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Pripomeňme si Deň Zeme
Už od roku 1990 si každoročne 

v Európe pripomíname 22. apríla Deň 
Zeme. Tento deň by mal byť venovaný 
našej matičke Zemi, mal by vyzdviho-
vať ekologický prístup ku každodenným 
činnostiam nášho života. Čo však naozaj 
môžeme v prostredí, v ktorom žijeme, 
teda v našom meste, zmeniť v rámci eko-
lógie k lepšiemu? Napovedať nám môže 
článok od technických služieb mes-
ta, ktoré sa usilujú o propagáciu Jarnej 
kampane za krajšie mesto. Každý z nás 
môže dopomôcť ku krajšiemu mestu 
aj malým ekologickým počinom. Stačí 
zdvihnúť zo zeme papierik, ktorý nieko-

mu „omylom“ vypadol z vrecka, nechať 
v tento deň doma auto a prejsť sa pešo 
či ísť autobusom, upratať okolie svojho 
domu či činžiaku, zlikvidovať zákonne 
nebezpečný odpad či nevypaľovať trávu, 
ktorá môže spôsobiť ničivé škody. A keď 
sa nám niečo z toho podarí v tento výni-
močný deň - Deň Zeme, možno sa nám 
to podarí aj počas ostatných dní v roku. 
Veď prostredie, v ktorom žijeme a mesto, 
ktoré je našim domovom by mohlo byť 
krajšie aj inokedy, nielen v Deň Zeme. 
A ako lepšie sa o to pričiniť ako prilože-
ním vlastnej ruky k dielu?

Lívia Boorová
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 23. 2. 2012  sa uskutočnilo XIV. zasadnutie MsZ, ktoré  otvoril 

o 15.00 hod. primátor mesta Ing. Ján Kišš. V úvodnej časti zasadnutia po-
slanci prerokovali zrušenie VZN 12/1991-Nar. O propagačnej, inzertnej 
a informačnej činnosti na území mesta Stará Turá. Vzali na vedomie:
•	 Informáciu materského centra ŽABKA o hospodárení počas minulého 

roka,
•	 Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIII. zasadnutí MsZ. 

Poslanci schválili návrh na zmenu v obsadení Zboru pre občianske 
záležitosti, do zboru pribudli dve nové členky Mgr. Lívia Boorová a Júlia 
Hollá. Zo zboru odišiel dlhoročný člen Ján Mikláš, ktorému aj touto cestou 
ďakujeme za jeho obetavú prácu. 

V rámci rokovania o majetkových záležitostiach MsZ schválilo:
a) zámer odpredaja pozemku pre:

•	 Ingrid Držíkovú a Ing. Ľuboslava Držíka, bytom Stará Turá,
•	 Ľubomíra Roháčka a manž. Darinu Roháčkovú, bytom Stará Turá

b) návrhy:
•	 na schválenie darovacej zmluvy na pozemok s  RNDr. Dušanom 

Hrušovským a MUDr. Igorom Kundrátom,
•	 na schválenie darovacej zmluvy na pozemok s Martinom Dolnákom,
•	 na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok s  CHIRANA-PREMA 

Energetika, s.r.o. Stará Turá.

Nebola schválená žiadosť Michala Štesu, bytom Stará Turá.
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie aktualizáciu pohľadávok a zá-

väzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2011 ako i jeho príspevkových organizácií 
DK Javorina a Technických služieb. Zároveň uložilo mestu zverejniť zoznam 
dlžníkov podľa limitov stanovených predpismi na webovej stránke mesta 
a úradnej tabuli mesta.

Ďalej poslanci prerokovali a vzali na vedomie:
•	 Správu o činnosti MsP Stará Turá za rok 2011,
•	 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2011,
•	 Správu z kontrol  vykonaných od  XII. zasadnutia MsZ,
•	 Vyhodnotenie plnenia úloh pre priznanie odmeny hlavnej kontrolórky 

za rok 2011,
•	 Informáciu o  výsledku kontroly NKÚ zameranej na implementáciu 

programového   rozpočtovania a o prijatých opatreniach na odstránenie 
zistených nedostatkov.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo s pripomienkami „Návrh úloh pre 
priznanie odmeny hlavnej kontrolórke na rok 2012, v závere ďalej schválilo 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a návrh na zverenie budovy 
DK Javorina Stará Turá, vrátane pozemku, do správy DK Javorina m. p. o. 
k dátumu 1.7.2012.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Podporme naše deti a tých, 
ktorí to potrebujú!

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spomenie. 
Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu 
keď to potrebuje. Nemusí to byť iba počas vianočných sviatkov. Teraz 
môžeme pomôcť všetci a nebude nás to stáť nič navyše. Prispejme svo-
jim podielom našim deťom a tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. 
Rozhodnite o použití  podielu z vašich daní, ktoré ste odviedli za rok 2011.

Naša  staroturianska Nadácia ŽIVOT podporuje formou programu 
malých komunitných grantov  užitočné  aktivity detí  a mládeže v našom 
meste, rôzne športové kluby. 

Sme radi, že ste pochopili zmysel a opodstatnenie činnosti nadácie 
a za vašu podporu vám úprimne ďakujeme.  

Tento spôsob získavania prostriedkov je zásadným príjmom nadácie. 
Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových činností 
v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, životného prostredia či 
iných humanitných oblastí a prispieť k zlepšovaniu  kvality života, pro-
síme vás, aby ste vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej 
dane z príjmov fyzických osôb, či daňového priznania (u právnických 
osôb) prispeli práve na tieto zámery. Ďalšie informácie o spôsobe pou-
kázania podielu zaplatenej dane na www.rozhodni.sk.

Veríme, že využijete túto možnosť poukázania finančných prostried-
kov na  aktivity, ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. Budeme radi, 
ak odporučíte našu nadáciu i svojim rodinným príslušníkom, kolegom 
v práci, známym a podnikateľom.

Ďakujeme. Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie

Prezentácia knihy 
„Staroturianske mlyny 
a mlynári 1500 – 1950“

V marci – mesiaci knihy sa podarilo mes-
tu Stará Turá vydať publikáciu „Staroturianske 
mlyny a mlynári 1500 – 1950“, ktorú napísal 
náš staroturiansky rodák Ing. Milan Ježo. 
Vo štvrtok 15. marca bola kniha slávnostne 
uvedená do života v kaviarni Domu kultúry 
Javorina. 

Tejto udalosti sa okrem samotného autora a jeho syna zúčastnili aj 
primátor mesta, zástupkyňa primátora, ale aj viacerí potomkovia starotu-
rianskych mlynárov. 

O príjemný program sa postarali talentovaní muzikanti zo základnej 
umeleckej školy a žiačka Základnej školy v Starej Turej. Otec pána Ježa bol 
staroturianskym mlynárom, ale v roku 1947 musel mlyn predať. Neskôr sa 
presťahovali do Bratislavy, kde autor žije dodnes. Ing. Ježo prezradil svojim 
hosťom, ako postupoval pri tvorbe tejto publikácie a čo všetko v nej môžu 
čitatelia nájsť. Kniha je históriou mlynárstva v Starej Turej. Prezradil tiež, že 
k napísaniu knihy ho inšpirovala skutočnosť, že jeho synovia, potomkovia 
mlynárov, nevedeli o mlynárstve takmer nič. 

Knihu pokrstil autor spolu s primátorom mesta tým, čo ju vystihovalo 
najviac, pravou slovenskou múkou. Neskôr sa hostia spoločne s autorom 
pustili do družnej diskusie ohľadom mlynov a mlynárov pôsobiacich na 
území mesta Stará Turá počas mnohých rokov. 

Veľká vďaka za zorganizovanie 
prezentácie knihy patrí riaditeľ-
ke Domu kultúry Javorina, Evke 
Adámkovej. Dôležité je tiež poďa-
kovať sponzorovi, ktorý zabezpečil 
vydanie knihy, firme Internacional 
Consulting, s. r. o. 

Publikáciu „Staroturianske 
mlyny a  mlynári 1500 – 1950“ 
si môžete zakúpiť v pokladni na 
Mestskom úrade v Starej Turej ale-
bo v Stredisku cezhraničnej spo-
lupráce (bývalý Infotur) z bočnej 
strany OD BILLA. 

Lívia Boorová

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo:  Nám. Dr. Schweitzera 194 

916 01 Stará Turá
IČO: 35630337
Právna forma: nadácia
Č.Ú.: 1151264753/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0011 5126 4753
BIC: SUBASKBX
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JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO 
16. apríla 2012 – 27.apríla 2012

Dovoľujeme si Vás požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta 
v dňoch 16. apríla až 27. apríla 2012. Pracovníci technických služieb budú 
hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách, 
aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiaku. Nenáročnou 
prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu okolia prislúchajúceho k Vášmu 
činžiaku, rodinnému domu, obchodu... V prípade, že si zorganizujete bri-
gádu v rámci vášho domu, venujte pozornosť čistote trávnika, športoviska, 
chodníka pri Vašom dome.

Mimoriadny odvoz smetí a odpadu po čistení  Vám poskytnú Technické 
Služby, tel.č. 032/7763215, 032/7763259. Vopred ďakujeme za pochopenie 
a prejavený vzťah k svojmu mestu. V prípade, že budete odpad z hrabania 
dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú 
nepovšimnuté.

1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 
pre rodinné domy a priľahlé časti 26. 4 – 27. 4 2012

V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľ-
korozmerné kontajnery. Do veľkorozmerného kontajnera je možné ukladať 
veľkorozmerný odpad ako napríklad starý nábytok – postele, sedačky, 
kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo naj-
menej miesta v kontajneri), matrace, dvere, koberce, drevené laty, police, 
kuchynské linky a iné. Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, 
ako aj mimo nich nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, baté-
rie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje) , biologický odpad 
(tráva konáre, lístie). Dňa 27. apríla (piatok) sa budú dni jarnej čistoty 
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 
jarnej čistoty od 16. do 27. apríla 2012:
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 kontak-
tujte 0905 254 350, 032/776 32 15.

2.  JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY  
 16. apríla - 27. apríla 2012

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 21. apríla 2012

Technické služby organizujú zber nebezpečného odpadu, aby mali všetci 
občania možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, 
mrazničiek, počítačov, 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 podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzav-
rieť 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 škodli-
vín: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, 
fény, monitory, vysávače, rádia, telefóny, rýchlovarné kanvice, šporáky, 
batérie, akumulátory a iné...

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 21.4.2012
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.30 – 09.50  pri 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 pož. 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 svo-
jich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti! 
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej 
miere tak prispejete k zlepšovaniu životného prostredia. Nakoniec už len 
vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistej-
šie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich 
domoch. Nasledujúci zber bude znovu na jar a termín včas oznámime.

TSST, p. Koštial

V staroturanskom klube dôchodcov
V Klube dôchodcov (KD) mesta Stará Turá, sa 24.1.2012 uskutočnila 

výročná členská schôdza (VČS), za rok 2011. Predseda KD Emil Madro pri-
vítal z hostí zástupkyňu primátora Mgr. Soňu Krištofíkovú, zo sociálneho 
oddelenia MsÚ Stará Turá Mgr. Ivonu Barbušinovú, ktoré sa k dôchodcom 
v závere VČS aj prihovorili.

Prítomní zaspievali klubovú hymnu My kluboví dôchodcovia. 
Kronikárka Margareta Strelníková zarecitovala báseň a potom vo svojej 
obsiahlej správe, okrem iného povedala: 

KD pracoval podľa plánu činnosti schváleného na VČS za rok 2010. 
Členovia KD sa stretávajú každý utorok od 14.00 hod., cez jesenné a zimné 
mesiace i v nedeľu. Pri úmrtí člena, odovzdávame na pohrebe kyticu kvetov. 
V posledný utorok v mesiaci jubilantom odovzdá predseda malú pozornosť. 
Raz mesačne si meriame krvný tlak. O vývesné skrinky v KD a na ulici gen. 
M. R. Štefánika, sa vzorne stará podpredseda KD Milan Zeman. Zúčastnili 
sme sa mnohých kultúrnych podujatí, besied, výletov, opekačiek  a podobne.

KD má každoročne pestrú činnosť a je prispôsobený potrebám a mož-
nostiam seniorov. Taktiež spolupracuje i s rôznymi organizáciami. Finančne 
a materiálne činnosť KD zabezpečuje predovšetkým mesto Stará Turá, a to 
nielen poskytnutím priestorov, ale aj priamou podporou aktivít členov. 
Vďaka patrí i všetkým sponzorom. KD mal v roku 2011 členov 115 a mnohí 
z nich ho radi navštevujú, lebo tam vládne rodinná pohoda.

Text a foto: Viliam Solovič

Pohľad na časť prítomných
Emil Madro, Mgr. Soňa Krištofíková 

a Mgr. Ivona Barbušínová
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Výsledky volieb do NR SR
Predčasné voľby do Národnej 

rady Slovenskej republiky vy-
hrala na Slovensku s vysokým 
náskokom strana SMER-SD. 
V Starej Turej sa tak ako v iných 
mestách a obciach otvorili vo-
lebné miestnosti 10. marca, ráno 
o  7.00 hodine. Možnosť voliť 
malo 8070 oprávnených voličov 
v 10 okrskoch. Možnosť voliť na-
koniec využilo 4707 staroturan-
cov a volebná účasť bola viac ako 
58 percent. Zo 4630 platných 

hlasov získala takmer 49 % stra-
na SMER-SD, Obyčajných ľudí 
a nezávislé osobnosti volilo viac 
ako 10% Staroturancov, Sloboda 
a Solidarita získala v Starej Turej 
viac ako 9,5 %, takmer 9% ľudí 
volilo stranu SDKÚ a viac ako 
5,5 % voličov podporilo stra-
nu KDH. Ostatné strany získali 
v Starej Turej menej ako 2% hla-
sov voličov. 

