ľudia žijú aj 
u nás a nerobí im problém ničiť dobré meno 
nášho mesta. 

Text a foto: Lívia Boorová

Mesto Stará Turá
vypisuje výberové konanie 

na obsadenie miesta 
riaditeľ/ka Domu kultúry 

Javorina Stará Turá, ul. gen. 
M. R. Štefánika č. 378/55 
v zmysle § 5 zák.č. 552/2003 Z.z. 

o výkone práce vo verejnom záujme.

Termín a miesto podania prihlášky:
do 14. 10. 2011 do 13.00 h na sekretariáte 
Mestského úradu v Starej Turej, SNP 1/2, 
916 01, v uzatvorenej obálke s názvom 
„výberové konanie DK Javorina“. Výberové 
konanie sa uskutoční dňa 27. 10. 2011 
o 15.00 h v budove mestského úradu, 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
vo veľkej zasadačke, miestnosť č. 136. 
Uchádzači na obsadenie miesta 
riaditeľ/ka DK Javorina nebudú na 
výberové konanie osobitne písomne 
pozývaní.

Predpokladaný nástup do funkcie:
november 2011

Predpoklady a požiadavky:
V zmysle NV. č. 341/2004 Z. z. Katalógu 
pracovných činností pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o ich zmenách 
a dopĺňaní a jeho prílohy č. 1 t.j.:

Povinné kvalifikčné predpoklady:
a)  vysokoškolské vzdelanie prvého alebo 

druhého stupňa,

Ďalšie požiadavky a kritéria:
b)  bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom 

z registra trestov nie starším ako 
3 mesiace),

c) ovládanie práce s PC (Word, Excel),
d) vodičské oprávnenie typu B - vítané,
e) prax v odbore vítaná.

Požadované doklady 
od uchádzačov:
1)  predloženie projektu vízie uchádzača 

o činnosti a rozvoji DK Javorina,
2)  písomná prihláška do výberového 

konania,
3) štruktúrovaný životopis,
4)  vyplnený osobný dotazník, (tlačivo 

možno získať na MsÚ),
5) overené kópie dokladov o kvalifikácii, 
6)  výpis registra trestov 

(nie starší ako 3 mesiace).

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú 
obsahovať požadované doklady, nebudú 
vo výberovom konaní akceptované. Pre 
rozhodovanie o víťazovi výberového 
konania sú všetky vyššie uvedené 
predpoklady a požiadavky rovnocenné. 

V Starej Turej dňa 20. 9. 2011

 Ing. Ján K I Š Š
 primátor mesta



Zdravý životný štýl začína športom
V mesiaci október sme sa rozhodli 
pre Vás - čitateľov Staroturianskeho 
spravodajcu - okrem nového 
grafického dizajnu časopisu 
pripraviť aj športovú prílohu. 

Možno sa sami seba pýtate, prečo 
sme sa rozhodli práve pre šport. 
Odpoveď je veľmi jednoduchá. 
V Starej Turej existuje pre občanov 
naozaj veľa možností ako využiť 
svoj voľný čas. Množstvo z nich 
možno zaradiť práve do športových 
aktivít. Záujem občanov a najmä 
detí o šport však každým rokom 
klesá. Nevieme či za tým stojí 
nová éra výpočtovej techniky, 
internet či videohry alebo slabá 

podpora rodičov pre správne 
využitie voľného času detí. To nám 
neprináleží posudzovať. 

Rozhodli sme sa však, že Vám v našej 
športovej prílohe predstavíme 
mestské športové kluby a združenia, 
ktoré majú najvyššiu členskú 
základňu športovcov, venujú sa 
deťom a mládeži, a teda majú čo 
ponúknuť Vám – občanom Starej 
Turej. Veríme, že Vás naša príloha 
osloví a že si s bohatej ponuky 
športových aktivít vyberiete. Pohyb 
vedený skúsenými trénermi Vám 
môže poslúžiť ako prevencia proti 
rôznych civilizačným ochoreniam, 
pomôže Vám nadobudnúť pevné 

a zdravé telo a v neposlednom 
rade poslúži aj ako katalyzátor pre 
odbúravanie stresu. Aj dnes platia 
slová Jeana Jacquesa Rousseaua: 
„Predovšetkým kvôli duši je nutné 
cvičiť telo.“

V prílohe Vám tiež predstavíme 
našu víziu financovania športových 
aktivít a klubov v Starej Turej, ktorá 
bude zakotvená v pripravovanom 
Fonde podpory športu. Veríme, 
že vzájomná spolupráca mesta, 
sponzorov, rodičov a klubov môže 
prispieť k skvalitneniu športového 
vyžitia obyvateľov Starej Turej. 

                                   Lívia Boorová

Vo vnútri prílohy

Mestský basketbalový klub Stará Turá    str. 2, 3

Mestský futbalový klub Stará Turá str. 4

Wu-shu centrum Stará Turá  str. 5

Mestský kolkársky klub Stará Turá str. 6

Stolnotenisový klub Stará Turá  str. 7

Fond na podporu športu na Starej Turej str. 8

Športová príloha
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Mestský basketbalový klub Stará Turá
História klubu
Mestský basketbalový klub Stará Turá vznikol v r. 2003 transformáciou z bývalého 
mládežníckeho oddielu basketbalistiek ešte pod hlavičkou Chirany. Pri jeho 
základoch stála ikona staroturanského basketbalu – Milan Šustík, ktorý sa po 
svojom trénerskom pôsobení na Myjave vrátil užiť si dôchodok na Starú Turú. 
Spolu s ním sa vtedy v novom klube pozbierala skupina skúsených trénerov – 
Ivan Václavek, Lubomír Málek a Zdenka Adamkovičová. Predsedom správnej 
rady klubu sa stal Miroslav Nerád. Klub sa venoval výhradne výchove mladých 
basketbalistiek vo veku od 7 do 18 rokov. V basketbalovom klube v tom čase 
pravidelne trénovalo približne 60 dievčat v 4 družstvách ročníkov 1988, 1990, 
1992 a 1994/95.
V roku 2004 bola zahájená rekonštrukcia športového areálu s pomocou 
spoločnosti EUR-MED, a. s. Basketbalový klub tak získal vo vynovenej športovej 
hale na štadióne moderné priestory pre tréning a súťažné zápasy. O rok neskôr, 
prístavbou bazéna, i možnosti na regeneráciu pre hráčky.  
Postupne sa v klube vystriedali ďalší tréneri. Počas pôsobenia trénera J. Románka 
klub chvíľu pôsobil i 1. ženskej lige s družstvom, poskladaným v prevažnej väčšine 
z junioriek. Starú Turú objavili i hráčky z tradičnej bašty basketbalu Myjavy, kde 
mládežnícky basketbal upadal. V klube vyrástli i noví tréneri, často z radov rodičov 
alebo aktívnych bývalých hráčov, predovšetkým pracujúci s tými najmladšími, ako 
M. Minárechová, K. Šustíková, E, Nedorostová, M. Adamkovič.  Práca trénerov 
a hráčok prináša svoje ovocie. Okrem toho, že naše hráčky pravidelne predvádzajú 
na ihrisku dobrý basketbal, okorenený bojovnosťou a technickými lahôdkami, tak 

i pravidelne vozia domov medaile z majstrovstiev SR a medzinárodných turnajov. 
V uplynulej sezóne bolo najúspešnejšie družstvo trénerky K. Šustíkovej /r 1999/, 
ktoré získalo titul na  MSR a taktiež priviezlo medaile z medzinárodných turnajov 
vo švédskom Lunde a vo Viedni. Posledné obdobie činnosti klubu je na podobné 
výsledky naozaj bohaté.    

