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Deťom pre radosť
Ako sa spieva v  tej pesničke: „Prvý jún má deti rád...“. 

A nielen ten prvý, ale celý jún je mesiacom, kedy sa deťom 
venuje zvýšená pozornosť. My dospelí sa snažíme pripraviť 
pre ne k ich sviatku zaujímavý program, obdariť ich nielen 
maškrtami, ale aj inými darčekmi, ktoré budú pre ne užitoč-
né. Každý z nás však vie, že malých huncútov najviac potešia 
hry, pohybové aktivity a rôzne druhy atrakcií. A práve mesiac 
jún je nabitý akciami, ktoré sú spojené s týmto typom zábavy. 

Prvého júna sa deti zo základnej školy môžu vyšantiť na 
športovom dni, ktorý organizuje v raňajších hodinách det-
ský parlament. Pre deti všetkých vekových kategórií bude na 
Námestí slobody prvého júna pripravený deň plný zábavy. 
Vďaka štedrosti staroturianskych podnikateľov sa deti budú 
môcť vyblázniť na nafukovacích atrakciách, budú si môcť 

zatancovať na diskotéke, prejsť rozprávkovým nákupným 
centrom v obchodnom dome alebo si dať pomaľovať tvár ši-
kovnými rukami umelcov. Centrum voľného času si pre deti 
pripravilo aj program Pohybom pre radosť. Prvý jún bude 
teda nabitý akciami, no nielen prvý jún! Hneď ďalší deň sa 
deti môžu tešiť na medzinárodný deň detí v Topoleckej pri 
kultúrnom dome, kde je každoročne zaručená skvelá zábava. 
V nedeľu 3. júna je pre našich najmenších pripravená Cesta 
rozprávkovým lesom v príjemnom prostredí rekreačnej ob-
lasti Dubník I. Podľa náročnosti sú pripravené dve trasy pre 
menšie, ale aj väčšie deti. Ak stále neviete, čo dať Vašim deťom 
k ich sviatku, vyberte pre ne deň plný hier a radostí. V tomto 
mesiaci je naozaj z čoho vyberať.

Lívia Boorová
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Deťom pre radosť, 
Medzinárodný deň detí
1. jún, Námestie slobody, 13.00 h.

Medzinárodný deň 
detí v Topoleckej
2. jún, Kultúrny dom 
v Topoleckej, 14.00 h.

Cesta rozprávkovým lesom
3. jún, areál Dubníka I., 10.00 h.
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MDD – Športový deň
1. jún, štadión, 8.15 h.

Podjavorinské ľahkoatletické hry
8. jún, štadión, 9.00 h.

kolkársky TURANCUP 2012
11. – 17. jún, kolkáreň na štadióne

Hasičská súťaž o pohár 
riaditeľa Lesoturu
 30. jún, Topolecká, 13.00 h.
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Výstava „50 
rokov poľovníctva 
v St. Turej“
21. – 23. jún, DK Javorina

21. ročník 
Staroturianskeho 
jarmoku
22. a 23. jún

NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR 
organizuje odber krvi 6. júna 2012 od 8.00 do 10.00 hod. v Dome kultúry Javorina Stará Turá.
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Reakcia na výpad primátora voči mojej osobe
Primátor mesta Ján Kišš zahájil aprílové 

Mestské zastupiteľstvo spŕškou litánií a vý-
čitiek na moju osobu a voči spôsobu práce, 
ktorý uplatňujem ako poslanec Mestského 
zastupiteľstva.

Aj keď jeho slovám neprikladám veľký 
význam, nemôžem jeho výroky ponechať len 
tak bez povšimnutia, nakoľko boli poveda-
né na verejnosti a hraničia s ohováraním. 
Moja práca, ako predsedu finančnej ko-
misie, pozostáva predovšetkým z kontroly 
toku verejných financií v meste a nakladania 
s mestským majetkom. Súčasne som členom 
stavebnej komisie, kde sa prerokovávajú in-
vestičné projekty mesta. 