Lívia Boorová

Fašiangy na Gazdovskom dvore v Turej Lúke
,,Fašanki, Turice, Velká noc ide,
gdo nemá kožucha zima mu bude,
já nemám, já nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slanini nech sa vipasem.

Sedí kocúr na slanine, hibajte ho odehnat
a mne kúsok odrezat, jak sa máte porezat.
Ked mi malí urežete, velice sa porežete,
ked mi velkí urežete, máličko sa porežete.“

Takáto prekrásna pieseň sa niesla na 
Gazdovskom dvore v Turej Lúke dňa 15.- 
16.2.2012 v podaní dvoch úžasných chlapcov 
a ešte úžasnejších detí 3. a 4. ročníka zo ZŠ 
v Starej Turej. My učiteľky sme spomínali 
na prekrásne zvyky našej mladosti a tí, čo 

sa narodili do novej modernej doby sa zase 
s Fašiangovými zvykmi oboznamovali.  Za 

doprovodu muziky /harmoniky/, v sprievo-
de fašiangových masiek, s privítaním gazdi-
nej, veľkým kusom slaninky a klobásky sme 
sa vrátili do čias, kedy obyčajní jednoduchí 
ľudia slávili Fašiangy. A aby bolo zakončenie 
také, aké má byť, nechýbali ani voňavučké 
čerstvo napečené fašiangové šišky so sladkou 
penou navrchu. S pocitom radosti, sladkosti 
zo šišiek  a nabití novými informáciami,  by 
sme sa chceli veľmi pekne poďakovať tým, 
ktorí sa starajú o to, aby sme aj my malé deti 
okúsili skutočnú a neopakovateľnú atmosfé-
ru Fašiangov našich starých mám a otcov. 
A na záver: ,,Abi vám dobre visoké konope 
naróstlo!“

Mgr. M.Gulánová a žiaci 3. a 4.roč. ZŠ St.T.

Účasť voličov vo voľbách do NR SR 
v územnom obvode mesta Stará Turá

Okrsok Voleb.miestnosť
Počet 

voličov
Účasť vo voľbách 

(počet vol.)
Účasť vo voľbách 

(%)
1. MsÚ St. Turá 1 484 786 52,96
2. ZŠ Hurbanova 1 107 637 57,54
3. PZ Mýtna 1 172 735 62,71
4. Býv. OŠ Jiráskova 1 089 688 63,18
5. DK – učebňa č.82 1 026 623 60,72
6. DK - kaviareň 1 119 659 58,89
7. PZ Drgoň.dolina 161 77 47,83
8. KD Papraď 427 245 57,38
9. PZ Topolecká 333 172 51,65

10. PZ Súš 152 85 55,92
Celkom 8070 4707 58,32

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa okrskov v meste Stará Turá

Okrsok Voleb.miestnosť
počet 
PH Zelení KDH SDĽ SNS Ob.ľudia 

a NO SaS Pr. 
a spr.

NÁŠ 
KRAJ SZ ĽSNS SMER-

SD
Zmena 

zd. NaS-ns

1. MsÚ St. Turá 776 0 44 0 29 99 88 7 0 4 10 325 8 11
2. ZŠ Hurbanova 628 1 28 4 20 67 76 1 0 2 8 298 10 5
3. PZ Mýtna 720 2 42 0 30 89 62 6 0 3 9 339 8 8
4. Býv. OŠ Jiráskova 679 2 37 0 35 59 61 3 0 2 9 336 17 11
5. DK – učebňa č.82 615 0 37 2 18 52 65 1 0 3 9 303 14 8
6. DK - kaviareň 639 5 55 3 29 54 54 1 1 5 6 315 11 13
7. PZ Drgoň.dolina 73 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 52 0 1
8. KD Papraď 245 2 0 0 14 19 20 1 0 0 3 144 1 2
9. PZ Topolecká 171 0 10 1 3 15 14 2 0 1 1 103 2 0

10. PZ Súš 84 0 4 0 4 5 2 2 0 1 0 49 0 1
Celkom 4630 12 257 10 185 467 442 24 1 21 55 2264 71 60

% 0,26 5,55 0,21 0,4 10,09 9,55 0,52 0,02 0,45 1,19 48,9 1,53 1,3

Okrsok Voleb.miestnosť KSS SRÚS MOST 
HÍD 99% ĽS-

HZDS 1HLAS Rob. pre 
deti

Ob. 
ľudia

SDKÚ-
DS SOSKA SMK-

MKP
SSS-
NM SŽS

1. MsÚ St. Turá 18 0 17 16 7 0 2 4 77 0 0 6 4
2. ZŠ Hurbanova 8 0 7 8 8 0 5 1 61 1 0 9 0
3. PZ Mýtna 6 0 8 20 5 0 2 2 67 2 0 8 2
4. Býv. OŠ Jiráskova 11 1 13 9 4 0 5 0 56 0 0 7 1
5. DK – učebňa č.82 2 0 13 8 7 0 1 0 60 2 0 6 4
6. DK - kaviareň 6 0 7 12 3 0 3 0 45 3 0 6 2
7. PZ Drgoň.dolina 1 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0
8. KD Papraď 5 2 1 3 3 0 2 0 21 0 0 1 1
9. PZ Topolecká 2 0 0 4 2 0 2 1 6 0 0 2 0

10. PZ Súš 1 0 0 2 4 0 1 0 6 0 0 2 0
Celkom 60 3 66 85 43 0 23 8 404 8 0 47 14

% 1,3 0,06 1,43 1,84 0,99 0 0,5 0,17 8,72 0,17 0 1,02 0,3
Z údajov v zápisniciach okrskových volebných komisií spracovala: Mgr. Klimáčková

foto Mgr. Vrkočová



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 4/2012  5

DOTYKY JARI

Túžobne očakávaná,
básnikmi ospevovaná,

plná života 
čo náladu ti vlieva,

tá, čo sa objaví každý rok
čo život dáva

kvetom, stromom, rastlinám
v zeleni strání zaskvejú sa

fialovo a žlto.
Vdýchni tú vôňu,

privítaj teplý vánok
nech rozprúdi sa v tebe

ten pocit slastný
keď tichý dáždik

zmýva pozostatky zimy,
pri chalúpke vtáčik spieva,

tak teda vitaj,
ty krásna jar.

Janka Trúsiková

Fašiangy v materskej škole
“Fašiangy Turíce, Veľká noc ide, 

kto nemá kožúška zima mu bude...“
Touto typickou piesňou na fašiangy pre všetky kraje sa v týždni 

od 20. februára až do –Popolcovej stredy (v niektorých triedach až 
do konca týždňa) ozývala MŠ Hurbanova Stará Turá. Každá pani 
učiteľka sa snažila odovzdať svojim zverencom zaujímavou formou- 
prostredníctvom zážitkového učenia, čo najviac  poznatkov z his-
tórie ľudových zvykov a tradícií tohto prechodného obdobia medzi 
zimou a jarou.

Celá MŠ sa zmenila na kráľovstvo princezien, princov, rytierov, 
rôznych zvieratiek, čarodejníc, nindžov, spidermanov. Potešilo nás, 
že do príprav masiek sa zapojili i starí rodičia a niektoré dievčatá sa 
nám predstavili v ľudovom kroji tohto regiónu a ostatné deti poučili 
čo sú to rukávce, kamizol... 

Najmladší sa v popoludňajších hodinách na karnevale zabáva-
li, súťažili i maškrtili v maskách spoločne s rodičmi.  Stredňáci si 
okrem iného pre celú MŠ pripravili pásmo básní, piesní, tančekov na 
ľudovú nôtu. A najstarší? Tí sa vyšantili v dňoch obsahovo zamera-
ných na tvorivú dielňu (výroba ozembuchu, plastmasiek, šašovskej 

čiapky), deň súťaží a tanca, deň histórie a fašiangového sprievodu 
v maskách po celej MŠ ukončeného  pravou fašiangovou hostinou 
s typickými jedlami (šišky, fánky, slaninka, klobása, oškvarky), ktoré 
nám všetkým  veľmi chutili. Bohaté zážitky z fašiangov sa odzrkadlili 
vo výtvarných prácach detí, ktoré v súčasnosti zdobia  interiér MŠ.

Pre naše deti pojem „FAŠIANGY“ nie je veľkou neznámou, na-
koľko si ho vďaka rodičom, pani učiteľkám a ostatným zamestnan-
com MŠ  plnou mierou doslovne vychutnali.

Dana Bahníková, uč. MŠ Stará Turá

Ku dňu Zeme: Frajer káčer
Príroda nám poskytuje veľa 

prekvapení a zaujímavostí v kaž-
dom ročnom období. Len treba 
mať otvorené oči a v duši či srdci 
zmysel pre krásu a pochopenie 
pre to, čo sa práve okolo nás deje. 

Vodná hladina nášho 
Dubníka v posledných rokoch 
neposkytovala veľa pôžitku let-
ným dovolenkárom. Na kvalitu 
vody sa však nesťažujú kŕdle di-
vých kačíc, ktoré sa príchodom 
jesene objavili na hladkej i drob-
nými vlnkami sa čeriacej vode. 
Na vlnkách sa hojdali, ponárali 
sa, sem-tam niektorá zakvákala, 
iná si zas aspoň na kúsku vyskú-
šala svoje krídla, nadletela a opäť 
sadla na vodu. Keď v zime hla-
dina vody zamrzla, kačice sa sú-
stredili na jednom mieste – na 
hornom konci jazera, kde prú-
diaca voda nezamŕza a kde majú 
rybári tabuľku, že je tam neresis-
ko rýb. Kačice sa pousádzali na 
okraj ľadu, občas niektorá zašla 
do vody, aby si aspoň na malú 
chvíľku poplávala či našla nie-
čo do zobáka. Na ľade sedeli či 
prešľapovali na mieste, a preto 
sa dali pomerne ľahko spočítať. 
Bolo ich okolo 150. O  dva-tri 
týždne už zima prepúšťala vlá-
du jari a kačíc ubúdalo. Mnohé 
z nich sa vrátili na miesta, odkiaľ 
k nám v jeseni prileteli.

Bol práve prvý jarný deň, 
keď som opäť išla okolo jaze-
ra. Na hladine sa hojdalo len 
asi 20 párov. Plávali v menších 
skupinkách, vždy dva alebo tri 

páry spolu. Ale vždy v pároch: 
malá hnedastá nenápadná kačič-
ka a vedľa nej alebo kúsok pred 
ňou statnejší káčer s dlhším kr-
kom a parádnou čierno-zelenou 
lesklou hlavou. Káčerom sa na 
krídlach zďaleka beleli pierka 
vedľa čierno-zelených bŕk. Ale 
čo to? Moju pozornosť upútala 
skupinka, ktorá bola nepárna 
– päťčlenná. Ale čo tu robí ten 
tretí? Veď aj v pesničke sa spie-
va, že tam, kde sú dvaja, netreba 
tam tretí. Nepárny káčer bol ale-
bo vdovec alebo starý mládenec 
a očividne chcel svoj stav zmeniť. 
Jednoducho chcel odvábiť part-
nerku niektorému z tých dvoch. 
Čo ten vyvádzal! Bezočivo sa 
vopchal medzi dvojicu a začal 
sa predvádzať – ponáral sa, raz 
vopchal len hlavu do vody, po-
tom hlbšie tak, že mu nad vodou 
trčal len chvost, koketne kýval 
a trepal nôžkami kačičke priamo 
pod samým zobákom, potom sa 
ponoril celý a kačku podplával, 
ako by ju chcel nabrať na chr-
bát. No verná kačička nijako ne-
reagovala na jeho vylomeniny. 
Frajer sa však nevzdával. Nechce 
jedna, skúsi druhú. 

Preplával k  druhému páru 
a opakoval svoje kúsky, ba ešte 
aj niečo pridal. Takmer sa pred 
svojou láskou-neláskou postavil 
na hladinu, zatrepotal krídlami 
a hlasno zakvákal. Škoda, že som 
nerozumela, čo to malo zname-
nať. Či to bolo vyznanie alebo 
výčitka, že aj táto ho ohrdla a ne-

prijala ponúkané partnerstvo.
Že kačičky boli také verné 

svojim druhom a frajerské kúsky 
káčera vôbec nebrali na vedo-
mie, ma ani veľmi neprekvapi-
lo, veď čo iné mohli robiť, keď 
každá mala vedľa seba strážcu. 
Ale prekvapilo ma, že z káčero-
vých avantúr si nič nerobili ani tí 
kačací manželia. Boli si takí istí 
svojimi polovičkami alebo tým 
chceli dať zvodcovi najavo svoje 
pohŕdanie, že im za to nestojí, 
aby reagovali?

Frajer káčer nakoniec po-
chopil, že tu mu ruže neporastú, 
chvíľu plával pred štvoricou ľa-
hostajnou voči jeho milostným 
hrám, potom sa vychytil na kríd-
la a odletel o kúsok ďalej, aby sa 
pripojil k inej skupinke a skúšal 
šťastie tam. Očividne bol roz-
hodnutý, že blížiacu jar nechce 
prežiť sám.