Súčasnosť
V súčasnosti má basketbalový klub do súťaže prihlásených 6 družstiev. Od tých 
najmenších v súťaži mladších minibasketbalistiek /ročník 2001/, cez staršie mini 
/r. 2000/, mladšie žiačky /r. 1999/, žiačky /r. 1998/ a staršie žiačky /r. 1997/. Tieto 
družstvá sú zaradené do súťaží v rámci západoslovenského regiónu /kraje Trnava, 
Nitra, Bratislava/, kde spravidla najlepšie 2 družstvá postupujú na záverečný 
turnaj MSR. Družstvo kadetiek / r. 1995 a 1996/  si zahrá celoslovenskú kadetskú 
ligu. Klub zahájil letnú prípravu na nasledujúcu sezónu. Na začiatku septembra si 
družstvá zahrali i prípravné turnaje. Mladšie v Kyjove na Morave, staršie v Nitre. 
V septembri klub zorganizoval domáci prípravný turnaj v kategórií kadetiek, 
ktorého sa zúčastnili aj popredné kluby zo SR ako i z Českej republiky. Tradícia 
mládežníckych turnajov na Starej Turej je zaväzujúca, náš klub získal v tejto 
činnosti dobré meno kvalitou organizácie a preto máme vždy veľa záujemcov 
o účasť z radov významných basketbalových klubov. Pravidelne nás Slovenská 
basketbalová asociácia poveruje konaním finálových turnajov Majstrovstiev SR 
v mládežníckych kategóriách.  

Vedúce osobnosti MBK
Najdôležitejšou otázkou, ktorú musí vedenie 
klubu pravidelne riešiť, samozrejme okrem tých 
finančných, je personálne obsadenie trénerských 
postov. V dnešnej situácii, ktorá panuje vo všetkých 
športových odvetviach, nie je možné dostatočne 
finančne ohodnotiť obetavú, aktívnu a namáhavú 
prácu mládežníckych trénerov. Preto je hľadanie 
kvalitných trénerov veľmi náročné. Tréner musí robiť 
túto prácu predovšetkým z vlastného presvedčenia, 
musí venovať tejto práci veľa vlastného voľného času 
popri svojom zamestnaní a určite z nej nezbohatne.  
Tretí rok pôsobí v našom klube ako hlavný tréner  
Mgr. Dobroslav Lupták, ktorý prevzal túto funkciu 
po M. Šustíkovi. Je to tréner z mladej generácie, 
jeho trénerské metódy priniesli do nášho klubu veľa 
noviniek a moderných postupov v práci s hráčkami. 
V tejto sezóne bude viesť družstvo kadetiek / r. 1995-
96-97/ a najmladšie minibasketbalistky /r. 2001 

a mladšie/. Pod jeho metodickým vedením pôsobia 
aj ďalší tréneri z mladšej generácie. M. Minárechová 
spolu s asistentkou E. Nedorostovou budú viesť 
družstvo mladších žiačok / r. 1999/ a kombinované 
družstvo žiačok / r. 1998/. J. Vandlík bude mať na 
starosti družstvo r. 2000. Okrem toho sa vedenie 
klubu snaží zabezpečiť ďalšieho kvalifikovaného 
trénera pre nasledujúcu sezónu. Dôležitú úlohu 
v klube hrá i ďalšie vzdelávanie trénerov. Pravidelne 
sa zúčastňujú vzdelávacích kurzov a zvyšujú si 
kvalifikáciu.  
Riešením organizačných otázok a riadením klubu sa 

dnes zaoberajú M. Minárech a M. Nerád. M. Minárech 
ako výkonný predseda má na starosti sledovanie 
výdavkov klubu, dohľad nad účtovnými dokladmi, 
komunikáciu s basketbalovými subjektmi a rieši 
organizačné otázky. M. Nerád ako predseda správnej 
rady má na starosti príjmy klubu, zabezpečenie 
dopravy a  priebežne dohliada  na chod klubu. Pred 
vedením klubu stojí úloha každoročne zabezpečiť 
príjmy vo výške 30 - 40 tisíc eur, aby sa pokryli všetky 
výdavky na prevádzku klubu. Na tieto prostriedky sa 
skladajú rodičia detí, sponzori a prispievatelia 2% 
z daní. Nemalým prínosom je mesto, ktoré sa podieľa 
na zabezpečovaní energií v športovej hale.     
Prácu nášho klubu si nevieme predstaviť bez 
aktívnej pomoci rodičov hráčok. Na to, aby hráčky 
mali vytvorené dobré podmienky pre vykonávanie 
takej náročnej činnosti, akou basketbal bezpochyby 
je, potrebujeme zabezpečiť veľkú škálu činností. 
Tréningy, sústredenia, turnaje, súťažné zápasy, to 
všetko sa nezorganizuje samo. A keďže nemáme 

Horný rad zľava Erika Nedorostová – asistentka, Stanislava Košarišťanová, Zuzana Papuláková, Karin 
Rzavská, Dominika Labudová, Natália Vadíková, Lucia Kovárová, Dominika Šustíková, Marika Minárechová – 
trénerka
Stredný rad zľava Natália Mozoláková, Miriam Michalidesová, Simona Majtásová, Adriana Moravčíková, 
Rebeka Škyrtová, Tereza Moravčíková
Dolný rad zľava Tereza Machajdíková, Katarína Miklášová
Chýbajú Michaela Míková, Lívia Gregorová, Petra Melicherová

Horný rad zľava Erika Nedorostová – asistentka, Jaroslav Machajdík, vedúci družstva, Bibiana 
Bandurčinová, Stanislava Košarišťanová, Natália Mozoláková, Lucia Kovárová, Tereza Moravčíková, Dominika 
Šustíková, Marika Minárechová – trénerka
Stredný rad zľava Karolína Dlhá, Miriam Michalidesová, Tereza Machajdíková, Leona Manďáková, 
Rebeka Škyrtová, Katarína Miklášová
Dolný rad zľava Simona Majtásová, Adriana Moravčíková

Žiačky Mladšie žiačky

Horný rad zľava Miroslava Držíková, Daniela Naďová, Ema 
Mihaljevičová, Kristína Čelešová, Andrea Potúčková, Tatiana Moravčíková, 
Dominika Labudová, tréner Dobroslav Lupták
Spodný rad zľava Barbora Pekníková, Diana Málková, Kristína 
Minárechová, Bianka Krajčušková, Katarína Tóthová, Radka Martinčičová

Kadetky

Staršie mini 

Prípravka
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zdroje na to, aby sme zaplatili profesionálov, 
potrebujeme bezodplatnú pomoc rodičov. Či už je 
to pri pomoci s dopravou na zápasy, pri vykonávaní 
činnosti zapisovateľov, vedúcich družstiev, alebo 
tvorcov zázemia pre realizačné tímy družstiev. Ale 
i ako súčasť tréningového procesu, kedy hráčky občas 
zapochybujú o zmysle náročného tréningu, je potrebné 
im dodať morálnej podpory a motivácie zo strany 
rodičov. Podporu rodičov si preto u nás veľmi ceníme. 
Viacerí sa stali, dá sa povedať, už neodmysliteľnou 
súčasťou klubu. /Z. a J. Moravčíkovci, M. Labudová, 
M. Machajdík a veľa ďalších/. Ale pomáhajú nám 
aj ďalší. Mám na mysli predovšetkým pomocných 
rozhodcov pri zapisovateľskom stolíku, ktorí obetujú 
svoje voľné víkendy. V neposlednom rade pomáhajú 
tí, ktorí naše dievčatá prídu povzbudiť k lepším 
výkonom na domácich zápasoch. 