Svoju prácu v týchto funkciách sa snažím 
vykonávať zodpovedne a starostlivo. Mojím 
hlavným cieľom je, aby mesto nakladalo so 
svojimi financiami a majetkom hospodár-
ne, efektívne a účelne. S tým súvisí aj rad 
nedostatkov a porušení povinností zo stra-
ny pracovníkov mesta, na ktoré pri svojej 
práci narazím. Vždy sa v týchto prípadoch 
snažím hľadať riešenia, ako predmetné ne-
dostatky odstrániť a primäť ľudí, aby svoju 
prácu vykonávali kvalitne a bez chýb. Teda 
v prospech mesta a jeho občanov. Ale takéto 
požiadavky na pracovníkov úradu sa primá-
torovi nepozdávajú. Hlavne keď Mestské za-
stupiteľstvo kráti koncoročné odmeny úradu 
ako tomu bolo v decembri 2011. 

Primátor pravdepodobne pokladá taký-
to spôsob práce za ambicióznosť. Možno by 

mal byť v tomto prípade on viac ambicióz-
nejší. Mestu by jeho väčšia angažovanosť iba 
prospela. Na rokovaniach finančnej komisie 
sa zúčastňuje sporadicky a ešte sa nestalo, 
aby vydržal do konca rokovania. Asi má 
dôležitejšie povinnosti. Napríklad zabezpe-
čiť nové rozvojové projekty v meste. Naše 
mesto ich potrebuje. Dnes dokončujeme 
investície, pripravené ešte predchádzajúcou 
primátorkou, ako napríklad rekonštrukcia 
CMZ a ZUŠ. Mestské zastupiteľstvo v rámci 
napĺňania volebného programu iniciovalo 
rad nových investícií ako dokončenie rekon-
štrukcie základnej školy, rozšírenie kapacity 
materskej školy, zahájenie bytovej výstavby, 
rozširovanie detských ihrísk a športovísk. 

Primátor však svoju prácu týmto sme-
rom neorientuje. Mestu teda začnú v blízkej 
dobe chýbať peniaze z Eurofondov, ktoré bez 
zvýšenej aktivity primátora nebude možné 
získať. Je to vidieť hlavne v prípade čističky 
odpadových vôd, ktorú mesto nevyhnutne 
musí rekonštruovať alebo v prípade starej 
priemyslovky, kde je potrebné nájsť spoloč-
né riešenie s trenčianskym VÚC a hľadať 
nové využitie pre tieto objekty. Taktiež by 
sme potrebovali dobudovať kanalizáciu ale-
bo zariadiť rekonštrukciu Matrasu. Na tieto 
projekty nám vlastné peniaze stačiť nebu-
dú, a preto je potrebné ich získať zo zdrojov 
ministerstiev. Myslím, že tu je hlavné pole 
pôsobnosti pre primátora. A týmto smerom 
by mal viesť vedúcich pracovníkov úradu. 

Mestské zastupiteľstvo pravidelne prácu 
primátora hodnotí. Pri poslednom hodno-
tení odporučilo primátorovi urobiť náprav-
né opatrenia, predovšetkým v organizačnej 
a investičnej oblasti. Na základe výsledkov 
práce stanoví primátorovi odmenu na ďal-
šie obdobie. Pravdepodobne sa tento pro-
ces nezaobíde bez ďalších výčitiek. A teda 
ani dohoda o spolupráci medzi poslancami 
a primátorom, ktorá bola uzavretá po voľ-
bách, už neplní svoj zámer. Veď primáto-
rovi volebný program poslancov skôr vadí 
a prekáža a oberá ho o čas, ktorý môže tráviť 
s rodinou a vernými priateľmi.

Spôsob práce primátora vidieť i na zru-
šení verejnej súťaže na modernizáciu tepel-
ného hospodárstva, schválenej Mestským 
zastupiteľstvom. Táto modernizácia bola 
súčasťou volebného programu primátora, 
takže by sa mal osobne angažovať. Keď som 
však ako člen dozornej rady Technoturu, 
s. r. o., poukázal na nezrovnalosti vo verej-
nom obstarávaní, radšej vedenie súťaž zru-
šilo, než by sa snažilo nedostatky odstrániť. 
Dúfajme, že aktualizácia Plánu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta, iniciovaná 
poslancami, dodá nové impulzy, aby sa naše 
mesto rozvíjalo v prospech jeho občanov. 
Týmto by som chcel vyzvať aj Vás, našich 
spoluobčanov, aby ste sa aktívnejšie zapojili 
do tvorby tohto plánu a podieľali sa na bu-
dúcom rozvoji mesta.