Tým sa jedno dejstvo prírod-
ného divadla skončilo a ja som 
išla ďalej v ústrety novým prí-
rodným zaujímavostiam. Tento 
príbeh je z minulej zimy.

Alžbeta Cibulková

MESTO STARÁ TURÁ

pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti

67. VÝROČIA OSLOBODENIA MESTA

vo štvrtok 5. apríla o 16.00 h – pietny akt položenia 
vencov na hroby rumunských vojakov (mestský cintorín).

Na podujatí sa zúčastní aj delegácia 
Veľvyslanectva Rumunska v Bratislave.
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Cezhraničná spolupráca 
SOŠ Stará Turá so SOŠ Strážnice

Stredná odborná škola v Starej Turej 
je zapojená do projektu „Spoločné vzde-
lávanie pre budúcnosť“ so SOŠ Strážnice 
v rámci programu Cezhraničnej spoluprá-
ce. Projekt je zameraný na zvýšenie kvali-
ty vzdelávania v  strojárskych odboroch, 
ktoré sú v našom regióne momentálne naj-
žiadanejšie. Účelom je podporiť a rozvíjať 
individuálny potenciál žiakov smerujúci 
k  vybudovaniu základov pre celoživotné 
vzdelávanie,  pre harmonický rozvoj ich 
osobnosti a pre konkrétnu uplatniteľnosť 
na trhu práce v obidvoch prihraničných re-
giónoch. Pozornosť je venovaná posilneniu 
dynamického rozvoja osobnosti žiaka oproti 
statickému učeniu veľkého množstva faktov 
s dôrazom na mezipredmetové väzby na obi-
dvoch stredných školách.

Obsahom aktivity SOŠ Strážnice je 
nákup 2 kusov CNC frézok, 2 kusov CNC 
sústruhov, nástrojov pre CNC sústruženie 
a frézovanie, 4 PC + monitory, SW – riadiace 
systémy, postprocesory.

Obsahom aktivity SOŠ Stará Turá je ná-
kup 1 ks CNC frézky, 1 ks CNC sústruhu, 
technické zhodnotenie existujúcej zastaralej 
CNC techniky školy, nákup nástrojov pre 
CNC sústruženie a frézovanie, 4 PC + moni-
tory, SW – riadiace systémy, postprocesory.

V rámci spolupráce škôl sa v časovom 
horizonte  2 rokov uskutočňujú  výmenné 
pobyty a stáže žiakov  i pedagógov obi-
dvoch školských zariadení, s cieľom osvojo-
vania si  kľúčových kompetencií univerzálne 
využiteľných pre uplatnenie na trhu práce 
v obidvoch prihraničných regiónoch a pre 
ďalšie vzdelávanie v strojárskych odboroch. 
Rozvoj partnerstva škôl  prinesie odovzdá-
vanie skúseností a  kompetencií. Partneri 
sa podieľajú na rozvoji informačných ak-
tivít a kariérneho  poradenstva pri zaisťo-

vaní profesnej orientácie, efektívnej voľby 
vzdelávacej cesty a prevencie nedokončenia 
vzdelania.

V súčasnosti  si prax, predovšetkým 
v technických odboroch na obidvoch  stra-
nách hranice,  žiada  rozsiahle znalosti 
a zručnosti v oblasti počítačom riadených 
(CNC) strojov. Preto SOŠ Stará Turá spo-
ločne so SOŠ Strážnice usilujú o rozšírenie 
a skvalitnenie zázemia pre aplikáciu a vý-
učbu týchto zručností, aby svojim žiakom 
a uchádzačom o štúdium ponúkli potreb-
né podmienky pre rozvoj. Rovnako situá-
cia v technických odboroch má narastajúcu 
tendenciu vo využívaní a zavádzaní pokro-
kových technológií a postupov. S týmto tren-
dom chcú obidve školy držať krok.

K realizácii projektu, ktorého celková fi-
nančná náročnosť nie je  zanedbateľná, po-

chopiteľne nepostačuje rozpočet samotných 
žiadateľov, preto bolo žiadané o finančnú 
podporu z  OP cezhraničnej spolupráce 
SR-ČR 2007-2013. Bez tohoto financovania 
z verejných zdrojov a spolufinancovania (aj 
predfinancovania) zo strany Trenčianskeho 
samosprávneho kraja by nebolo možné 
projekt zrealizovať v  plnom rozsahu. Po 
úspešnom ukončení projektu, by malo dôjsť 
k vytvoreniu lepších podmienok pre využí-
vanie CNC technológií  pre žiakov i učiteľov  
v prihraničných oblastiach a taktiež k zlep-
šeniu podmienok pre výučbu technických 
odborov. 

Doteraz sa v rámci projektu uskutočnili 
3 výmenné pobyty z každej školy (teda spolu 
6 pobytov) s počtom 168 študentov a 14 pe-
dagógov. V SOŠ Stará Turá prebehla rekon-
štrukcia 4 CNC sústruhov a 2 frézovačiek 
a drobné opravy ďalších strojov. V najbliž-
šom období očakávame inštaláciu nového 
(„veľkého“) sústruhu a frézovačky.

Text a foto SOŠ Stará Turá

VEREJNÉ POĎAKOVANIE!

Predstavenstvo PD – Stará Turá a tiež občan mesta Stará Turá, Michal 
Buno týmto verejným spôsobom ďakujú štátnej polícií – PZ v Starej 
Turej, ktorá naozaj v snahe pomôcť tam, kde je žiaduce diplomatickým 
konaním, vyriešila a  odstránila niekoľko desaťročný problém, 
ktorý vedome a neoprávnene spôsoboval istý občan Starej Turej na 
Ul. Štúrovej. Tento občan svojvoľne ohradil istú časť pozemku, ktorého 
nebol vlastníkom ani užívateľom, čím zamedzil prístup potrebne nutný 
k inému pozemku a nereagoval ani na ústne, písomné upozornenie, 
aby tento skutkový stav odstránil. V súčasnosti si konečne uvedomil 
svoje nesprávne konanie a prisľúbil odstránenie oplotenia ako prekážky 
k uvedenému prístupu. Za tento skutok preto plným právom naša 
vďaka patrí tým príslušníkom PZ v Starej Turej, ktorí sa o to pričinili 
– pani Masarovičová, pán Fridrišek a pán Potfaj. Michal Buno

Spomienka na tragédiu v Hlavine
Každoročne si počas prvých 

marcových dní pripomíname 
tragické udalosti, ktoré otriasli 
osadami Hlavina a Nárcie v roku 
1945. Po náročnom cetunskom 
boji sa vtedy po zatlačení nepria-
teľom časť partizánov presunula 
do tejto lokality. Neušli však po-
zornosti fašistov, ktorí pripravili 
nielen pre nich, ale aj pre oby-
vateľov tejto časti krutú odvetu. 
V Hlavine neprežili ich vyčíňa-

nie 62 – ročný Martin Kostelný, 
jeho 27 –ročný syn Pavel a len 
16 – ročný Miško Medňanský. 
V roku 1970 bol pri príležitosti 
23. výročia SNP odhalený v tých-
to miestach pamätník, ktorý si 
ctí obete tejto tragickej udalosti. 
V piatok 2. marca si pamiatku 
všetkých uctil primátor mesta 
Ing. Ján Kišš a predsedníčka ZO 
ZZPB Stará Turá Elena Kovárová.

Lívia Boorová

„Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky...“ 
   
Vytrasovanie a vyznačenie bežkárskych trás 
      
Občianske združenie „Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina“ (KR-MAS) 
podalo v spolupráci s MAS Horňácko a Ostrožsko Žiadosť o finančný príspevok na 
projekt s názvom „Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky...“ predložený v rámci 
výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika - Česká republika 2007 - 2013. Vytrasované a vyznačené trasy majú rôznu 
dĺžku i náročnosť.  
    Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti 
nášho prihraničného regiónu prostredníctvom posilnenia jeho športovo-rekreačného 
potenciálu vytrasovaním a vyznačením bežkárskych trás.  Projekt sa realizuje od februára 
2011 a oficiálne bol  ukončený v januári 2012. Našim zámerom je rozšíriť turistiku i o zimnú 
turistiku, a to vyznačením bežkárskych trás v území. Obyvateľom prihraničných regiónov sa 
rozšíria možnosti trávenia voľného času a zatraktívni sa prostredie regiónu. Pre domácich a 
zahraničných návštevníkov sa vytvorí nový produkt cestovného ruchu, ktorý podporí 
komplexnosť aktívneho trávenia voľného času v regióne prepojením na ostatné atraktivity a 
prírodné podmienky a scenérie s relatívne pokojným prostredím. Pri značení jednotlivých trás 
prihliadali koordinátori projektu predovšetkým na odporúčania aktívnych bežkárov 
a športových nadšencov. Návrh značenia prebehol pod záštitou organizácie Klub slovenských 
turistov, ktorá je oprávnená vyznačovať oficiálne trasy v teréne. Vyrobené boli už  
propagačné materiály s mapou so zaznačenými bežkárskymi trasami, ktorá bude 
distribuovaná medzi partnermi a subjektmi participujúcimi na rozvoji regiónu a podpore 
cestovného ruchu. V Starej Turej budú propagačné materiály k dispozícií na mestskom úrade 
a v Stredisku cezhraničnej spolupráce (bývalý Infotur). 
    KR-MAS sa v súčasnosti zaoberá i otázkou dlhodobého udržiavania vyznačených  tratí 
v regióne.	   I preto boli na oficiálne ukončenie  aktivít projektu pozvaní i zástupcovia 
potenciálnych subjektov, ktoré by mohli zabezpečovať údržbu bežkárskych trás – 
podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu, vlastníci lyžiarskych vlekov, samosprávy, obecné 
lesy a športoví nadšenci , ktorí by mohli zabezpečiť údržbu vyznačených bežkárskych trás.  
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Foto z výmennej stáže študentov v Strážnici
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Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice februára 2011 
do polovice marca 2012?
•	 V tomto období prebehli 2 výukové programy: „Zvieratá v minizoo“ (pre 

družinárov) a „Kráľovstvo voľného času“ (pre deti z 0. ročníka).
•	 20. 2. sme ukončili rodinnú zábavno-literárnu súťaž k Medzinárodnému 

dňu materinského jazyka pod názvom: „Kde sa stretli ô a ä? Úlohu rodín 
vymyslieť čo najviac viet, kde sa vyskytovali písmená ô a ä (pričom sa 
tieto písmená museli v každej vete vyskytovať obidve a nesmeli sa opako-
vať) najlepšie zvládla rodina  piataka Mirka Ilovičného, ktorá vymyslela 
neskutočných 62 viet. Víťazstvo je hodnotnejšie a cennejšie o to, že sa 
naozaj zapojila celá rodina, vrátane starých rodičov, čo bolo zmyslom 
tohto podujatia. Blahoželáme a tu je na ukážku niekoľko viet z ich dielka: 
Je to vychýrený mäsiar, hoci kedysi sa živil ako dôstojník v armáde. Bol 
to fešák a nadväzoval známosti s pôvabnými slečnami. V záhrade sa na 
slniečku vyvaľoval zvädnutý kôpor. Aj šikovný ôsmak by sa natrápil ako 
také „hovädo“, kým by sa dostal po túto päťdesiatu vetu. 

•	 V piatok 2. 3. naše  centrum navštívili pod vedením p. riaditeľky 
Chmurovej „najväčšie mozgy“ 5. – 6. ročníkov a utkali sa v súťaži pod 
názvom IQ team. Táto súťaž bola zorganizovaná Detským parlamentom 
mesta Stará Turá. Víťaznými triedami sa stali 5. C a 6. B. Blahoželáme.

•	 Počas prázdninového týždňa od 5. 3. do 9. 3. prebehli v CVČ majstrov-
stvá detí ZŠ. V CVČ sa vystriedalo niekoľko desiatok detí, ktoré sa snažili 
dosiahnuť, čo najlepšieho výsledku v už tradičných disciplínach. A tu 
sú výsledky:
Majstrovstvá v šípkach:  Majstrovstvá v puzzle:
1. miesto – Karol ONDREJKA 7.C 1. miesto – Adam MIKO 7.C
2. miesto – Filip MAŤKO 6.B 2. miesto – Alica HRINOVÁ 5.C
3. miesto – Simona KISSOVÁ 6.C 3. miesto – Jakub MIKO 2.B
Majstrovstvá v kolkoch: Majstrovstvá v scrabble:
1. miesto – Martin DOLNÁK 9. A 1. miesto – Klára MAŤKOVÁ 6.B
2. miesto – Vladímíra VÁVROVÁ 6.C  2. miesto – Adam MIKO 7.C
3. miesto – Ivan GALBAVÝ 9.A   3. miesto – Alica HRINOVÁ 5.C
Majstrovstvá v „človeče“:
1. miesto – Teodor VÉGH 2.C
2. miesto – Michal JEDINÁK 7.A
3. miesto – Michal MIKÉSKA 7.B
Víťazom blahoželáme a ďakujeme p. Hochelovi za spoluprácu pri orga-
nizovaní majstrovstiev v kolkoch. 
Vzhľadom k tomu, že sme v tomto roku začali ďalšiu desaťročnicu, dovo-
ľujeme si uverejniť tabuľku majstrov v prvých desiatich rokoch existencie 
majstrovstiev. I napriek tomu, že z prvých majstrov sú už dospelí ľudia, 
možno sa potešia zo skutočnosti, že sú natrvalo zapísaní v histórii CVČ.