Sezóna 2010-11
Poslednú sezónu môžeme pokladať za tradične 
úspešnú. Mali sme družstvá zaradené v 6 súťažiach 
/ml. mini, st. mini, ml. žiačky, žiačky, st. žiačky 
a kadetky/. Najlepšie sa presadili st. mini, ktoré 
získali v sezóne viacero medailí. Predovšetkým zlato 
na MSR, ale i zlato na turnaji vo Viedni, či striebro na 
turnaji v Lunde. V rovnakom zložení štartovalo toto 
družstvo i v súťaži ml. žiačok, tu však väčšinu zápasov 
prehralo, nazbieralo však neoceniteľné skúsenosti 
s ťažkými súpermi. 
V kategórii žiačok sme dosiahli tiež pekné 5. miesto 
na MSR, toto je však horšie ako v minulosti. Nemohli 
sme však očakávať viac, káder družstva je úzky 
a zranenia niektorým hráčkam neumožnili v sezóne 
zaberať naplno. 
V kategórii st. žiačok sme nepostúpili do žiackej ligy 
a zápasy sme využili predovšetkým na zbieranie 
skúseností pre mladšie hráčky. 
V kategórii kadetiek  sa nám nepodarilo postúpiť 
do kadetskej ligy. Doplatili sme predovšetkým na 
nedostatok skúseností, kedy naše družstvo bolo 
najmladšie v súťaži. V západoslovenskej oblasti však 
naše dievčatá dominovali. Nazbierané skúsenosti 
v každom prípade pomôžu v nasledovnom ročníku, 
kedy by naše dievčatá určite v lige chýbať nemali.
V poslednej sezóne náš klub usporiadal viaceré 
turnaje a aj sa zúčastnil na viacerých turnajoch na 
Slovensku aj v zahraničí. 
V septembri sme doma organizovali turnaj pre žiačky 
a pre st. mini. Zúčastnili sa družstvá z Piešťan, Brna, 
Trnavy, Prostějova, Bratislavy.
Taktiež sme sa zúčastnili na prípravných turnajoch 
v Nitre a vo Zvolene, kde sme sa stretli s družstvami 
z Budapešti, Banskej Bystrice, Gyoru, Trnavy, Zvolena, 
Košíc a Ružomberka.

Po novom roku sme sa zúčastnili s viacerými 
družstvami turnaja vo Švédskom Lunde, kde bola 
účasť približne 300 družstiev vo všetkých vekových 
kategóriách. MBK Stará Turá ako jediný zástupca 
Slovenska z 19 zápasov 14 vyhral, čo je skoro 74% 
úspešnosť. I keď sme doviezli len jednu medailu, 
určite sme neboli nespokojní.
Na záver sezóny ešte st. mini absolvovali  turnaj vo 
Viedni a ml. mini turnaj v Ostrave.

Ako trávime voľný čas
Pravidelne od roku 2004 organizujeme na záver 
sezóny streetbalový turnaj. Tentokrát sa prihlásilo 
14 družstiev v 2 kategóriách. Záujemcovia sú stabilní 
a je vidieť, že v našom meste chýba niekto, kto by 
sa venoval organizovaniu basketbalu pre chlapcov. 
Záujem zo strany potenciálnych hráčov tu určite je.
V minulosti sa náš klub snažil organizovať aj súťaž 
neregistrovaných hráčok basketbalu v okolitých 
obciach. Oslovili sme základné školy na okolí, 
pomohli im s loptami a dresmi, aby sa mohli zapojiť 
do súťaže. Žiaľ, záujem o takúto školskú ligu bol 
veľmi malý, školy uprednostňujú iné formy záujmovej 
činnosti. Basketbal je náročný na kvalifikáciu trénerov 
/telocvikárov/ a vyžaduje si zvýšenú koncentráciu na 
technickú i fyzickú prípravu. 
Vďaka tomu, že Dobroslav Lupták vyučuje na 
základnej škole na Starej Turej, s hráčkami pôsobiacimi 
na škole sa zapojil do školských majstrovstiev 
v basketbale žiačok. Toto družstvo dosiahlo 
víťazstvo v Trenčianskom kraji a v celoslovenskom 
finále skončilo na výbornom 5. mieste v konkurencii 
športových gymnázií a výberových športových tried.  
Na samý záver sezóny organizuje náš klub tradičnú 
opekačku, kde predseda klubu M. Minárech 
prezentuje svoje kulinárske schopnosti. Ani tentoraz 
nesklamal /niektoré dievčatá sa u neho otočili aj 

trikrát/. 

Ciele do budúcnosti
Naše ciele pre nadchádzajúcu sezónu určite nie 
sú malé. Predovšetkým chceme prilákať čo najviac 
detí, aby sa venovali takému peknému športu, 
akým je basketbal. Budeme sa teda venovať náboru 
najmladších dievčat vo veku 7-9 rokov. Týmto by sme 
chceli osloviť i rodičov, ktorí majú záujem, aby sa ich 
deti venovali aktívnemu pohybu, aby k nám svoje deti 
priviedli. Prípravku povedie Mgr. D. Lupták. 
Chceli by sme tiež dobre obstáť v prípravných 
turnajoch doma a každé družstvo sa zúčastní 
zahraničného turnaja. V rámci prípravy sme sa 
zúčastnili turnaja v Nitre a zúčastníme sa aj turnaja 
v Kyjove, doma sme už zorganizovali jeden prípravný 
turnaj a jeden je ešte naplánovaný.
Čo sa týka našich ambícií v súťažiach, určite sa 
chceme minimálne s 3 družstvami prebojovať do 
finálového turnaja MSR.  Ak z toho bude aj medaila, 
budeme určite všetci veľmi radi. Letnú prípravu 
však úplne podmieňujeme týmto cieľom. Kondičné 
sústredenie v Tábore v Podvišňovom bolo prvým 
krokom týmto smerom a dievčatá si riadne zamakali 
pri viacfázovom tréningu.
Do konca prázdnin bude pokračovať tréningový 
proces dievčat viacfázovo v telocvični. V priebehu 
sezóny bude pokračovať tréning podľa tréningových 
plánov tri až štyrikrát týždenne. Minimálne jedenkrát 
do týždňa má každé družstvo v rámci regenerácie 
plaváreň. Staršie dievčatá čaká aj tréning 
v posilňovni. Určite je to náročná príprava. Ale len 
ten, kto sa zodpovedne pripravuje, môže potom 
v zápase podať aj skutočne dobrý výkon a dosiahnuť 
za odmenu víťazstvo.