Miroslav Nerád, Poslanec MsZ

Nedá sa nereagovať
Je mi veľmi ľúto, že spor medzi pri-

mátorom a  poslancom Nerádom a  jeho 
„kvalitným tímom“ sa dostáva do nášho 
Spravodajcu. Dlho som rozmýšľal, či bu-
dem reagovať na tento článok. V záujme in-
formovanosti našich občanov, som dospel 
k názoru, že niektoré veci je potrebné predsa 
len vysvetliť...

Článok pána poslanca je reakciou na 
moje vystúpenie na MsZ, kde som si dovolil, 
na čo zrejme pán poslanec nie je zvyknutý, 
povedať svoj názor na neho ako predsedu 
finančnej komisie, člena komisie výstavby, 
predsedu Dozornej rady Technoturu, člena 
komisie pre mládež a šport a zástupcu MsZ 
v Rade školy pri ZŠ Hurbanova.

Je nespochybniteľné, že angažovanosť 
pána poslanca v orgánoch mesta, je mimo-
riadna. Mimoriadna natoľko, že si kladiem 
otázku, kam až budú siahať jeho podnika-
teľské aktivity. Keď si vezmem do ruky zápis 
z finančnej komisie zo dňa 1.12.2011, kde 
v bode 12 sa uvádza, že využívanie nehnu-
teľností v správe Technoturu je neefektívne 
a navrhuje vedeniu mesta hľadať riešenia 
nasledovne – citujem:

A. Hľadať pre nehnuteľnosti nových 
nájomcov (správcov), ktorí dokážu 
zabezpečiť vyššiu efektivitu pri sprá-
ve mestského majetku (napr. Dom 
kultúry Javorina, Polikliniku, iné 
komerčné organizácie - Jasle Mýtna)

B. Odpredať nehnuteľnosti, ktoré 
mesto nedokáže efektívne využívať 
(požiarna zbrojnica...)

C. Zmeniť účel využitia u nehnuteľnos-
tí napr. rekonštrukciou a následne 
dosiahnuť vyšší zisk

V takomto prípade Technotur zostane 
len dodávateľom tepla fungujúci výhradne 
na komerčných princípoch. V budúcnosti 
môže zvážiť odpredaj.  (Technotur je orga-
nizácia, ktorá spravuje majetok mesta a za-
bezpečuje energetické hospodárstvo – teplo 
do domácností....) Viackrát som na MsZ ho-
voril, že mesto sa nedá riadiť ako obchodná 
spoločnosť, mesto zabezpečuje celý rad aj 
sociálnych funkcií, ktoré jednoducho nemô-
žu byť ziskové (viď bývalý Dom špecialistov 
– kde by sme ubytovali tých, ktorí nemajú 
kde bývať- napr.).

Nepochybujem, že o budovu polikliniky 
by bol veľký záujem a aj o energetické hospo-
dárstvo. Pred piatimi rokmi sa nám podarilo 
polikliniku aspoň čiastočne rekonštruovať 
a pristaviť výťah.

K Technoturu – myslím si, že by pán 
poslanec mal prehodnotiť svoje pôsobenie 
v Technoture a nevyčítať konateľovi a mne, 
že bola zrušená súťaž. Konateľ nemohol po-
stupovať inak, hlavne, po vyjadrení pána 
poslanca, že pokiaľ on bude predsedom 
Dozornej rady, súťaž nepodporí, zrušiť, aby 
nedošlo ku škodám. Je neuveriteľné, ako sa 
poslanec Nerád snaží, ak spraví chybu, vy-
viniť a povie, „ale pán primátor, ja som len 
poslanec“...

Prečo sa takmer štyri roky nemodernizo-
valo tepelné hospodárstvo?!! Nie je náhodou 
zámerom dosiahnuť úpadok energetického 
hospodárstva a  potom sprivatizovať kla-
sickým spôsobom cez nastrčenú firmu vo-
pred určenému záujemcovi?!! Enormná 
snaha odvolať konateľa Technoturu tomu 
nasvedčuje...
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pokračovanie zo str. 2
Ale poďme ďalej – je mi vyčítané, že 

sa nezúčastňujem zasadnutí finančnej ko-
misie...no, odporúčal by som občanom, 
keďže komisie sú verejne prístupné, aby 
videli, ako sa vybíja pán predseda fin. ko-
misie na maličkostiach a podstatné veci sú 
potom udusené.... Dostanem zápis z  ko-
misie? – dostanem a moji úradníci ma in-
formujú o  podstatných veciach, takže?!!