10-ročná tradícia prázdninových majstrovstiev detí ZŠ v CVČ Stará Turá 
(prehľad majstrov pre jednotlivé roky 2002 - 2012)

rok Majster 
v šípkach

Majster 
v kolkoch

Majster 
v „človeče“

Majster 
v puzzle Majster

2002 Marek 
PAVLECH

Peter 
NEMČEK

Ján 
BIELČIK

Michaela 
TEPLIČKOVÁ -

2003 Oleg 
TEPLIČKA

Peter 
NEMČEK

Peter 
BARTEK

Patrik 
BENO

v stol. tenise: 
Michal DEDÍK

2004 Oleg 
TEPLIČKA

Peter 
NEMČEK

Miloš 
RADENA

Martin 
LEPKO

v stol. tenise: 
Michal VDOVIAK

2005 Martin 
LEPKO

Peter 
NEMČEK

Michal 
MAGÁL

Martin 
LEPKO -

2006 Martin 
GURIŠ

Peter 
NEMČEK

Michal 
VDOVIAK

Eliška 
JEDINÁKOVÁ

v scrabble 
Daniela BRIŠKOVÁ

2007 Michal 
VDOVIAK

Tomáš 
JANSO

Michal 
VDOVIAK

Michal 
STANČÍK

v scrabble 
Martin JEŠKO

2008 Martin 
GURIŠ

Andrej 
WOZNICA

Andrej 
PETROVIČ

Lenka 
KOLÁROVÁ

v scrabble 
Juraj MAŤKO

2009 Pavol 
RUBANINSKÝ

Vladka 
VÁVROVÁ

Michal 
STANČÍK

Michal 
STANČÍK

v scrabble 
Denisa NOVÁKOVÁ

2010 Jakub 
KOLÁR

Ivan 
GALBAVÝ

Dominik 
HORNÁČEK

Adam 
MIKO

v scrabble 
Juraj MAŤKO

2011 Jozef 
DEDÍK

Ivan 
GALBAVÝ

Matúš 
BEZÁK

Michal 
STANČÍK

v scrabble 
Juraj MAŤKO

2012 Karol 
ONDREJKA

Martin 
DOLNÁK

Teodor 
VÉGH

Adam 
MIKO

v scrabble 
Klára MAŤKOVÁ

•	 V piatok 16. 3. prebehlo v CVČ riadne zasadanie Detského parlamentu 
mesta Stará Turá.

Čo pripravujeme na apríl 2012?
•	 Veľkonočné prázdniny 5. 4. deťom vyplníme tradičnými akciami – tur-

najmi: O veľkonočného zajaca (turnaj v šípkach) o 9.00 hod. a O veľko-
nočné vajíčko (turnaj v stolnom futbale o 10.30 hod). Počas veľkonočných 
prázdnin prebiehajú i všetky krúžky podľa rozvrhu. 

•	 V týždni od 16. – 22. 4. sme pripravili pre deti niekoľko aktivít ku Dňu 
Zeme:
- výtvarná súťaž Ekologický plagát 
- brigáda v areáli CVČ
- výukové programy pre MŠ, ZŠ a SŠ (podľa záujmu vyučujúcich)

•	 V sobotu 28. 4. pozývame „vodomilné“ rodiny do staroturianskej plavár-
ne, kde sa môžete so svojimi deťmi zúčastniť ďalšieho kola súťaží Pláva 
celá rodina. Začiatok je o 10.00 hod.

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Správy z detského parlamentu
V tomto mesiaci sme sa stretli v piatok 16. 3. Rozprávali sme sa o mno-

hých veciach. Najviac času nám zabrala diskusia o školskej jedálni. V jedálni 
je podľa nás zlá hygiena a prístup kuchárok ku stravníkom. Zaoberali sme 
sa tiež problémom so šekmi na úhradu stravy, na ktorých sa často objavuje 
príliš vysoká cena. Na otázku „čo s tým?“ niektorí členovia parlamentu už 
rezignovali. Niekoľko mesiacov sa snažili zlepšiť tento stav, nič sa nezmenilo 
a už neveria, že v tomto probléme niečo zmôžu. 

V ďalšom bode programu sme prisľúbili pomoc CVČ s organizáciou 
aktivít ku Dňu Zeme. Pomaly sa pripravujeme i na športový deň, ktorý sa 
uskutoční 1. 6. 2012 na Deň detí. Rozdelili sme si úlohy a dohodli sme sa,  
kedy bude ďalšie stretnutie parlamentu. 

V rámci stretnutia parlamentu sme si prezreli staré kroniky CVČ.

Patrice Tomisová, hovorkyňa DPMST

Čo je nové v ZŠ
Prvý jarný mesiac sa na 
svojom začiatku na nás veľmi 
neusmieval. Neskôr to v plnej 
miere napravil.  V našej škole 
sme však občas na úsmev 
dôvod mali. Naši žiaci sa 
v marci zúčastnili niekoľkých 
súťaží a s ich výsledkami sme 
naozaj spokojní.

Hneď 1.3. sa konalo v Novom 
Meste nad Váhom obvodové kolo 
v  prednese poézie. Z  piatich na-
šich  recitátorov štyria postúpili do 
okresného kola, čo je naozaj pekný 
úspech. Boli to tieto deti : Simona 

Žáčková, 5.C – 2. miesto v  pred-
nese poézie, Sabinka Stančíková, 
3.B – 2.  miesto v  prednese pró-
zy,  Valentína Masárová,  6.A – 
2. miesto v prednese poézie a Noemi 
Vařáková, 8.A – 1. miesto v predne-
se prózy. Ďakujeme všetkým deťom 
a ich pani učiteľkám za vzornú re-
prezentáciu školy.

2.3. zorganizoval detský parla-
ment pod záštitou CVČ IQ test 5. 

– 6. roč., ktorého som sa zúčastni-
la i ja a môžem potvrdiť, že máme 
inteligentné deti. Počas jarných 
prázdnin sme opäť niečo urobili 
pre krajšie prostredie a dali sme vy-

maľovať  1 chodbu a tiež vymeniť 
dvere do jedálne, pretože tie staré 
už nespĺňali pravidlá bezpečnosti.

14.3. bol veľmi dôležitým dňom 
pre žiakov 9. ročníka. Konalo sa to-
tiž Testovanie 9. Je to vlastne prvá 
dôležitá skúška v ich živote. Žiaľ nie 
všetci to takto pochopili. Nielenže 
nevenovali príprave dosť času a po-
zornosti, ale aj samotný test „odflá-
kli“. Boli hotoví za 15 minút, hoci 
testy boli naozaj náročné. Spoliehajú 
sa na to, že stredné školy ich prij-
mú za každých okolností. Len aby 
sa nemýlili!

Pretože marec je Mesiacom 
knihy, aj rozhlasová relácia bola 
venovaná tejto tematike. Pri tej-
to príležitosti by som chcela ešte 

raz poďakovať našej milej kolegy-
ni – autorke historel o Starej Turej  

–  Elene Márii Rumánkovej za všetky 
knihy, ktoré škole darovala a ktoré 
naši žiaci so záujmom čítajú.

Zo súťaží, ktoré boli v  marci, 
Vás chcem ešte oboznámiť s výtvar-
nou súťažou Vesmír očami detí, kde 
v spádovom kole v Trenčíne získal 
1.  miesto a  postupuje do celoštát-
neho kola Libor Topolčány, 5.C. 
V okresnom kole fyzikálnej olym-
piády kat. E sa na 3. mieste umiest-
nila Simona Holotová, 9.C, v kat. F 
bola Anna Schindlerová, 8.B - na 2. 
mieste a Vladimír Sládek, 8.C - na 
3. mieste.

pokračovanie na str. 10
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PROGRAM KINA – Apríl 2012

JACK A JILL Streda 4. apíla, 1900 hod.
USA – Adam Sandler sa predstaví v hlavných úlohách ako Jack a Jill v zá-
bavnej komédii s rovnomenným názvom. Jack Sadelstein (Adam Sandler), 
úspešný reklamný manažér, žil takmer dokonalý život, až na jednu výnimku, 
ktorá mu strpčuje život a tou výnimkou je jeho sestra - dvojička Jill (Adam 
Sandler). Titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 91 min. Mládeži prístupný

JOHNNY ENGLISH SA VRACIA Streda 11. apríla, 1900 hod.
USA – Kto zachráni Jej veličenstvo britskú kráľovnú, keď je agent 007 
James Bond práve  uložený na ľad? Jeden muž už pred rokmi dokázal, že 
sa dá naňho spoľahnúť a že radšej Britské ostrovy zbúra, než by ich mal 
vydať napospas nepriateľovi. Volá sa Johnny English, nosí tvár Rowana 
Atkinsona, alias Mr. Beana disponuje mimoriadnym registrom grimás 
a silným magnetom na katastrofy všetkého druhu. Slovenské titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 100 min. MP od 12 rokov

TWILLINGT SAGA: ÚSVIT Streda 18. apríla, 1900 hod.
USA – V prvej časti záverečného dielu strhujúcej upírskej romance s ná-
zvom Twilight sága: Úsvit sa Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen 
(Robert Pattison) po svadbe vydávajú na svadobnú cestu do Rio de Janeira, 
kde sa konečne, mimo všetkého a všetkých, môžu naplno oddať svojej láske. 
Ich šťastie ale netrvá dlho... Slovenské titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 111 min. MP od 12 rokov

ŠMOLKOVIA Streda 25. apríla, 1700 hod.
Kde sú tie časy keď leteli Šmolkovia a deti šaleli z plagátov, peračníkov 
a nálepiek Šmolkov… sú dávno preč. A možno nikto nečakal, že by sa mohli 
vrátiť... Slovenský dabing.
Vstupné: 2,- EUR 102 min. Mládeži prístupný

DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJEME autobusové zájazdy:

• 21. apríla 2012 na jarné záhradnícke trhy Flóra Olomouc. 
Poplatok: 8,- EUR.

• 21. apríla 2012 na nákupy do Poľska – Noweho Targu. 
Poplatok: 13,50 EUR.

• 6. mája 2012 na predajnú výstavu kvetov do Věžek. Poplatok: 
7,50 EUR.

• 18. mája 2012 do Incheba Expo Arény Bratislava na muzikál Děti ráje. 
Účinkujú: Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Bořek Slezáček 
a mnoho ďalších skvelých hercov, spevákov a tanečníkov. Poplatok: 
35,- EUR.

• 26. mája 2012 do Divadla Hybernia Praha na muzikál Quasimodo – 
zvonár z katedrály Notre Dame. Romantický muzikál podľa námetu 
známeho Victora Huga Chrám matky božej v Paríži. Réžia: M. Kukučka. 
Hudba: P. Kaláb, J. Maxián, J. Prachař. Účinkujú: T. Trampl-C. Kassai, 
J. Korn – M. Vojtko, D. Kraus – T. Savka, R. Pavlovčinová – M. Procházková, 
R. Fišarová – V. Konečná, T. Trvalcová – K. Nývltová -  L. Molnárová. 
Poplatok: 32,- alebo 45,- EUR (záleží od výšky vstupeniek).
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 

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

50 %  poplatku  najneskôr 10 dní pred konaním zájazdu.

Mesto Stará Turá a Dom kultúry Javorina Vás pozývajú 
na tradičné Stavanie mája 30. apríla 2012 
o 17.00 hod. na Námestie slobody v Starej Turej. 

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme za  knižný dar, ktorý nám venovala p. učiteľka Katarína 
Kovárová Kettunen, Hari: Úvod do štúdia mayských hieroglyfov 
ako i časopisy Historická revue.

Beletria Galková, Vladimíra: Tancovali päť semestrov • Tainová, 
Tamara: To prejde • Boldišová, Andrea: Láska vo vetre • Varáčková, 
Miroslava: Prežila som svet • Chloe, MK: Urobila by som to zas • 
Featherová, Jane: Hriešny knieža Detektívky King, Stephen: 
Bezhviezdna tma • Connelly, Michael: Spiatočka • Jurík, Martin: Kým 
nás smrť nerozdelí Náučná literatúra Byrne, Rhonda: Sily • Guinness 
world records 2012  • Carnegie, Dale: Komunikácia ako cesta k úspechu 
• Bukovský, Igor: Návod na prežitie pre bejby • Bukovský, Igor: Hneď 
to bude anjelik Detská literatúra Hrachovcová, Michaela: Murko 
sa vracia • Wilsonová, Jacqueline: Tajomstvá • Brezina, Thomas: Muž 
s ľadovým pohľadom • Andersen, Hans Christian: Rozprávky • Miler, 
Zdeněk: O zvedavom šteniatku • Brat, Roman: Škola za rohom alebo 
nezbedy školáka Šuška Detská náučná literatúra Langley, Andrew: 
Leonardo • Deary, Terry: Strašná prvá svetová vojna

P
O

ZV
Á

N
K

A Prof. Hričovský v Starej Turej
Záhradkárske organizácie v meste Stará Turá pozývajú 
svojich členov, ale i sympatizantov a ďalších záujemcov 

na stretnutie so zástupcami Republikového výboru 
SZZ, čestným predsedom Prof. Ing. Hričovským, DrSc. 

a p. Korčekom v piatok 13. apríla 2012 o 15.00 hod. do 
kaviarne Domu kultúry Javorina Stará Turá. Vykročte 
do svojich záhrad s užitočnými radami odborníkov.