MBK Stará Turá

Horný rad zľava Nedorostová Erika- asistent trénera, Vandlík Jozef - asistent trénera, Vadíková Natália, 
Rzavská Karin, Krajčušková Bianka, Naďová Daniela, Martinčičová Radka, Málková Diana, Labudová Dominika, 
Mihaljevičová Ema, Čelešová Kristína, Potúčková Andrea, Moravčíková Tatiana, Minárechová Kristína, Tóthová Katarína, 
Držíková Miroslava, Papuláková Zuzana, Minárechová Marika - tréner ml. žiačky, žiačky, Lupták Dobroslav - tréner 
kadetky, prípravka
2. rad zľava Michalidesová Miriam, Škyrtová Rebeka, Machajdíková Terézia, Manďáková Leona, Mozoláková 
Natália, Miklášová Katarína, Dlhá Karolína, Bandurčinová Diana, Šustíková Dominika, Moravčíková Tereza, Košarišťanová 

Stanka, Kovárová Lucia, Majtásová Simona, Moravčíková Adriana, Pekníková Barbora
3. rad zhora - modré Bunová Eva, Vandlíková Tereza, Bobocká Vanda, Gajdošíková Martina, Málková 
Natália, Boreková Alžbeta, Klimeková Adriana, Pániková Jessica, Sadloňová Simona, Michálková Veronika, Lukáčová 
Monika, Václavková Simona, Chudíková Aneta, Sadloň Roman, Gregor Lukáš
Spodný rad zľava Makárová Simona, Kubínová Viktória, Kršáková Lucia, Ostrovská Zuzana, Burianová 
Bibiana, Koudlla Tomáš, Antalová Viktória, Psodorová Nadežda, Petrovská Viktória, Balleková Viktória, Gablechová 
Simona, Gergeziová Zaira, Chudíková Petra, Stupavská Ema, Burianová Barbora, Eliášová Ema

MBK Stará Turá 2011/2012

Výsledky za posledné roky
Ak by sme mali zhrnúť úspechy nášho klubu na MSR v posledných rokoch, tak najlepšie o nich vypovie 
nasledovný prehľad:
MSR – UMIESTNENIE DO 6. MIESTA
2006/7 ml. mini /r.96/  – 1. miesto st. mini /r.95/ – 2. miesto
2007/8 ml. mini /r.97/  – 2. miesto st. mini /r.96/ – 3. miesto ml. žiačky/r.95/  – 3. miesto
2008/9 ml. mini /r.98/  – 2. miesto st. mini /r.97/ – 3. miesto žiačky/r.95/  – 4. miesto
2009/10 ml. mini /r.99/  – 1. miesto st. mini /r.97/ – 3. miesto žiačky/r.95/  – 3. miesto
2010/11 st. mini /r.99/   – 1. miesto ml. žiačky /r.97/ – 5. miesto
TURNAJE V ZAHRANIČÍ – MEDAILOVÉ UMIESTNENIA
2007 Lund ml. žiačky /r.94/ – 1. miesto 
2008 Praha st. mini /r.96/ – 2. miesto; ml. žiačky /r.95/ – 2. miesto; kadetky /r.92/ – 3. miesto
2009 Lund žiačky /r.95/ – 2. miesto
2009 Primorsko st. žiačky /r.95/ – 1. miesto
2011 Lund st. mini /r.99/ – 2. miesto
2011 Viedeň st. mini /r.99/ – 1. miesto

A veľa ďalších úspechov na turnajoch na Slovensku.
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Mestský futbalový klub Stará Turá
Futbal je športová hra, ktorá predstavuje jednu 
z foriem športového zápolenia. Nadšenie z neho 
poznajú všetky generácie ľudí na celom svete, a tak 
je to i v našom meste. 

História klubu
V roku 1929  hlavným iniciátorom založenia 
Športového klubu Javorina sa stal Ján Mačica, 
pôsobiaci ako futbalový rozhodca – Svazový soudce 
footbal. Prvým predsedom ŠK Javorina sa stal J. 
Kúdelka. Staral sa o povznesenie mravnej úrovne 
mládeže úprimného priateľstva a vlasteneckého 
podvedomia. Po skončení druhej svetovej vojny nastal 
čas k rozvoju športovo – kultúrnej 
činnosti. Po znárodnení fabriky 
bratov Micherovcov sa správcom 
stal Ing. Miroslav Nerád, ktorý na 
dlhé desaťročia pozitívne ovplyvnil 
aj športový život. Stal sa čestným 
predsedom klubu. Svojou iniciatívou 
pomáhal budovať a rozširovať klubovú 
činnosť. ŠK Javorina sa v tomto období 
premenováva na „Sokol Povstroj Stará 
Turá“. Neskôr sa klub premenováva 
na „Spartak Stará Turá“. Začala 
sa výstavba futbalového štadióna 
s ľahkoatletickou dráhou, ktorý bol otvorený 1. mája 
1954. Odstupom času sa klub premenováva na „TJ 
Prema Stará Turá“. Po roku 1989 sa hlavný sponzor 
za plnej podpory riaditeľa RNDr. J. Heringa stáva 
vtedajší PREMEX Stará Turá. Na základe týchto 
zmien sa klub premenováva na „PREMEX Stará Turá“. 
V neskoršom období sa veľkou mierou zaslúžilo 
o činnosť a rozvoj klubu samotné mesto. Futbalový 
klub sa neskôr premenoval na „Mestský futbalový 
klub“.
V tomto roku oslavuje mestský futbalový klub Stará 
Turá 80. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti 
zorganizoval klub v uplynulých mesiacoch tri turnaje. 
Hráčska základňa v mládežníckych mužstvách MFK 
Stará Turá je momentálne viac ako 100 hráčov 
a veríme, že sa bude zvyšovať.
Deti, mládež, dospelí, ale i starší muži sa snažia 
inklinovať k tomuto športu. Pre každú vekovú 
skupinu je zostavovaný tréningový plán, ktorého 
plnením majú možnosť dosiahnuť priaznivé výsledky. 
Slabá propagácia, neinformovanosť a bohužiaľ aj 

zaneprázdnenosť rodičov vedie k tomu, že záujem 
detí a mládeže sa čoraz viac zmenšuje.
Menšie finančné príspevky a nevyhľadávanie nových 
talentov taktiež neprispieva k futbalovej popularite. 
Všetky tieto aspekty majú negatívny dopad na 
futbalové dianie v našom meste.
Za pozitívnu stránku možno považovať dobrú vôľu, 
ochotu a snahu celého organizačného výboru, 
trénerov, sponzorov a dobrovoľníkov o zlepšenie 
a fungovanie mládeže MFK Stará Turá. Či už podporou 
tréningového procesu, pri získavaní finančných 
prostriedkov alebo pri kúpe nových pomôcok.
Aj vďaka týmto pozitívnym aktivitám je v poslednej 
dobe badať zvýšený záujem detí a mládeže o tento 
šport. Deti a mládež môžu trénovať na dvoch 
trávnatých ihriskách, na ihrisku s umelým povrchom 
na Hurbanovej ulici, v zime navštevujú telocvičňu, 
plaváreň či posilňovňu. K ihrisku patrí kompletne 
vybavená hlavná tribúna, ktorá slúži nielen hráčom 
a trénerom, ale aj návštevníkom futbalových zápasov. 

Družstvá
Ako predprípravné družstvo mládeže MFK Stará Turá 
(ďalej len „predprípravka“) funguje už rok futbalová 
školička s názvom „Los Ninos“. Zakladateľom, 
mentorom i trénerom tejto školičky, venujúcej sa 
základom prípravy mladých futbalistov, je Peter 
Minárik. Predprípravku navštevujú deti narodené 
v roku 2005 a mladšie. V súčasnosti má mužstvo „Los 
Ninos“ 28 detí a trénujú raz do týždňa. 
Po zvládnutí predprípravnej športovej školičky, 
prechádza mládež vo veku od 7 do 9 rokov k mužstvu 
prípravky. Tu si začínajú osvojovať návyky spolupráce, 
koordinácie a pohybových zručností pri futbale. 