Zrušenie dohody o  spolupráci – dňa 
4.4.2012 som obdržal „Výpoveď Dohody 
o spolupráci“ s týmto textom: „Vzhľadom 
na výsledky parlamentných volieb a ne-
naplnenie očakávaní, ktoré vkladala skupi-
na poslancov za koalíciu SDKÚ-DS/KDH/
SaS do spolupráce s primátorom J. Kiššom 
v programovej oblasti, fungovaní mestských 
organizácií a riešení operatívnych úloh, vy-
povedávame Dohodu o spolupráci....“
Spýtal som sa p. poslanca Neráda, čo majú 
spoločné výsledky parlamentných volieb 
s našou komunálnou politikou...ľudia vo-
lili jeho, jeho poslancov a mňa, aby mesto 
fungovalo a nie, aby sa rušila spolupráca len 
preto, že nevyhrala SDKÚ ?!!, či nie?!!!
Alebo bola spolupráca zrušená z toho dôvo-
du, že som sa nemienil vzdať kompetencií 
personálnych, lebo by som porušil zákon 
o Obecnom zriadení?!!
Dôsledkom bolo odobratie všetkých kom-
petencií mestským zastupiteľstvom a  v 
podstate primátor nemá žiadne rozhodo-
vacie právomoci s výnimkou organizačnej 
štruktúry a personálneho obsadenia úradu. 
O všetkom ostatnom rozhoduje predseda fi-

nančnej komisie, teda poslanec Nerád. Preto 
akékoľvek výčitky na moju adresu kategoric-
ky odmietam.
Ale poďme ešte ďalej – nedostatok fin. pros-
triedkov a EU – projekty. Ja som v minulom 
volebnom období nebol na pozícií primátora 
a ani predsedu finančnej komisie. Myslím 
si, že každý rozumný hospodár si zoberie 
na plecia len toľko, koľko môže uniesť. Je aj 
porekadlo, že „..prikrývaj sa len takou pe-
rinou, na ktorú máš..“, takže to, že mestu 
chýbajú financie na realizovanie volebného 
programu bývalej koalície, nie je chybou 
mojou. Každý vie alebo by mal vedieť, že 
EU projekty sú dosť rizikové. Jednak je tam 
kofinancovanie a následné kontroly môžu 
zistiť nedostatky a peniaze nepoukážu obci. 
A obec, aby rozbehla projekt musí zobrať 
preklenovací úver, teda ťarcha je na pleciach 
obce a ak nie je schopná splácať úver, nasle-
duje nútená správa a exekútor. Takže, nie ja 
som doviedol mesto do hraničného stavu.

A ešte – „primátorovi volebný program 
skôr vadí a prekáža a oberá ho o čas, ktorý 
môže tráviť s rodinou a vernými priateľmi...“
Mne nevadí žiadny volebný program, kto-
rý je v  prospech mesta a  jeho občanov. 
Napokon to som povedal hneď na prvom 
stretnutí po komunálnych voľbách a pokiaľ 
si dobre pamätám, programy boli takmer 
kompatibilné, takže?!!...Ak nie sú argumen-
ty, uchyľuje sa obyčajne človek k podobným 
invektívam. Ja nevysedávam s „kvalitným 
tímom“ v Lipe alebo na štadióne a tých ver-
ných priateľov ani jeden primátor až tak veľa 
nemá. Je to dané funkciou.

O to si vážim viac tých, ktorých mám!...ja si 
mojich priateľov kupovať nemusím...

Samozrejme, bolo by toho podstatne 
viac. Záverom by som spomenul snáď malý 
lyžiarsky vlek na Javorine, ktorý nefungoval 
práve vďaka uzneseniu MsZ o odpredaji. Ale 
bola o tom diskusia na webovej stránke mes-
ta v časti „Fórum“, takže nebudem sa tým 
viac zaoberať.

A čo sa týka rekonštrukcie Čističky 
odpadových vôd – ak sa nemýlim, mesto 
podalo v minulých rokoch päťkrát žiadosť 
a ani raz neuspelo. Ako poslanec a predse-
da finančnej komisie by ste mali vedieť, že 
žiadosť o prostriedky z EU fondov sa dáva 
až po predložení výzvy. A tá bude pravde-
podobne uverejnená až koncom tohto roku. 
Teda – až bude výzva uverejnená, buďte si 
istý, že zareagujeme.