DK Javorina Stará Turá Vás srdečne pozýva 
15. mája 2012 o 18.00 hod. 

do veľkej sály DK Javorina 
na predstavenie Divadla Astorka  

NA KOHO TO SLOVO PADNE.
Bláznivá komédia v podaní mladých hercov Róberta Jakaba, 

Juraja Kemku, Vladimíra Kobielskeho, Mariána Miezgu a Lukáša 
Latináka pobaví publikum každého veku! Groteskný príbeh 

piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti 
jedného revolvera. Vstupné: 11,- a 11,50 EUR. Predpredaj 
vstupeniek na sekretariáte DK Javorina, tel. 0327763366.



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 4/2012  9

Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 20.4.2012 uplynie 15 rokov, 
čo navždy dotĺklo srdce nášho 
milovaného manžela, otca a sta-
rého otca Miroslava SOBOTKU. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Spomínajú manželka a synovia

•
Dňa 12.4.2012 uplynie 1 rok, čo 
navždy odišla moja matka, man-
želka, sesternica Vlasta 
GAVAČOVÁ. S láskou a úctou 
spomíname.

Smútiaca rodina

•
Dňa 6.4.2012 uplynie 10 rokov od tragickej smrti 
nášho milovaného MUDr. Juraja SLÁVIKA a tri 
roky od smrti manžela, otca, deda Jána SLÁVIKA. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína najbližšia rodina

•

Čas plynie, ale spomienky zostávajú... Dňa 
18.4.2012 si pripomenieme 10. výročie od úmrtia 
našej drahej mamy, babinky a prababinky Márie 
MALKOVEJ. Dňa 3.3.2012 uplynulo 23 rokov 
od úmrtia nášho drahého otca, deduška a pra-
deduška Štefana MALKA, ktorého nedožité 100. 
narodeniny sme si pripomenuli v decembri 2011. 
Dňa 30.1.2012 uplynulo už 7 rokov od úmrtia ich 
syna, nášho drahého manžela, otca, deda a brata 
Miloslava MALKA. S láskou a úctou 
spomíname.

Smútiaca rodina

•
Milovali sme ho a on miloval nás, 

tú lásku v našich srdciach nezmení ani čas.

Dňa 2.2.2012 sme spomínali na 
nedožité 55. Narodeniny Emila 
BERKU, ktorý nás navždy opustil 
25.1.2000. Kto ste ho poznali 
a mali radi, spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

Dňa 3.4.2012 uplynú 4 roky, čo 
nás navždy opustil môj manžel, 
otec, brat a švagor Eugen 
CSÁSZÁR. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú spomienku. 
Kytičku kvetov na hrob Ti kladieme, 
pokojný večný spánok prajeme.

Smútiaca rodina

•
Životom skúšaná, tíško si zaspala, 

zanechala si všetkých, ktorých si rada 
mala, z očí Ti hľadela láska a dobrota, tak 

nám budeš chýbať do konca života.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našou milovanou ma-
mou, babkou a prababkou 
Pavlínou PASTORKOVOU zo 
Starej Turej, ktorá nás opustila 
dňa 4.3.2012 vo veku 97 rokov. 

Touto cestou chceme poďakovať i pani MUDr. 
Sadloňovej za obetavú zdravotnú starostlivosť.

S láskou a úctou spomínajú dcéry 
Blažena a Zdena s rodinami.

•
Odišiel si bez slova a na rozlúčku nebol čas, 

ale spomienky na teba zostanú v nás.

Dňa 18.4.2012 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš syn, 
brat, švagor a strýco Michal 
VALENTA. Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú 
spomienku.

Smútiaca rodina

•
Láska je v spomienke, spomienka v žiali, 

odišiel ten, ktorého sme mali radi. 
Ťažko je nám bez Teba, smutno je nám všetkým, 

už niet návratu ani nádeje, len cestička 
k hrobu nás ku Tebe zavedie.

Dňa 7.4.2012 uplynie 12 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel 
a otec Jozef UKROPEC.

S láskou a úctou na 
Teba spomíname

Zapadlo slnko niekde v diali, 
čas spomalil svoj beh... 

Srdce, ktoré sme tak milovali, 
dotĺklo a opustilo tento svet.

Dňa 25.2.2012 nás navždy opustil 
vo veku nedožitých 47 rokov Igor 
PSOTNÝ.

S láskou spomínajú manželka 
Iveta, dcéra Veronika s manželom 

Vladkom a vnúčik Teodor, ako 
i ostatná blízka a vzdialená rodina.

Veľké ďakujem vyslovujeme pani Božene 
Michalcovej, pani Marte Adamusovej, Ing. Jiřímu 
Heringovi a slečne harfistke Márii Kmeťovej za dôs-
tojnú rozlúčku. Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste 
nášho Igorka vyprevadili na jeho poslednej ceste.

Smútiaca rodina

•
Tak rýchlo mi osud život vzal, ani mi ruku 

nepodal, nemusel taký krutý byť, veď 
som bol mladý a veľmi som chcel žiť.

Dňa 13.4.2012 uplynú 4 roky, čo 
nás navždy opustil syn, brat, vnuk 
a kamarát Peter PÍPA.

S láskou a úctou spomína 
celá rodina

Matričné okienko
Vítame bábätká
Jakub Vakoš, Kristína Pekárová, Stella 
Volárová, Tereza Filipová, Lukáš Lahučký

Idú spoločným životom
Martin Rehák z Beckova a Monika Fraňová 
zo Starej Turej, Marian Blanárik zo Starej 
Turej a Beáta Kuťková z Tesárskych Mlyňan

Posledné rozlúčky
Ľubomír Dedík, Anna Alušicová, Mária 
Chudíková, Pavlína Pastorková, Jarmila 
Szépová

Zoznam jubilantov 
za mesiac APRÍL 2012

Anna Čičalová, Emília Malková, Božena Lukáčiková, Anna 
Vargová, Phdr. Jarmila Slezáčková, Petronela Hornáčková, 
Bohuslav Tóth, Milan Michalec, Mária Tomšíková, Alžbeta 
Malárová, Katarína Šimonová, Jaroslav Mudroch, Šimon 
Medňanský, Oľga Kollárová, Michal Koštial, Emília Benová, 
Alžbeta Malárová, Emília Hvožďarová, Emília Durcová, 
Anna Jakábová, Ján Kršák, Irena Vagačová, Anna Bunová

Zákon o odpadoch zakazuje spaľovať odpady
Blíži sa jarné obdobie a s ním spojené upra-

tovanie v záhradách. V minulosti bolo zvykom, 
že sa spálilo, čo sa spáliť dalo.

Zákon o odpadoch však nedovoľuje spaľovať 
odpad zo záhrad. Hovorí o tom §18 ods. 3 pís. m) 
zákona o odpadoch: „zakazuje sa zneškodňovať 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z par-
kov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene 
na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb 
a občianskych združení, ak sú súčasťou komunál-
neho odpadu.“ Za zneškodňovanie odpadov sa 
v zmysle tohto zákona považuje i spaľovanie.

Toto ustanovenie zákona o odpadoch sa pre-
mietlo i vo Všeobecne záväznom nariadení mesta 
Stará Turá č. 4/2006 O vytváraní zdravého život-
ného prostredia a o zeleni na území mesta Stará 
Turá. V § 5 sa tiež hovorí o zákaze vypaľovania 
trávy, spaľovaní komunálneho a biologicky roz-
ložiteľného odpadu pri rodinných domoch, zá-
hradkách, sadoch, poliach.

Ani podľa občianskeho zákonníka nikto ne-
smie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať 
susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, 
parami, plynmi. Ak v rodinných domoch kúrime 

odpadom, porušujeme i občiansky zákonník. Do 
kotla teda nepatria plasty, guma, umelé vlákna, 
drevotrieska. Pri nedokonalom horení vzniká 
veľa škodlivých plynov a takýto odpad nie je ani 
veľmi výhrevný.

V skutočnosti sú tieto zákony vyústením po-
znania stavu znečistenia našej planéty ľudskou 
činnosťou. Toto sprísňovanie sa netýka len obča-
nov, ale i firiem, ktorým sa tiež sprísňujú limity 
emisií. Toto všetko sa deje pre dobro nás i budú-
cich generácií.

J. Knapová, odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ
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Minister školstva SR na návšteve v Základnej škole Kostolné
Dňa 20. februára 2012 
popoludní poctil svojou 
návštevou  Základnú školu 
v Kostolnom minister 
školstva Slovenskej 
republiky pán Eugen 
Jurzyca. Pre zamestnancov 
školy a žiakov bolo veľkou 
radosťou privítať ho medzi 
sebou a porozprávať sa s ním.

Po príchode do školy ho 
okrem žiakov a zamestnancov 
srdečne privítal starosta obce 
Kostolné Miroslav Cibulka, 
ktorý ho vo svojom príhovo-
re informoval o živote a histó-
rií obce. Poďakoval mu v mene 
zriaďovateľa základnej školy za 
finančnú pomoc, ktorú poskyt-
lo MŠ SR v  roku 2010 na re-
konštrukciu kotolne, komínov, 
rozvodov a radiátorov.

Po príhovore starostu obce 

ho srdečne privítala  riaditeľ-
ka školy Mgr. Anna Poláková, 
ktorá neskrývala veľkú radosť 
nad tým, že po prvýkrát v his-
tórii ZŠ Kostolné môže  na jej 
pôde privítať ministra školstva 
SR. Oboznámila ho s prácou, ak-
tivitami, projektmi, ktoré škola 
realizuje. 

S nástupom novej školskej  
reformy pred štyrmi rokmi ško-
la prijala množstvo zmien, opat-
rení a cieľov, ktorými sa riadi. 
Modernizácia vyučovacieho 
procesu s využívaním nových 
metód a foriem práce a zodpo-
vednosť za výchovu a vzdeláva-
nie budúcej generácie sú hlavné 
priority ZŠ Kostolné. 

Po príhovore riaditeľky 
školy mu svoju vďaku prejavi-
li krátkym kultúrnym progra-
mom i  najmladší žiaci školy. 
Pán minister sa poďakoval za 

srdečné a milé privítanie a vy-
jadril spokojnosť s prácou školy. 
Presvedčil sa, že v škole prevláda 
ľudská čistota, pracovitý kolek-
tív, skromnosť a napredovanie.

Prezrel si priestory školy, 
novú kotolňu, učebne a zaujímal 
sa o prácu žiakov na vyučovaní 
s maximálnym využívaním IKT. 
Nasledovalo príjemné posedenie 
so všetkými zamestnancami ško-
ly, starostom obce, predsedníč-
kou rady školy.

V neformálnej diskusii za-
znelo veľa otázok od učiteľov 
a odborných odpovedí od pána 
ministra. Nakoľko mal pán mi-
nister ešte veľa ďalších pracov-
ných povinností museli sme sa 
s ním rozlúčiť. Pani riaditeľka 
mu v  mene všetkých prítom-
ných zaželala pevné zdravie 
a veľa osobných a pracovných 
úspechov.

Text a foto Mgr. Anna Poláková

ĽUDOVÁ HUDBA v Starej Turej
ĽH POĽUN, ĽH TURAČEK, ĽH MALÝ 
TURANČEK. Keď uvidíte tieto názvy, koľko 
ľudí by vedelo povedať o čo sa jedná? 
Myslím, že nie veľa. Mojou milou úlohou 
je predstaviť a povedať vám, čo tieto 
názvy znamenajú. Písmená ĽH stoja za 
pojmom ľudová hudba. Na Starej Turej, 
ako vidíte podľa názvu, máme dokonca až 
tri fungujúce ľudové hudby, ktoré vystupujú 
pod záštitou ZUŠ Stará Turá.

ĽH POĽUN funguje od roku 2008. Jeho 
zloženie spočíva z najstarších členov, väčši-
nou konzervatoristov, ktorí pomáhajú tým 
mladším. 14.11.2009 sa ĽH POĽUN zúčast-
nil na krajskej prehliadke hudobného fol-

klóru v Zemianskych Kostoľanoch v dvoch 
rôznych disciplínach.  Boli to tieto : spevák/
speváčka sólista a kapelové číslo. Kapela síce 
nepostúpila do celoslovenského kola, ale 
hlavným cieľom bolo zúčastniť sa a ukázať, 
že Stará Turá sa nemá začo hanbiť.

ĽH TURANČEK je zoskupenie siedmich 
mladých dievčat, ktoré pestujú svoju lásku 
k folklóru ako kompletná kapela už tri roky. 
Ak sa vám zdá opis povedomý je to kvôli 
tomu, že ĽH TURANČEK sa na začiatku 
svojho zrodu taktiež nazývala ĽH Turančatá 
alebo Čančatá, ale keďže sme už o nejaký ten 
rok povyrástli bolo potrebné zmeniť názov. 
11.4.2010 sa Turanček, vtedy ešte nazývaný 

Čančatá, vybral na okresnú súťaž, ktorá sa 
konala v Trenčianskej Turnej. Kapela si vy-
slúžila krásne zlaté pásmo a postup do kraj-
ského kola. Krajské kolo sa konalo o dva 
týždne neskôr v Zemianskych Kostoľanoch, 
kde sa podarilo kapele vybojovať strieborné 
pásmo.

ĽH Malý Turanček ako kompletná ka-
pela funguje od školského roku 2010/2011. 
K našim najmenším muzikantom sa pripo-
jili aj veľmi šikovné deti z Myjavy. Ich prvé 
oficiálne vystúpenie sa konalo minulý rok 
na Vítaní jari v Starej Turej, kde ste si ich 
mohli vypočuť. 15.4.2012 sa naša kapela 
pokúsi o zviditeľnenie sa v detskej súťažnej 
prehliadke ľudových hudieb v Trenčianskej 
Turnej. Verím, že všetci budú držať palce.