Učia sa rešpektovať 
pravidlá hry, prežívať 
radosť z pohybu 
a kontaktu medzi 
kamarátmi. Druhým 
n e z a n e d b a t e ľ n ý m 
prínosom je osvojenie 
si sociálneho cítenia, 
začlenenie jedinca do 
skupiny, zvládnutie 
základných ľudských 
návykov (spolupráca, 
súdržnosť a pomoc 

druhému). Pod vedením 
trénera Michala Denka 
sa mužstvo prípravky 
stretáva pri tréningovom 
procese 2 x za týždeň. 
Zápasy sa hrajú podobne 
ako u „predprípravky“ 
turnajovým spôsobom 
s ročníkovo rovnocennými 
mužstvami.
Súčasný počet detí 
v mužstve „prípravky“ je 
20. Z mužstva prípravky mládež po dovŕšení 10 rokov 
prechádza k mužstvu mladších žiakov (ďalej len MŽ). 
V tejto kategórii sú vedení k zložitejším cvičeniam 
v spolupráci s ostatnými spoluhráčmi, samozrejme 
dôraz je zameraný na správne zvládnutie herných 
činností a pravidiel. Mladší žiaci pod vedením 
skúseného trénera Igora Sekerku absolvujú 
tréningový proces 3 x za týždeň. Táto veková 
kategória sa zúčastňuje majstrovských futbalových 
zápasov organizovaných Západoslovenským 
futbalovým zväzom (ďalej len ZSFZ). Sú účastníkmi III. 
ligy sever MŽ a na zápasy podľa stanov ZSFZ cestujú 
ako „dvojička“ spolu s mužstvom starších žiakov. 
V tréningovom procese mladších žiakov v súčasnosti 
evidujeme 20 žiakov. Po dovŕšení 13 rokov nasleduje 
plynulý prechod do vekovej kategórie starších žiakov 
(ďalej len SŽ). Stupeň vývoja starších žiakov by mal byť 
na vyššej úrovni, preto je táto kategória zameraná na 
komplexný rozvoj futbalových schopností a zručností 
jednotlivcov, ale i celého mužstva. Dochádza k tímovej 
spolupráci, nácvikom herných situácií, ale i technicko-
taktickej príprave. Aby sa však dosiahli žiadané 
výsledky a následné úspechy, prebieha tréningový 
proces pod vedením Romana Pribiša 3 x za týždeň. 
Starší žiaci podobne ako mladší sú účastníkmi III. 
ligy sever v kategórii SŽ. Táto súťaž je organizovaná 
ZSFZ. V mužstve starších žiakov sa do tréningového 
procesu zapája 18 žiakov. Hráči, ktorí opúšťajú 
žiacke kategórie po dovŕšení 16 rokov sa začleňujú 
do mužstva dorastu. Dorastenecké mužstvo, aj keď 
už ide o prípravu pre vekovú kategóriu mužov, stále 
zaraďujeme do mládežníckeho futbalu v Starej Turej. 
Dorast zaberá širokú vekovú základňu mládeže. 
V dorasteneckej kategórii sa sústreďuje a podporuje 
činnosť na zvládnutie herného prejavu, kombinačnej 
hry a taktickej prípravy. Dbá sa na dobrú prípravu, 
motiváciu a prenesenie návykov zo žiackych 
kategórií. Od jedincov sa očakáva dômyselné 
a uvážené jednanie na ihrisku a čiastočne i mimo 
neho. Dorast MFK Stará Turá trénuje pod vedením 
Pavla Zríniho 3x za týždeň. Mužstvo je účastníkom 
V. ligy sever kategórie dorast, ktorá je organizačne 
zabezpečovaná ZSFZ.

V súčasnom kádri MFK Stará Turá – dorast figuruje 
23 hráčov. Do klubu patria aj družstvá “A” mužov, 
“B” mužov a družstvo BAF (bývalí aktívni futbalisti) 
Stará Turá.

Nová sezóna
Všetky kategórie od predprípravky, prípravky, mladších 
žiakov, starších žiakov až po dorast MFK Stará Turá 
sú odborne pripravovaný kvalifikovanými trénermi. 
V súčasnosti pôsobia pri každom mládežníckom 
družstve tréneri s minimálnou trénerskou licenciou 
„C“. Tréneri ako Peter Minárik, Michal Denk, Igor 
Sekerka, Roman Pribiš či Pavol Zríni sú pre deti nielen 
mentormi, ale aj autoritami. Prezidentom klubu bol 
až do augusta tohto roku František Redaj. Po podaní 
demisie bol riadením klubu až do nových volieb, ktoré  
budú v decembri 2011, poverený viceprezident klubu 
PharmDr. Leopold Barszcz. 
Po úspešnej sezóne odštartoval 7. augusta 2011 nový 
futbalový ročník 2011/12. V MFK Stará Turá nastali 
zmeny vo vedení aj na poste trénerov mládežníckych 
mužstiev. V spolupráci s ŠK Kostolné sme založili 
aj „B“ mužstvo, ktoré bude svoje zápasy hrávať na 
ihrisku v Kostolnom. Trénerom je Bc. Martin Ješko. 

Ciele do budúcnosti
Do budúcnosti máme veľa cieľov. Chceli by sme 

rozvíjať spoluprácu so školskými 
zariadeniami v meste Stará Turá, 
ale i v okolitých obciach. To zahŕňa 
najmä zvýšenú komunikáciu 
s predstaviteľmi škôl, zjednodušenie 
prechodu talentovaných detí do 
škôl v Starej Turej a založenie 
športovej triedy. Našim cieľom 
je tiež ďalšie získavanie vyššej 
odbornosti a kvalifikácie trénerov. 
V budúcnosti by sme sa chceli viac 
zamerať na zvýšenie mládežníckej 
základne MFK Stará Turá. S tým 

súvisí propagácia klubu, ktorú by sme v budúcnosti 
chceli zabezpečiť prostredníctvom internetovej 
klubovej stránky, reklamy, ale aj prostredníctvom 
rodičovskej základne, ktorú by sme zapojili do 
aktivít klubu. Členskú základňu by sme chceli 
navýšiť aj výchovou hráčov v športových triedach, 
sprostredkovaním náborov alebo zavedením 
scoutingu v okolitých obciach. 

Našim cieľom je aj zefektívnenie využitia finančných 
prostriedkov od sponzorov. Finančné prostriedky by 
sme prerozdeľovali najmä na zabezpečenie plynulého 
fungovania mládežníckych družstiev, ale aj na nákup 
chýbajúcich športových a tréningových pomôcok. 
O pomoc chceme požiadať a získať čo najviac nových 
sponzorov. 
Posledným a možno najdôležitejším cieľom je 
skvalitnenie a zaradenie mládežníckych mužstiev 
MFK Stará Turá do vyšších súťaží. Našou víziou je 
postup dorastu do 4. ligy, postup žiackych družstiev 
do 2. ligy a vytvorenie komplexnej súťaže pre mužstvo 
prípravky. 
Futbal je na Starej Turej obľúbený už viac ako 80. 
rokov. Doprajte teda aj vy svojim deťom radosť 
z pohybu, vstreleného gólu a samozrejme chuť 
z víťazstva. 
   MFK Stará Turá

dorastenci 2011 - 2012, foto Solovič

muži A, foto Solovič

Prípravka 2010 - 2011
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Wu-shu centrum Stará Turá

Po niekoľkých rokoch cvičenia pod holým nebom, na trávnikoch či 
stohoch slamy si skupinka mladíkov (medzi ktorých patrili i Juraj 
Durec, Stanislav Jurík a Vladimír Šípoš) povedala, že je na čase 
rozšíriť bojové umenie wushu (u nás známejšie pod názvom kung-
fu) i do radov verejnosti. Preto v roku 1994 založili športový klub 
„Spoločenstvo priateľov čínskych bojových 
umení Stará Turá“. Neskôr sa tento klub 
premenoval na „Wu-shu centrum Stará 
Turá“. Zo začiatku čerpali drahocenné 
rady a vedomosti od ruského majstra 
Jurija Belova, neskôr i od čínskej majsterky 
Zhai Hua a jej otca Zhai Hong Yin.