Miroslava Adásková

21.3. sa zúčastnili naši žiaci na 
Divadelnom festivale v AJ v Nitre, 
kde získali ocenenie za najlepší sce-
nár a jeho následnú adaptáciu.

Aj krajské kolo v geografickej 
olympiáde bolo pre nás úspešné. 
Marián Vrábel zo 6.C sa umiestnil 
na krásnom 2. mieste a piati naši 
žiaci boli úspešnými riešiteľmi kraj-
ského kola. V okresnom kole mate-

matickej olympiády získala Diana 
Kubaláková – 5.D, krásne 1. miesto.

Naozaj úprimne ďakujem všet-
kým naším žiakom, ktorí tak úspeš-
ne reprezentujú našu školu. Nemalú 
zásluhu na ich úspechoch majú aj 

ich učitelia, ktorí svoj sviatok oslávi-
li 23.3. v hoteli Lipa. Želám im nao-
zaj všetko najlepšie. Úspechy v práci 
i v súkromnom živote.

Mgr. Anna Chmurová, 
riaditeľka ZŠ Stará Turá 

pokračovanie zo str. 7
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Zlatohlasý slávik spod Dráh 

Daniela Magálová, slovenská speváčka, 
moderátorka a herečka, pochádza od nás, 
zo Starej Turej. Narodila sa ako druhá dcéra 
k sestre Janke v trenčianskej nemocnici kon-
com augusta v r. 1966. Na svet si priniesla 
zlato v hrdle, veď mala i po kom. U Magá-
lovcov i Pastorkovcov spievala celá rodina, 
dokonca sa  traduje, že dedo Pastorek, hoci 
noty nepoznal, vedel hrať na heligónke a na 
všetky hudobné dychové nástroje. Takže 
plod z tohoto stromu nemohol byť ani iný.

Na základnej škole našu Danušku učili sta-
roturianski učitelia, na ktorých ona spomína 
s láskou a úctou. Obzvlášť s vďakou a vrúcne si 
spomína spolu so sestrou Jankou na pani uči-
teľku Oľgu Baginovú, ako dirigentku spevokolu, 
v ktorom celé detstvo pod jej vedením spievali. 
Pani učiteľka Baginová obidve dievčatá pripra-
vovala na všetky spevácke súťaže, ktoré väčšinou 
vyhrávali a to bola tá osoba, ktorá ju ,, posadila 
do pomyselného  vlaku“, čo ju priviezol za hu-
dobným vzdelaním. Bratislavské konzervátórium 
ukončila v r. 1985 v obore operný spev a klavír. 
Už v záverečnom ročníku, po víťaznom konkurze, 
sa trvalo upísala k spolupráci s dychovou kapelou 
Moravanka, dirigenta Jana Slabáka z Brna, ako 
profesionálna speváčka. Začala rozdávala radosť 
z krásnej piesne všetkým tým, ktorí sa tešili na ich 
koncerty. Daniela Magálová v súčasnej dobe žije 
v Brne so svojím partnerom  Viktorom, v ktorom 
má oporu i plnú podporu ako po stránke životnej, 
tak i umeleckej. Že sa hudobné  nadanie  dedí, do-

kazuje i jej  syn  Vladimír, ktorý sa venuje  štúdiu 
hry na trumpetu na konzervatóriu.

Naša speváčka v rozprávaní o svojom účinko-
vaní v dychovej hudbe Moravanka Jana Slabáka 
spomína, že Jan Slabák so svojou kapelou na-
hral desiatky hudobných nosičov, na ktorých má 
Danka za dobu svojho účinkovania veľký podiel. 
Je to už 26 rokov, (ani sa nám to nechce veriť), čo 
Danka s kapelou rozdáva na koncertoch svoj dar 
spevu. Z obdobia začiatkov rada a s úsmevom 
spomína na prvé skúsenosti pred kamerou, s kto-
rými sa veľmi rýchlo zžila. Za štvrťstoročie, čo 
Danielka prejazdila s kapelou pol sveta, samozrej-

me zažila veľa humorných situácií. Napríklad, 
keď ju kolega upozornil na dámu sediacu 

v prvom rade, ktorá v rukách drží lovecký 
ďalekohľad. Hneď z toho človek logicky po-

chopil, že vzhľadom k veľkosti šošoviek 
má o vás táto dáma dokonalý prehľad 
nielen ohľadne vášho speváckeho vý-
konu, ale tiež môže podať správu o tom, 
ako sa venujete  svojej ústnej hygiene! 
A výsledkom bolo, že dospievať pieseň 

od toho momentu bolo veľmi obtiažne. 
Najzaujímavejšie momenty na javisku na-
stávajú, keď si tak v kľude spievate, pozrie-
te sa na kolegyňu a jedna, alebo druhá ( je 

to jedno, ktorej sa to stane) má zrazu hrôzu 
v očiach a prudkými pohybmi v rytme piesne 
naznačuje, že potrebuje ,,nahodiť“ text. Toto vás 

môže tak vyviesť z miery, keď to nečakáte, že 
zareagujete ľaknutím a ten text i vám vy-
padne. V tú chvíľu začínate improvizovať, 

a to je potom tá skutočná ľudová tvorivosť. Týchto 
humorných situácií bolo veľa, niečo si necháme 
i na nabudúce. Azda tu by bolo namieste niečo 
mimoriadne prezradiť o pani Danke! Ako o nej 
uviedol pán Viktor, naša speváčka po každom 
koncerte prichádza domov  plná energie, vitality 
a radosti. V byte ešte niekoľko hodín hýri domá-
cimi prácami, akoby bol biely deň a akoby bola 
čerstvo odpočinutá. Zrejme pri vystúpeniach nie-
len energiu dáva, ale ju i v zápätí získava od svoj-
ho spokojného a vďačného publika. Spomínanú 
vlastnosť doplňuje ešte jej obrovská schopnosť 
relaxácie – napr. v autobuse na turné jej stačí za-
vrieť oči a ona v tom okamihu spí! Priznáva, že 
na jeden dúšok spánku na zájazde v autobuse je 
schopná prekonať i stovky km dlhú nonstop cestu. 
Šťastná to žena!!!

Pani Daniela má krásne spomienky na všetky 
svoje vystúpenia po „vlastiach českých a sloven-
ských“. Neubráni sa nezaspomínať tiež na  niekto-
ré nezabudnuteľné dojmy zo zájazdov do okolitej 
Európy, ako Nemecka, Holandska, Rakúska... 
Napr. v Holandsku netreba spievať ani v cudzej 
reči. Češtinu a slovenčinu milujú a v našom jazy-
ku spolu s kapelou aj spievajú! Moravanka bola 
minulý rok už tretíkrát (po r. 1979 a 1981) v USA. 
Reakcie na vystúpenia boli vynikajúce. Ľudia boli 
úžasní, vytvorili krásnu atmosféru a kapela sa tu 
cítila ako doma. Je vzácne, že tu naši rodáci a ich 
rodinní príslušníci stále udržiavajú tieto nádher-
né tradície. Vzájomne sa stretávajú, zabávajú sa 
a pestujú si im tak blízke zvyky.

Ľudová hudba a ľudová pieseň tu vždy bola 

a vždy bude. Buďme hrdí na svoje korene a na 
ľudí, ktorí tieto tradície udržujú. V  r. 2007 si 
Danka popri spolupráci s Moravankou  zakladá 
aj svoje vydavateľstvo. Splnila si svoj celoživotný 
sen a vydáva svoje prvé CD pod názvom Ozvěny 
tradic, kde sa vyspievala z mnohých svojich nálad 
a pocitov. Vrátila sa v ňom k svojej veľkej láske 
ešte z mladosti, k cimbalovej muzike, k prekrás-
nym slovenským a moravským ľudovým piesňam. 
Cimbalovku, ako i jej kolegov, tvoria renomova-
ní protagonisti tohto žánru. Nezostalo však pri 
jednom. Na základe úspechu prvého CD, vydáva 
v r. 2009  druhé CD pod názvom  Ozvěny Vánoc. 
K spolupráci si pozvala výborných muzikantov, 
napr. kapelníka Jana Slabáka, ktorý sa predstavil 
výborným trumpetovým sólom, ďalším hosťom 
bol skvelý človek, vynikajúci hudobník Jarek 
Svěcený, svetoznámy huslista. Pre ňu ako speváč-
ku bola obzvlášť významná spolupráca s Mirkom 
Dvorským, svetovo uznávaným spevákom, ktorý 
je nielen Dankiným kamarátom, ale málokto asi 
vie, že je i  Dankiným študijným kolegom z kon-
zervatória. Spolu si zaspievali niekoľko duetov. 
Naplnila si týmto i ďalšiu svoju túžbu, opäť spievať 
opernú a muzikálovú hudbu tak, ako ju vyštudo-
vala na konzervatóriu.

Pri písaní tohto článočku som si ani neuvedo-
mil, ako som sa nevedomky (a s plezírom) zblí-
žil s touto osobnosťou, ktorá vyrastala na Starej 
Turej. Tu ju učili naši učitelia,  tu získavala prvé 
svoje ostrôžky pre ďalší svoj život. Je dojímavé, že 
napriek tomu a práve teraz, keď dosahuje na vr-
cholky možných životných výšin, otvorene sa hlá-
si k svojmu mestu, k svojom pedagógom. Môžu 
títo dostať väčšie vyznamenanie? Veru ani nie! 
Všetky pocty, diplomy, vyznamenania, osved-
čenia blednú pred úprimnosťou tejto výpovede! 
Naša domovina totiž nepláva ani na rope a ani 
neoplýva inými prírodnými zdrojmi bohatstva, 
máme iba to, čo si z našich detí, z potenciálu ich 
generácie, pedagógmi vychováme! Dobre nám 
všetkým padne skutočnosť, keď sa budeme do-
zvedať, ako v životnom napredovaní budú oni 
zdvíhať fakľu príslušnosti k nášmu mestu, keď 
jeho meno budú roznášať do sveta!

Pani Daniela, hlboko sa skláňam i pred Vašou 
bezprostrednosťou, veselou mysľou a spontán-
nou skromnosťou! Bolo mi zároveň cťou i rados-
ťou stretnúť sa s Vami a napísať o Vás týchto pár 
riadkov.

Gustáv Rumánek

Daniela Magálová, Karel Hegner, 
Janka Turčínová – Magálová, 

Ivana Slabáková a Zdeněk Baťka  
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Strelecký súboj v Starej Turej

Vo štvrtok 23. februára 2012 
sa konal pod záštitou NADÁCIE 
ŽIVOT v telocvični ZŠ Stará Turá 
strelecký súboj žiakov ZŠ  a SOŠ. 
Súťaž zahájila krátkym príhovorom 
pani riaditeľka Mgr. Chmurová.

Súťažilo sa v disciplíne streľba 
na terče a mini futbal medzi ško-
lami. Najlepšie sa umiestnili žiaci 
Základnej školy Čachtice. Dobrí 
strelci i  futbalisti právom obsadi-
li prvé miesta. Na druhom mieste 
skončila Základná škola Kočovce. 
Pekné tretie miesto patrilo žiakom 
zo Starej Turej.

Škoda, že nemohli prísť na súťaž 
pozvaní hostia  zo Základnej školy 
v Kunoviciach, nakoľko im na tento 
termín pripadli prázdniny. Chýbali 
i žiaci zo Základnej školy Podolie, čo 
bolo veľkým prekvapením.

Po ukončení súťaže žiaci stre-
leckého krúžku Stará Turá navštívili 
plaváreň, kde plávanie, vodné pólo 
a sauna im umožnila predýchať tre-
tie miesto v  tomto súboji. Krásne 
medaile pre futbalistov, pohár, drob-

né ceny a sladkosti pre strelcov len 
umocnili krásny zážitok z pekne vy-
darenej akcie.

Na organizovaní tejto akcie 
sa podieľali pán učiteľ Mgr. Ján 
Mandák a  pani Ľubica Milatová. 
Hlavným rozhodcom bol Peter 
Milata A-201.

Výsledky streleck. súboja:

SOŠ Stará Turá 
1. Marták Ján

Žiaci ZŠ 
1. Bublavý Dávid Čachtice
2. Súčanský Viktor Čachtice
3. Ježovica Andrej Kočovce

Mini futbal: 
1. ZŠ Čachtice
2. ZŠ Kočovce
3. ZŠ Stará Turá

Cenu útechy získal najmlad-
ší žiak, tretiak Bobocký Danko ZŠ 
Stará Turá. Peter Milata

Turnaj prípravky v Bošáci
Dňa 4.3.2012 sa uskutočnil 

v Bošáci  futbalový turnaj prípra-
viek ročníkov 2004  a 2005, na kto-
rom sa zúčastnili družstvá: AFC 
Nové Mesto n/V, AS Trenčín „A“, 
AS Trenčín „B“, ŠK Vrakuňa „A“, ŠK 
Vrakuňa „B“, FK Rača a MFK Stará 
Turá pod vedením trénera Mgr. 
Michala Denka.  Náš klub repre-
zentovali nielen chlapci, ale aj diev-
čatá, ktoré sa medzi nimi nestratili.  
Mužstvo MFK skončilo na peknom 
treťom mieste, keď postupne pora-
zili AFC Nové Mesto n/V 2:0, AS 
Trenčín „A“ 9:1, AS Trenčín „B“ 
6:0, ŠK Vrakuňu „B“ 5:0. Prehrali 
len s prvými dvomi, a to s FK Rača 
tesne 2:1 a ŠK Vrakuňou 4:1.  

O tento pekný úspech sa zaslú-

žili títo chlapci a dievčatá: J. Miko, 
M. Malár, M. Hronček, M. Dinga, 
M. Kalivoda, L. Kalivoda, P. Vávra, 
J.  Tanglmayerová, Z. Durcová. 
Najlepším strelcom turnaja sa stal  
hráč MFK Patrik Vávra s 12 gólmi. 
Svoj gólový účet si otvorila aj naša 
najmladšia hráčka Zuzka Durcová 
a  k úspechu nemalou mierou  
prispela aj Janka Tanglmayerová, 
ktorá nastrieľala 9 presných zásahov.

Víťazom turnaja sa stalo muž-
stvo FK Rača, ktoré získalo 14 
bodov, druhé miesto získalo ŠK 
Vrakuňa s 13-timi bodmi  a tretie 
miesto obsadil MFK Stará Turá s 12-
timi bodmi.

Text a foto MFK

Spoločnosť PREMATLAK, a.s. Stará Turá
zaoberajúca sa výrobou meracej a regulačnej 

techniky prijme pracovníka na pozíciu:

TECHNOLÓG – KONŠTRUKTÉR
POŽIADAVKY, PODMIENKY:

•  ukončené vzdelanie: 
VŠ (strojárske zameranie), 
resp. SŠ – strojárske 
s praxou cca 5 rokov,

•  práca s PC  /autocad, word, 
excel, internet/

•  odborné znalosti a zručnosti 
v strojár. oblasti

•  anglický jazyk – nie je 
podmienkou

•  presnosť, spoľahlivosť, 
zodpovednosť

nástup možný ihneď

Žiadosti so životopisom a telefónnym číslom zasielajte na adresu:

PREMATLAK, a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01  Stará Turá, 
resp. mailom: prematlak@prematlak.sk

tel. kontakt.: 0910 856 151 – Ing. Beňačka Igor
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V Starej Turej sa hrala aj hádzaná (1. časť) 
Ženská hádzaná – venované pamiatke trénera Milana Pekníka

Na sklonku roka 2010 vyšla kniha Stará Turá – naše mesto, v kto-
rej je zmapovaná i história staroturianskych športov. Lenže, žiaľ, nie 
všetkých. Hoci som bola posledný rok v redakčnej rade knihy aj ja, 
bývalá hádzanárka, neprišla som na to, že v knihe hádzaná chýba. 
Hrala sa skoro jedno desaťročie – v šesťdesiatych rokoch. Chcela 
by som to napraviť aspoň formou miniseriálu v našom časopise. 

Začnem ženskou, resp. dievčenskou hádzanou, ktorá vznikala 
približne vtedy, ako založil p. Viktor Hojstrič hádzanárske družstvo 
mužov. Možno je to bizarné, ale dievčenská hádzaná má svoje kore-
ne vo výhre lopty našej triedy (7.A v šk. r. 1961/62, tried. uč. Marta 
Jurášová) za zber. V triede mala lopta čestné miesto na polici zo skla. 
Ale ona tam neležala stále. Veľmi často sme si ju brávali vo voľnom 
čase  na školský dvor alebo do telocvične a hrávali s ňou vybíjanú. 
Spolu so žiačkami iných tried ZDŠ sme sa následne zúčastňovali 
i medziškolských turnajov.

Príchodom pani učiteľky Oľgy Šimovičovej sa v našej škole začal 
uplatňovať nový šport – hádzaná. Vytvorilo sa družstvo žiačok, kto-
rého základ  tvorili hráčky vybíjanej. Už sme všetky dávno zabudli, že 
sme v tom čase hrali pioniersku ligu. Dňa 18.6.1964  sa uskutočnilo 
v Trenčíne finále víťazov skupín pionierskej ligy mládeže v hádzanej. 
Na veľké prekvapenie sme do finále postúpili a skončili na 2. mieste.

Asi v r. 1963 sme na pozvanie Mgr. Petra Uhlíka, brezovského 
učiteľa a staroturianskeho rodáka, odcestovali do Brezovej. Pán uči-
teľ Uhlík totiž založil v Brezovej pod Bradlom dievčenskú hádza-
nú a potreboval  so svojimi mladými hráčkami zohrať priateľské 
zápasy. A my sme sa veľmi tešili na takýto pobyt. Aj ja. Ale skoro 
som o toto podujatie prišla. Pravdepodobne praženica s hríbami 

a ochutnávanie  surovej bazovej šťavy mi spôsobili veľké žalúdočné 
problémy. Otec ma musel na železničnú stanicu odviezť na mopede 
a do vlaku mi pomáhali nastúpiť spoluhráčky. V Brezovej sme mali 
v hostinci na námestí objednanú večeru. Mohla som sa iba smutno 
dívať, ako dievčatám večera chutila. Bývali sme v telocvični školy 
a spolu s hráčkami z Brezovej trénovali na ihrisku. Vtedy sme ešte 
nad nimi aj vyhrávali. Do Brezovej sme cestovali ešte raz, pravde-
podobne na nejaký turnaj  alebo priateľské zápasy. Ubytované sme 
boli v súkromných domoch, zrejme u rodičov  protihráčok. Tentoraz 
sme s mladšími a oveľa menšími  hráčkami vysoko prehrali. Z učiteľa 
Uhlíka sa časom stal excelentný tréner, ktorý vychoval nielen veľa 
prvoligistiek, ale i reprezentatiek ČSR.

Po založení mužského družstva hádzanej sa pokúsil p. Viktor 
Hojstrič založiť i družstvo ženskej hádzanej. Prvý priateľský zápas sa 
mal odohrať so Spartakom Myjava. Ďalej  citujem z kroniky, ktorú 
písal V. Hojstrič: „Dňa 9.4.1964 o 16.00 hod. sa odohral prvý pria-
teľský zápas žien. Súperom bolo družstvo Spartaku Myjava. Naše 
ženy doplnené dievčatami zo ZDŠ nastúpili v zostave: Pagáčová, 
Václavková D., Schmidtová, Talajková, Václavková V., Žitňanská, 
Siváčková, Málková a Haruštiaková. Stretnutie sa hralo na veľmi 
rozmoknutom ihrisku a za stáleho dažďa. Zápas mal dobrú úro-
veň, keď zoberieme do úvahy, že dievčence hrali prvýkrát a terén 
bol neregulárny. Z družstva vynikla brankárka Pagáčová, v útoku 
Žitňanská, Václavková V. a Siváčková. Stretnutie skončilo nerozhod-
ne 2:2. Góly dali Siváčková a Žitňanská“.

Zrejme odvtedy nás, žiačky zo ZDŠ, zaregistrovali v hádzanár-
skom oddiele Prema Stará Turá. A v nasledujúcom šk. r. 1964/65 ( už 
ako študentky 1. roč. SVŠ v Starej Turej) sme pod vedením trénera 
Milana Pekníka hrali za dorastenky pod hlavičkou Premy. Zúčastili 
sme sa 1. ročníka zimnej súťaže a spartakiádneho turnaja v hádzanej 
dorasteniek. Umiestnili sme sa zo 7 družstiev šieste. Medzi najlep-
šími strelkyňami sa na 3. mieste umiestnila Betka Siváčková s 24 
gólmi. A do desiateho miesta skončila i Anna Hudcovicová s 10. 
gólmi. Hádzanú sme trénovali na škvárovom ihrisku (doteraz majú 
niektoré hráčky pod kožou na kolenách škváru po pádoch) alebo 
cez zimu v športovej hale. Tam sme hrávali i zimnú súťaž. Pamätám 
si, že balkóny bývali pri hádzanárskych zápasoch obsadené naši-
mi fanúšikmi. Naši tréneri  Milan Pekník a Viktor Hojstrič  nám 
v zime vybavili kúpanie v bazéne v suteréne haly. Jedna spoluhráčka 
Zdenka Hradská vybehla von po kúpaní s mokrou hlavou a vážne 
z toho ochorela.

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

Družstvo vybíjanej ZDŠ

Hádzanársky krúžok ZDŠ

Sústredenie na Brezovej
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Správy spod deravých košov
Basketbalové súťaže, na ktorých sa zúčastňujú družstvá MBK Stará 

Turá, sú v plnom prúde. Šesť družstiev prihlásených do súťaží túto hraciu 
sezónu zaznamenalo od januára striedavé úspechy. Najmladším hráčkam, 
prihláseným do kategórii mladších resp. starších mini sa  veľmi nedarí 
dosahovať víťazstvá, no neúspech sa im určite vytýkať nedá. Veľa z nich 
vlastne vekovo do týchto kategórii ešte nepatrí a zbierajú len prvé skúse-
nosti v súťaži. Pokrok je však vidieť od zápasu k zápasu. Výhra starších mini 
u tradičného rivala z Myjavy je určite povzbudením. Úspech by však bol ešte 
výraznejší a výsledky lepšie ak by tréningová morálka a predovšetkým účasť 
na tréningoch niektorých hráčok nepokrivkávala. Ale tu musíme apelovať 
predovšetkým na rodičov. Bez poctivého a kvalitného tréningu nemôžeme 
vychovať dobrých hráčov a pomýšľať na častejšie víťazstvá. 

Výsledky mladších mini – ročník 2001 
tréneri J. Vandlík + D. Lupták
14.1.2012 Seat Foton Győr : MBK Stará Turá 91:26 a 76:37
4.2.2012 MBK Stará Turá : BO Spartak Myjava 37:47 a 25:44
3.3.2012 MBK Stará Turá : BK Klokani Ivánka 8:79 a 8:57

Výsledky starších mini – ročník 2000 
tréneri J. Vandlík + D. Lupták
21.1.2012 MBK Stará Turá : Slovan Bratislava 25:52 a 15:42
28.1.2012 MBK Stará Turá : BK Klokani Ivánka 6:84 a 8:78
11.2.2012 BO Spartak Myjava : MBK Stará Turá 8:40 a 15:41
10.3.2012 MBK Stará Turá : BKM Junior UKF Nitra 4:76 a 8:87

Mladšie žiačky, teda dievčatá narodené v roku 1999 a mladšie zatiaľ 
šliapu ako švajčiarske hodiny pričom zaznamenali už 22 víťazstiev a ešte 
neokúsili vo svojej kategórií prehru. I keď v niektorých zápasoch dievčatá 
nehrali vždy presne podľa predstáv trénerského dua a niektoré výsledky boli 
tesné. Musíme však uznať, že ani súperi  nespia a napredujú. Predovšetkým 
zápasy na pôde Nitry boli náročné a napínavé až do konca. Tieto dievča-
tá doplnené o niekoľko starších dievčat ročníka 1998 hrajú aj v kategórii 
žiačok. Tu zbierajú skúsenosti v ťažkých zápasoch  so staršími dievčatami, 
ale posledné husle rozhodne nehrajú. O tom svedčí aj ich aktuálne tretia 
priečka v tabuľke.

Výsledky mladších žiačok – ročník 1999 
tréneri M. Minárechová + E. Nedorostová
14.1.2012 BKM Junior UKF Nitra : MBK Stará Turá 44:47 a 40:42
28.1.2012 Slovan Bratislava : MBK Stará Turá 44:52 a 36:50
4.2.2012 BK Klokani Ivánka : MBK Stará Turá 27:61 a 20:79
3.3.2012 BK Petržalka : MBK Stará Turá 6:92 a 16:101

Výsledky žiačok – ročník 1998 
tréneri M. Minárechová + E. Nedorostová
21.1.2012 Seat Foton Győr : MBK Stará Turá 63:66
28.1.2012 ŠBK Šamorín : MBK Stará Turá 111:43
11.2.2012 MBK Stará Turá : BK Petržalka 84:49
10.3.2012 Slovan Bratislava : MBK Stará Turá 82:44

Staršie žiačky doplňované niektorými kadetkami hrajú od januára do-
datkovú súťaž v oblasti Západ spolu s družstvami, ktoré nepostúpili do 
nadstavbových bojov slovenskej ligy v oboch kategóriách. Odohrali zatiaľ 
dva zápasy bez prehry a v nedeľu 18.3. (termín po uzávierke spravodajcu) 
ich čaká vyrovnaný súper z Nitry.

Výsledky staršie žiačky + kadetky – ročník 1997 + 1995 
tréner D. Lupták
28.1.2012 MBK Stará Turá : Slovan Bratislava 135:36
11.2.2012 BK AŠK Slávia Trnava : MBK Stará Turá 60:76

Naše najstaršie aktérky – kadetky, ročník 1995, úspešne pokračujú 
v nadstavbovej časti 1. ligy kadetiek a zatiaľ okupujú pekné štvrté miesto 
v tabuľke pred družstvom Ružomberka. Táto priečka by nám zabezpečila 
dobrú východiskovú pozíciu do play off a boja o medaily. Ďalšie zápasy 
v tejto súťaži budú určite ešte veľmi zaujímavé, pretože družstvá sú podľa 
doterajších výsledkov veľmi vyrovnané a vyhrať, resp. prehrať môže hocikto 
s hocikým. Naše hráčky dosahujú svoje úspechy predovšetkým kolektívnym 
pojatím hry a svojou bojovnosťou. Nás môže tešiť aj stúpajúci záujem verej-
nosti o domáce zápasy a diváci určite potvrdia atraktivitu bojov s najlepšími 
družstvami Slovenska.