Za obdobie 17 rokov fungovania športového 
klubu prešlo jeho radami stovky cvičencov všetkých vekových 
kategórií. Cvičenci Wu-shu centra sa zúčastnili nespočetne krát 
na rôznych vystúpeniach nielen po Slovensku, ale i v zahraničí. 
Najvýznamnejšie vystúpenie bolo zrejme v Číne v kláštore 
Lotosového kvetu, kde naši traja členovia (Juraj Durec, Stanislav 
Jurík a Ján Okrucký) vystúpili pred kamerami čínskej televízie. No 
mnohokrát vystupovali i na veľkých gala večeroch (zvaných Budo 
show) v Bratislave, Brne a Prahe. Už od počiatku vzniku klubu, 
sa jeho členovia zúčastňovali pravidelne na súťažiach doma 
i v zahraničí. Prvou súťažou, na ktorej sa zúčastnili cvičenci Wu-shu 
centra, bola súťaž „Martinský meč“. Bola to dokonca prvá súťaž 
wushu, ktorá sa konala na Slovensku a bolo to v roku 1995. Neskôr 

sa pridali i zahraničné súťaže. Zozačiatku Česko, ale posledných 
niekoľko rokov je to i Maďarsko, Rakúsko, Poľsko a Estónsko. 
Najväčším súťažným úspechom Wu-shu centra, ale i Starej Turej je 
bronzová medaila z Majstrovstiev Európy tradičného Wushu 2011, 
ktorá sa konala v Taline, hlavnom meste Estónska a podarilo sa ju 

získať Martinovi Császárovi, ktorý je druhým najproduktívnejším 
reprezentantom Wu-shu centra. V súčasnej dobe je na konte Wu-
shu centra viac ako 150 medailových ocenení. V roku 2004 

si členovia Wu-shu centra Stará Turá povedali, že by bolo načase 
posunúť šport wushu na profesionálnejšiu úroveň, a tak spolu 
s niekoľkými slovenskými klubmi vytvorili „Slovenskú Asociáciu 
Čínskeho Wushu“. Wu-shu centrum pod hlavičkou asociácie 
usporiadalo už niekoľko celoslovenských i regionálnych súťaží 
a taktiež zviditeľnilo Slovensko v európskych a svetových športových 
kruhoch. V roku 2007 štyria členovia Wu-shu centra (Ján Okrucký, 
Vladimír Šípoš, Juraj Durec a Miloslav Adámek) úspešne zvládli 
školenia i záverečné skúšky na trénera druhej triedy.  

Dôvodov prečo cvičiť práve wushu je hneď niekoľko. V prvom 
rade je to komplexnosť. To znamená, že na rozdiel od iných 
športov sa u cvičenca wushu nerozvíjajú len niektoré svalové 
partie, ale vyvážene všetky svaly a šľachy, zvyšuje sa pohyblivosť 
všetkých kĺbov a šliach. Zlepšuje sa motorika, postreh, vnímavosť, 
sústredenosť, trpezlivosť, posilňuje sa psychika, zlepšuje imunita 
organizmu. Wushu pôsobí ako prevencia pred civilizačnými 
ochoreniami (srdcovo-cievne ochorenia, migrény, skolióza, 
nedostatočné prekrvenie končatín a mnohé iné). U detí a mládeže 
sa zlepšuje sociálne cítenie a vnímanie iných ľudí či spolupráca 
s inými.   

Mnohé informácie o klube Wu-shu centrum Stará Turá 
získate na webových stránkach www.wushustaratura.sk, 
alebo na mailovej adrese staraturawushu@centrum.sk, 
poprípade na telefónom čísle 0908 510 571.

Časť  cvičencov z kategórie mládež

Deti 6-12 rokov

Predseda klubu - Juraj Durec
Tréner 2.triedy

Hl. tréner – Ján Okrucký
Tréner 2.triedy

Vladimír Šípoš
Tréner 2.triedy

Inštruktor – Ondrej Šurin Inštruktor – Lukáš Kadlec
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Mestský kolkársky klub Stará Turá
História klubu
Kolky majú v Starej Turej dlhú tradíciu, ich korene siahajú až do 
čias Rakúsko-Uhorska. Spočiatku sa kolky hrali len v krčmách ako 
spestrenie tamojšej zábavy, športovú úroveň dosiahli až po druhej 
svetovej vojne. Pred takmer 60 rokmi staroturianski kolkári založili 
kolkársky oddiel pri telovýchovnej jednote a začali hrať súťažne. 
Medzi zakladajúcich členov patrili Rudolf Požgay a Martin Vallo.

V roku 1955 začali hráči svojpomocne za podpory podniku Prema 
stavať riadnu kolkáreň s asfaltovými dráhami. Po takmer troch 
rokoch stavby ju 29. augusta 1957 uviedli do prevádzky, v tom 
čase patrila k najkrajším a najlepším na Slovensku. Výrazným 
posunom vpred bola inštalácia automatických stavačov v roku 
1981, dovtedy sa koly stavali ručne. Ďalším veľkým zlomom 
boli roky 2001 – 2002, keď asfaltový povrch dráh nahradili 
moderné plastové dráhy a stará zatekajúca strecha sa dočkala 
rekonštrukcie. Neskôr boli vymenené automatické stavače, 
pribudli aj digitálne počítadlá. 

V začiatkoch hrali členovia kolkárskeho oddielu súťaže okresného 

významu, po otvorení novej kolkárne bojovala Stará Turá od 
roku 1957 v západoslovenskej oblastnej súťaži. Významným 
medzníkom bol rok 1972, keď družstvo v zložení R. Požgay, Š. 
Dvoran, J. Schmidl, M. Vallo, P. Štefko a J. Moravčík vybojovalo 
postup do 2. slovenskej ligy. Po zmene hernej disciplíny a pravidiel 
však museli zostúpiť opäť do oblastnej súťaže. Na úspech svojich 
predchodcov nadviazali v roku 1996 hráči A- mužstva (Karol 
Molec, Augustín Schmidl, Jozef Pecuš, Martin Nemečkay a Michal 
Schmidl), ktorí znovu vybojovali účasť v 2. lige. O 7 rokov neskôr 
už tím doplnený o nových hráčov (J. Hochel, A. Schmidl, J. Maroň, 
M. Lazarčík, E. Gordík, M. Uhlík, R. Minarech, J. Sako) postúpil do 
1. ligy, kde sa udržal dodnes. Do 2. ligy následne vybojoval postup 
aj B- tím Starej Turej. 

Mestský kolkársky klub dnes     
V súčasnosti má Mestský kolkársky klub (MKK) zastúpenie takmer 
v každej súťaži. V prvej lige hrá A mužstvo, ktoré v minulej sezóne 
dosiahlo najvyššie umiestnenie v histórii, 2. miesto a postup do 
extraligy im unikol o jediné miesto. B tím hrá 2. ligu, v minulom 
ročníku skončil na výbornom 3. mieste. V krajskej lige zastupujú 
náš klub 2 tímy, ktoré tiež dosahujú slušné výsledky. 