Výsledky kadetiek – ročník 1995, tréner D. Lupták
21.1.2012 BK AŠK Slávia Trnava : MBK Stará Turá 73:59
22.1.2012 MBK Dubček Karlovka : MBK Stará Turá 71:81
28.1.2012 MBK Stará Turá : BK Petržalka 80:83 pp
11.2.2012 MBK Stará Turá : MBK Ružomberok 89:64
12.2.2012 MBK Stará Turá : BK Banská Bystrica 61:74
25.2.2012 Abovia Košice : MBK Stará Turá 73:86
26.2.2012 CBK Košice : MBK Stará Turá 93:68
10.3.2012 MBK Stará Turá : MBK Dubček Karlovka 64:62
11.3.2012 MBK Stará Turá : BK AŠK Slávia Trnava 87:75

Všetky výsledky, tabuľky a články k niektorým zápasom na 
www.mbkstaratura.sk.

MBK Stará Turá

Žiačky doma s Győrom

Staršie mini doma s Nitrou Kadetky doma s Dubčekom Bratislava
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Ako sa zrodil Dubník I.
Priznám sa, že sa necítim byť celkom kompetentný písať o bu-

dovaní priehrady na Dubníku I, nakoľko som sa narodil až 4 roky 
po jej otvorení. Preto by som bol rád, keby tento článoček bol aj 
impulzom pre ešte žijúcich pamätníkov – budovateľov, ktorí by sa 
snažili toto moje rozprávanie rozšíriť, prípadne upresniť.   

K priehrade Dubník I ma viažu spomienky od samého ranného 
detstva, kde som ako mnohí iní, trávieval s rodičmi mnoho víkendo-
vých slnečných dní. Preto som si veľmi vážil možnosť (asi o 35 až 50 
rokov neskôr), že som sa mohol – bohužiaľ vždy iba útržkovite – na 
tému budovania Dubníka I porozprávať priamo s jej iniciátorom 
a realizátorom, p. Nerádom (bývalým gen. riaditeľom koncernu 
Chirana). Ja osobne si výstavbu priehrady Dubníka I vážim ako za 
jeden z jeho najgrandióznejších mimo-chiranských projektov, no 
jeho postoj k tomuto nádhernému veľdielu mi skôr pripadal taký 
okrajový. Obyčajne mi stroho odpovedal na pár otázok a už v roz-
právaní odbiehal k iným témam, najčastejšie a najradšej k budovaniu 
televízneho vysielača na Javorine, ktorý som už v minulosti opísal.

Ale veľmi dobre si spomínam, keď raz len tak v rýchlejšej reči 
spomenul, že so svojou maličkou plachetnicou, ktorú si počas vý-
stavby priehrady postavil spolu s pánom Macháčkom (na niektorých 
dobových pohľadniciah je vyobrazená) by sa nechcel dopravovať 
niekde na Sĺňavu 
a  preto si povedal: 
,,Postavím si prie-
hradu doma! S pria-
teľom sme spravili 
zememeračské me-
rania asi za 10 dní, 
napísal som 60 stra-
novú štúdiu na prí-
slušné ministerstvá, 
vyčíslil som náklady 
na výstavbu – samo-
zrejme polovičné, 
lebo keby som uvie-
dol skutočné nákla-
dy, tak by nám to 
nikdy nedovolili, pre-
tože by to bolo príliš 
drahé. Dostali sme povolenie a mohli sme začať stavať. Keď sme sa 
dostali asi do polovice výstavby, samozrejme chýbali peniaze, ale stav-
ba bola už tak rozpracovaná, že to už nešlo zrušiť a žiadali sme teda 
o zvyšok dotácií, ktoré sme nakoniec dostali.,,

Väčšina prác sa aj tak vykonávala brigádnicky, priamo zamest-
nancami Chirany – Premy, ktorí boli budovaním skutočne nadšení. 
A nešlo len o samotnú priehradu. Bolo treba vybudovať aj prístupové 
cesty, parkovisko a taktiež Klubový dom, ktorý bol súčasťou koloritu 
Dubníka. Preto aj celý projekt bol vtedy ponímaný ako PKO (Park 
kultúry a oddychu). Podľa informácií Ing. Hrnčířika, areál ako taký 
sa odjakživa volal Dubník, preto sa nakoniec ujal jeho pôvodný ná-
zov a nie PKO, pod ktorým bol celý projekt vedený.

Momentálne je k dispozícii pomerne málo fotografického ma-
teriálu viažúceho sa k tejto výstavbe priehrady, ale pamätám si ešte 
ako školopovinné dieťa, že nám bol premietaný 16mm film, aby sme 
my ako detičky videli a mali prehľad, ako sa naši rodičia na stavbe 
lopotili. Taktiež si dokonca spomínam na pár fragmentov z tohto 
dokumentu, ako odstrelovali dynamitom z dna priehrady mohutné 
kmeňe stromov. Pri Dome kultúry (vtedy Dom odborov) fungoval 
klub filmových amatérov, ktorí dokumentačne zachytávali momen-

ty výstavby. Pátral 
som aj po týchto fil-
moch, zatiaľ sú však 
nezvestné. Posledná 
stopa vedie k  ne-
bohému pánovi 
Karolovi Paštykovi, 
ktorý si ich mal 
údajne vziať k sebe 
do Čachtíc. Určite 
by to bola nesmier-
na rarita, tieto filmy 
zverejniť napríklad 
na YouTube.

Samotné prípra-
vy a  vôbec nápad 
vybudovať priehra-
du neboli až také 

unáhlené, ako mi to pôvodne prerozprával pán Nerád. Pri našom 
posledom stretnutí, mesiac pred jeho smrťou (28.2.2009), ktoré som 
zaznamenával na video, som mu toto všetko pripomenul. Pripustil, 
že niečo na tom môže byť pravda a začal už serióznejšie rozprávať: 
,,Ja som vedel, že na dedine nemôžem vybudovať niečo také, ako je 
veľký závod. To potrebuje okrem iného aj zázemie, aby sa ľudia mohli 
a mali kde aj rekreovať, lebo inak ich tu neudržím a utečú mi niekde do 
Bratislavy. Ja som bol vždy taký dekoračný turista, vodák, horolezec, 
mne tieto veci boli blízke. Nejaký čas som bol v Brne a pri tamojšej 
priehrade som bol členom vodáckeho oddielu. Takže mne tieto veci 
nakoniec aj tu chýbali. A s Dubníkom by som začal asi tak, že my sme 
tu (na Starej Turej) nemali vodovod. Bol mi doporučený jeden vodár, 
ktorého meno si už nepamätám, ale on poznal na Slovensku kadejaký 
pramienok. Po rokoch, keď sme už mali vybudovaný vodovod a chceli 
sme stavať priehradu, tak som si na neho spomenul. Mali sme vytypo-
vaných pár lokalít, jedna z možných bola – ako ide cesta na Vaďovce 
(zo Starej Turej), ale to nám tam nakoniec zakázali, lebo usúdili, že 
môžeme narušiť akési vodné toky a pramene, tak sme hľadali ďaľej. 
Ďalšia lokalita, veľmi sľubná sa rysovala v oblasti potoka tečúceho 
z Veľkej Javoriny do Nového Mesta nad Váhom.Ale ten potok čo tadiaľ 
tečie, tak ten niekedy cez leto vysychá. Neprší na Jovorine – neni. Tak 
musíte hľadať ďaľej,, - odkázal im spomínaný vodár...

(dokončenie v budúcom čísle)
Dušan KlimáčekPreteky o rok neskôr – 9. mája 1955 

Otvorenie – 9. mája 1954 

Budovanie – 1953-1954
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XII. ročník nohejbalového turnaja  v Starej Turej
Mesto Stará Turá v spolupráci 

so základnou školou poriadalo dňa 
3. marca 2012 XII. ročník nohejbalo-
vého turnaja o putovný pohár mesta, 
ktorý získava stále väčšiu populari-
tu a úroveň. Na turnaj sa prihlási-
lo 7 mužstiev, ktoré boli rozdelené 
do dvoch skupín, kde prví dvaja zo 

skupiny postupovali ďalej.  Do prvej 
skupiny boli vylosovaní Sevotech, 
Topvar, Kochanovce“A“ a Základná 
škola. Do druhej skupiny vylosovali 
SBDO, Kochanovce „B“ a Susedov. 
Prvá skupina bola silnejšia a  vy-
rovnanejšia, čo potvrdili aj výsled-
ky. Družstvo Sevotechu postupne 

porazilo vo svojej skupine Topvar 
2:0 (11:10, 11:8), Kochanovce „A“ 
2:0 (11:6, 11:6) a  Základnú školu 
2:0 (11:5, 11:9). O druhé postupo-
vé miesto bojovala Základná škola 
s Topvarom a prehrala po vyrovna-
nom zápase 2:0 (11:8, 11:8). Z „B“ 
skupiny postúpilo ďalej SBDO, 
ktoré porazilo Kochanovce „B“ 2:0 
(11:9, 11:9) a  Susedov 2:0 (11:4, 
11:8).  O postup zo skupiny vyhrali 
Kochanovce „B“ nad  Susedmi 2:0 
(11:5, 11:2).   Semifinálové súboje 
mali vysokú profesionálnu úroveň, 
pod ktorú sa podpísali všetky druž-
stvá. Do finále nakoniec postúpilo 
mužstvo Sevotechu (Hodermarský, 
Pavlík, Lukáč, Burdej), keď 
Kochanovce „B v  zložení Capák, 
Vido, Križko porazili 2:0 (11:7, 
11:10). V druhom semifinále pre-
hralo nečakane SBDO, ktoré repre-
zentovali Feranec Ľ., Slyško, Juriš 
s  Topvarom (Hrušovský, Psotný, 
Tiller) celkom hladko 2:0 (11:4, 
11:7). V súboji o 3. miesto sa stretlo 

SBDO s Kochanovcami „B“ a ne-
čakane prehralo 1:2 (9:11, 11:10, 
10:11).  Vo finále zvíťazil Sevotech 
nad Topvarom 2:0 (11:7, 11:8) a ob-
hájil prvenstvo.

Ceny víťazom odovzdala zá-
stupkyňa primátora Mgr. Soňa 
Krištofíková a  riaditeľka ZŠ Mgr. 
Anna Chmurová. Po turnaji si všetci 
pochutnali na výbornej kapustnici, 
ktorú už tradične pripravila uči-
teľka ZŠ Mgr. Anna Haverová. Za 
organizáciu ďakujeme Mgr. Petrovi 
Michalcovi.

Konečné poradie XII. ročníka 
nohejbalového turnaja:
1. Sevotech
2. Topvar
3. Kochanovce „B“
4. SBDO
5. Základná škola
6. Kochanovce „A“
7. Susedia 

Ing. Ján Hodermarský

Veľký úspech našich najmladších 
stolnotenistov

Na majstrovstvách Trenčianskeho kraja naj-
mladšieho žiactva, ktoré sa uskutočnili 15. 1. 2012 
v  Trenčianskom Jastrabí získali naši hráči STK 
Stará Turá, Lenka Dzurová, Tomáš Vrzala a Matúš 
Rumíšek, celkom sedem medailí. 

V kategórii jednotlivcov - najmladší žiaci vybojo-
val prvé miesto Tomáš Vrzala, v najmladších žiačkach 
získala druhé miesto Lenka Dzurová. Vo štvorhre 
žiakov získali prvé miesto Tomáš Vrzala a Kristián 

Kaduk (Kubran Trenčín), tretie miesto obsadili Matúš 
Rumíšek a Jakub Gašparík (Bošany), vo štvorhre žia-
čok zvíťazili Lenka Dzurová a Terezka Mikulová (Tr. 
Jastrabie) a nakoniec v mixe získali prvenstvo Tomáš 
Vrzala a Lenka Dzurová. Celkovo sme boli najúspeš-
nejší klub na týchto majstrovstvách. 

Dňa 22. 1. 2012 sa konal 3. bodovací turnaj naj-
mladšieho žiactva v Novej Bani. V kategórii najmlad-
ších žiakov získal vynikajúce 2. miesto Tomáš Vrzala, 
ktorý je v celkovom poradí turnajov na 6. mieste 
a v najmladších žiačkach vybojovala 2. miesto Lenka 
Dzurová, ktorá je celkovo piata. Najlepších dvanásť 
postupuje na záverečný turnaj TOP 12, ktorý bude 
20. 5. 2012 v Topoľčanoch. 

Dňa 18. 2. 2012 sa Lenka Dzurová zúčastnila 
turnaja o Slovenský pohár mládeže v Topoľčanoch, 
kde vo svojej kategórii získala pekné 13. miesto 
v konkurencii 33 hráčok z celého Slovenska. 

Veríme, že naši najmladší žiaci budú aj naďalej 
úročiť hodiny tréningov a budú robiť radosť nielen 
sebe, rodičom a trénerom, ale zachovajú dobrú tra-
díciu mestu a STK Stará Turá.

Text a foto Erik Malek, STK Stará Turá
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Víťazi XII. ročníka turnaja, zľava: Juraj Burdej, 
Ivan Lukáč, Michal Pavlík a Ing. Ján Hodermarský

PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2011/2012
pri objednaní celej fúry je doprava

do 25 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0908 183 658
prevádzka Bzince pod  Javorinou

VŔTANIE STUDNÍ
v komplikovaných terénoch

a v akomkoľvek podloží
 100% garancia vody

0907 419 020
www.vrtydp.sk