Špecifický dôraz sa už vyše 20 rokov kladie na výchovu mládeže. 
Staroturianski odchovanci patria k najlepším na Slovensku, 
mnohí obliekli aj reprezentačný dres Slovenska. Najznámejšími 
a najúspešnejšími hráčmi sú bezpochyby Michal Schmidl a Peter 
Nemček ml., obaja sú viacnásobnými reprezentantmi SR na 
Majstrovstvách sveta, Svetových pohároch, sú medailistami  
slovenských i svetových podujatí, držiteľmi svetových rekordov. 

Ďalšími úspešnými odchovancami nášho klubu, ktorí patrili do 
reprezentačných výberov sú Tomáš Janso, Erik Gordík, Nikola 
Pristachová, Zdenka Stejskalová a Lenka Gordíková.

O kvalite mládežníckej základne svedčí aj titul Majstra 
SR dorasteneckých líg z roku 2008/2009 a finálová účasť 
v nasledujúcom ročníku. 

Nová sezóna
V tohtoročnej dorasteneckej lige nastupuje tím MKK Stará Turá 
v novom zložení s mladými talentovanými hráčmi a hráčkami. 
Klub spolupracuje i s CVČ Stará Turá, ktoré organizuje kolkársky 
krúžok, akúsi prípravku budúcich dorastencov. Mladí nádejní 
hráči a hráčky odhaľujú čaro kolkárskeho športu pod vedením 
trénerov Jána Hochela a Zdenky Sejskalovej. 

Významným podujatím organizovaným klubom je Mestská 
kolkárska liga, ktorá má už vyše 15 ročnú tradíciu. Napriek 
obmedzeným možnostiam dvojdráhovej kolkárne je to liga 
s najväčším počtom zúčastnených tímov v SR. Víťazi ligy pravidelne 
štartujú i na 
Majstrovstvách 
SR mestských 
líg. Dobré meno 
klubu šíri aj turnaj 
T U R A N C U P , 
ktorý za svoje 3 
ročníky nabral 
m e d z i n á r o d n ý 
r o z m e r 
(popularite sa teší 
aj na Morave a v 
rakúskych tímoch) 
a trvá jeden celý 
letný týždeň. 

Kolky sú univerzálnym športom pre každého, bez obmedzenia 
veku, pohlavia, či zdatnosti, dajú sa 
hrať celoročne a za každého počasia. 
Rozvíjajú koncentráciu hráčov, deťom 
pomáhajú spevniť telo, predovšetkým 
chrbticu, zlepšujú koordináciu tela. Kolky 
sú športom jednotlivcov i tímov, prebudia 
tímového ducha a rozdávajú radosť 
všetkým zúčastneným. 

Ďalšie informácie o MKK Stará Turá 
nájdete na http://umbo.webz.cz/index/
staratura, prípadne na t.č. 0905 327 031.

Dorastenecký tím MKK Stara Tura ako Majstri SR 2008/2009

nástup hráčov MKK Stará Tura s Interom BA na zápas

Peter Nemček ml., 
v súčasnosti najúspešnejší 

reprezentant klubu

Víťazi 3. ročníka turnaja TURANCUP
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Stolnotenisový klub Stará Turá
História

Stolnotenisový klub, predtým Chirana-Prema a ešte predtým 
Chirana, má dlhodobú tradíciu. Nemalou mierou vždy prispieval 
a prispieva  k rozvoju športu v Starej Turej, k výchove mládeže a k 
reprezentácii svojho mesta. Starší pamätníci športového diania 
v našom meste si iste pamätajú na mená hráčov a hračiek: Janči, 
Pospiech, Bibza, Pirnák, Hrehora, Kováčiková, Vaďovčáková, 
Šoulková, Cieslerová, ktorí už na začiatku 60. rokov úspešne hájili 
farby našej TJ v celoslovenskej súťaži. 

Súčasnosť

Stolnotenisový klub patrí k menším športovým klubov, členská 
základňa sa pohybuje okolo počtu 20 až 50 členov. Klub sa teda 
môže venovať deťom a mládeži naplno. Stolný tenis hrajú v herni 
na štadióne, ktorá sa nachádza na 1. poschodí športovej haly. 
Väčšinou sa hrá na troch stoloch, ale počas tréningov ich môžu 
postaviť až šesť. 

K masovosti stolného tenisu prispieva  Mestská stolnotenisová liga 
družstiev, ktorá sa hrá od roku 1997 na štadióne v stolnotenisovej 
herni. Súčasťou ligy je turnaj o majstra MSTL jednotlivcov. 
Stolnotenisový klub má dobré vzťahy s Centrom voľného času. 
Spoločne usporadúvajú turnaj rodičov a detí.

Každoročne stolní tenisti končia rok Vianočným turnajom mužov, 
žiakov a niekedy rodičov a detí. Tam sa stretávajú súčasní hráči 
s hráčmi staršími. Turnaj vždy končí posedením, kde sa spomínajú 
staršie časy a príhody, ktoré sa prežili v klube. Po dlhšej dobe bol 
v tomto roku klub so žiakmi na sústredení v prekrásnom prostredí 
Chtelnice a Strážnice. Žiaci tu absolvovali týždenný pobyt, 
kde zdokonaľovali svoje stolnotenisové umenie, i svoju telesnú 
zdatnosť. 

Družstvá

V súčasnosti má klub tri mužské družstvá a jedno žiacke. Žiaci 
nehrajú súťaž, ale zúčastňujú sa bodovacích turnajov, z ktorých 
sa vyhodnotí poradie družstiev v oblastnej súťaží starších žiakov. 

Družstvo mužov “A”  hrá  III. ligu Trenčianskeho a Nitrianskeho 
kraja. Vedúci družstva je Erik Malek.

Družstvo mužov “B” hrá V. ligu oblastnú súťaž Trenčianskeho 
kraja. Mužov v „Béčku“ vedie skúsený tréner Ing. Jaroslav Dzuro 
a Erik Malek. 

Družstvo mužov “C” hrá VI. Ligu oblastnú súťaž Trenčianskeho 
kraja. Vedúcim družstva je Jaroslav Dzuro spolu s Milošom 
Podhradským. 

Družstvo starších žiakov hrá 1. ligu - oblastnú súťaž Trenčianskeho 
kraja - turnajový systém. Vedúcim družstva je Erik Malek, trénujú 
aj s Jaroslavom Dzurom. V tréningu je zapojených 14 detí, 
ktoré sa stretávajú trikrát týždenne. Deti hrávajú aj v súťažiach 
jednotlivcov. 

Kto klub vedie

Na čele klubu stojí tréner, ale aj 
výborný stolnotenisový hráč Erik 
Malek. Vedúcim mestskej ligy 
bol poverený Ing. Ivan Staňo. 
V klube sú zainteresovaní aj ďalší 
členovia, trénerovia a vedúci 
mužstiev. Za stolnotenisovými 
úspechmi našich detí stojí práca 
Ing. Jaroslava Dzura, Michala 
Vrzala, Miloša Podhradského 
a Vladimíra Hornáčka. Klub má 
dlhodobú tradíciu, patrí k najstarším športovým klubom na Starej 
Turej. Tréningy žiakov sa začali už 1. septembra. 

Benefity pre deti

Stolný tenis je vhodný pre deti rôznych vekových kategórií. Každý 
sa môže stať dobrým stolným tenistom. Stačí na sebe pracovať. 
Okrem zábavy si deti pri stolnom tenise vybudujú pozitívny vzťah 
k športu. Opakovaným hraním podporujú svoj zdravý telesný 
vývoj, zvyšuje sa ich sila a kondícia. Stolný tenis tiež podporuje 
vnímavosť dieťaťa, zlepšuje koncentráciu a pomáha rozvíjať ich 
pozitívne charakterové vlastnosti. Ide o najrýchlejšiu loptovú 
hru na svete. Keďže ide o individuálny šport, každý hrá za seba. 
Ďalšou výhodou je, že stolný tenis sa dá hrať po celý rok a stále 
v teple. 

STK Stará Turá

Erik Malek
Tréner

Žiaci  2011
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Za účelom podpory športu vznikne 
v Starej Turej fond
Do mestského zastupiteľstva mesta Stará Turá sa v blízkej 
dobe dostane materiál, podľa ktorého by mal v meste 
vzniknúť „Fond podpory športu“. Tento fond vznikne za 
účelom podnietenia a podpory športovej činnosti občanov 
mesta Stará Turá a podpory športových klubov pôsobiacich 
v Starej Turej.

Financovanie športovej činnosti v meste je dlhodobým 
problémom. Kluby zápasia s finančnými problémami 
a sponzori sa v dnešnej ekonomickej situácií nehľadajú 
najľahšie. 

A tí sponzori, ktorí by možno aj chceli prispieť, často buď 
nevedia, ktorému klubu poskytnúť finančnú podporu alebo 
majú obavy,  kde v skutočnosti ich peniaze skončia.

Fond na podporu športu bude vytvorený práve za účelom 
pomoci športovým klubom financovať svoje aktivity a tiež 
bude slúžiť ako záruka efektívneho hospodárenia s peniazmi, 
ktoré do fondu uložia prípadní sponzori. Správca fondu sa 
bude starať o účelné prerozdeľovanie peňazí do všetkých 
klubov. Dotáciu z fondu, ktorú klub použije, bude musieť 
vydokladovať. 

Fond bude tvoriť samostatnú položku mestského rozpočtu 
a prostriedky z neho nebudú prevoditeľné do iných 
položiek. Základ fondu budú tvoriť finančné prostriedky 
mesta, vyčlenením čiastky schválenej v rozpočte mesta na 
príslušný rozpočtový rok pre „Fond podpory športu“. Našou 
snahou je však osloviť aj Vás, občanov, ale aj podnikateľov 
pôsobiacich v Starej Turej. Fond bude tvorený aj z účelových 
alebo neúčelových príspevkov, teda grantov právnických 
osôb, fyzických osôb – podnikateľov a iných subjektov. Zdroje 
od týchto subjektov budú vkladané na účet „Fondu podpory 
športu“. Je teda zaručené, že peniaze budú prerozdelené 
podľa transparentných kritérií do všetkých klubov a každé 
jedno euro bude aj vyúčtované. 

Z fondu bude možné poskytnúť dotácie na podporu 
športových klubov pôsobiacich v Starej Turej, podporu 
konkrétnych miestnych športových podujatí nekomerčného 
charakteru, najmä detských a mládežníckych /podjavorinské 
atletické hry a podobne/, podporu športovej reprezentácie 
mesta v zahraničí a cezhraničnej spolupráce. Dotácia bude 
poskytnutá za účelom podpory mládežníckeho športu na 
základe kvantitatívnych ukazovateľov len športovcom do 
26 rokov a mladším. Dotácia na podporu reprezentácie 
mesta sa bude poskytovať podľa plnenia kvalitatívnych 
ukazovateľov všetkým športovcom v klube, mládeži aj 
dospelým. 

Podkladom pre rozdeľovanie dotácie z uvedeného 
programu bude vypočítané bodové hodnotenie každého 
žiadateľa. Bodové hodnotenie sa bude vytvárať na základe 
dvoch kritérií – hodnotenia práce s mládežou vo forme 
kvantitatívnych kritérií  a hodnotenie reprezentácie mesta 
vo forme kvalitatívnych kritérií. Pre individuálne športy sa 
uvedené ukazovatele použijú primerane k danému športu. 

Celková dotácia určená na vyplatenie sa rozdelí žiadateľom 
úmerne podľa súčtu bodov získaných žiadateľom pri 
hodnotení kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. 
Zdroje z fondu budú prerozdeľované transparentne 
a objektívne. Dotácia na vybraný klub môže dosiahnuť 

maximálne 50% rozpočtu klubu, pričom klub/združenie 
musí mať zabezpečené financovanie ďalších 50% svojho 
rozpočtu z iných zdrojov.

Žiadosť o dotáciu sa bude podávať zásadne písomnou 
formou a bude obsahovať množstvo povinných údajov. 
Všetky náležitosti budú súčasťou materiálu, ktorý bude 
už čoskoro prerokovaný na mestskom zastupiteľstve. 
Správu fondu bude vykonávať zástupca primátora mesta. 
Dozorným orgánom pre tvorbu a využívanie fondu bude 
dozorná rada fondu.

Lívia Boorová 

Dúfame, že športová príloha, ktorú sme pre 
Vás spolu so športovými klubmi pripravili, bola 
zaujímavá. Veríme, že Vás presvedčila, že vy, 
vaše deti alebo vnúčatá môžete v Starej Turej 
aktívne tráviť čas hneď pri niekoľkých zaujímavých 
športoch. Všetky kluby sú pre Vás otvorené, stačí si 
vziať pohodlné oblečenie, športovú obuv a vybrať 
si zo širokej ponuky. Futbal, basketbal, stolný tenis, 
wu-shu, kolky, ale aj mnoho iných aktivít, ktoré 
sme nespomenuli. V Centre voľného času funguje 
nespočetne veľa pohybových aktivít, v Starej Turej 
sa cvičí aerobic, zumba, joga, funguje tu turistický, 
tenisový, ale aj cyklistický oddiel. Zaujímavou 
športovou aktivitou je aj rybárčenie či dobrovoľný 
hasičský zbor. V krásnom prostredí rekreačného 
strediska Dubník je možnosť zahrať si petang či 
volejbal. Ponuka je naozaj široká.

Veríme, že sme športovou prílohou oslovili aj 
tých, ktorí by klubom mohli pomôcť. Často je pri 
športových, ale aj iných voľnočasových aktivitách 
cítiť veľmi slabú podporu rodičov. Ak dieťa vidí, 
že rodičia sú hrdí na jeho úspechy, podporujú ho 
v jeho športovom talente, naozaj to ocení. Ale 
ak podpora zo strany rodičov chýba, dieťa ľahko 
stráca záujem. Podporte preto svoje deti, v tom čo 
robia. Ich úspechy, ale aj zdravý telesný a psychický 
vývoj nebude potom tešiť len ich, ale určite aj Vás.  

Osloviť by sme chceli aj tých, ktorí majú možnosť 
podporiť športové aktivity v meste finančne. 
Sponzorov je v dnešnej ekonomickej situácií ako 
šafránu, ale my veríme, že finančné prostriedky, 
ktoré by boli použité na vyplnenie voľného času 
našich detí nie sú vyhodenými peniazmi. Je to 
investícia do budúcnosti, pretože zdravé a šťastné 
detstvo a dostatok pohybu a tímovej spolupráce je 
základom pre úspešný život každého človeka.

Lívia Boorová