 A celkom na záver „Výstavba nájomných 
bytov“. Tak naše mesto, ktoré bolo kedysi 
vzorom pre ostatné obce vo výstavbe ná-
jomných bytov, sa ocitlo vplyvom pôsobe-
nia predsedu finančnej komisie kdesi úplne 
na konci. Včera som obdržal  od stavebnej 
firmy, ktorá vyhrala výberové konanie na 
výstavbu nájomných bytov oznámenie, že 
nepodpíše zmluvu. Oficiálne pre úver od 
bankového domu, ktorý mala viazaný do 
konca marca, neoficiálne pre prieťahy s ko-
misiami. Ide stavať tam, kde nepôsobí kva-
litný tím...

Ťažko sa ľudia, ktorí si o sebe myslia, že 
sú dokonalí, presviedčajú o opaku..... 

Ing. Ján Kišš, primátor mesta

Kde je les, tam je život...
... a  živo bolo aj 27. apríla 

2012, kedy bol „Les“ hlavným 
hrdinom „Lesníckeho dňa“ 
v  Starej Turej. Naše mestské 
lesy sa tak zapojili do celosloven-
ských „Lesníckych dní“, ktoré sa 
konali od 19. apríla do 1. mája 
2012 pod záštitou Ministerstva 
pôdohospodárstva a  rozvoja 
vidieka SR vo všetkých kútoch 
Slovenska. Lesnícke dni už po 
šiestykrát  zjednotili lesníkov 
v informovaní verejnosti o výz-
name a funkciách lesa a v budo-
vaní pozitívneho vzťahu najmä 
mladej generácie  k lesu a ochra-
ne prírody. 

Už od skorého rána, spolu 
s prvými slnečnými lúčmi, bzu-
čalo staroturianske námestie 
posolstvom lesa. Malí i  veľ-
kí návštevníci podujatia sa na 
lesníckych stanovištiach spolu 
s lesníkmi naučili spoznávať sto-
py zvierat, pomáhali „Popoluške 

v  lese“ roztriediť semená stro-
mov, zasúťažili si v “šiškohode“ 
a premenili sa na „lesných sko-
kanov“. Skladali aj lesné puzzles, 
riešili lesnú tajničku a lesné pre-
šmyčky. A viete, akú radosť mali 
školáci, keď si mohli vyskúšať pí-
lenie dreva ručnou pílkou alebo 
nahmatať, čo les skrýva?

Pri informačných tabuliach 
nakukli do histórie mestských 
lesov v Starej Turej hlavne  skôr 
narodení občania a preverili svo-
je vedomosti o lese v „zelenom“ 
kvíze. „Les“ farebný, plný života 
a energie sme priniesli priamo 
na námestie, kde všetci prítomní 
počas celého dňa maľovali ob-
raz lesa. O tom, že priateľov lesa 
v našom malom mestečku žije 
neúrekom, svedčia i tieto foto-
grafie. Tešíme sa nabudúce J.

Miroslava Biesiková a kolektív 
pracovníkov Lesoturu
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Čistenie okolia Dubníka
V sobotu 21. apríla zorga-

nizovalo občianske združenie 
Krajina Karpaty akciu „Čistenie 
okolia Dubníka 2012“ v rekre-
ačnej oblasti Dubník I. Napriek 
nepriazni počasia sa na akcii zú-
častnilo 20 dobrovoľníkov, ktorí 
počas dňa odstránili odpadky 
a  drobné nelegálne skládky 
z najnavštevovanejších rekreač-
ných lokalít Dubníka. Poobede 
si zaslúžene oddýchli pri spo-
ločenskom posedení a  občer-
stvení. Akciu podporilo i mesto 
Stará Turá a  osobne sa jej zú-
častnil aj primátor mesta, Ing. 
Ján Kišš. 

Ďakujeme občianskemu 
združeniu Krajina Karpaty za 
ich iniciatívu a  veríme, že aj 
v budúcnosti sa podobné akcie 
zopakujú a prispejú tak ku kraj-
šiemu okolia nášho mesta a ob-
lasti Dubníka I. Zároveň chcem 

vyzvať tých, ktorí navštevujú re-
kreačnú oblasť Dubník I., aby si 
vážili krásnu prírodnú scenériu 
tejto oblasti a neničili ju odha-
dzovaním odpadkov a znečisťo-
vaním pôdy či vody. 

Akcia sa uskutočnila vďaka podpore:
Mesto Stará Turá
PreVaK, s. r. o., Stará Turá
Chirana Medical, a. s., Stará Turá
p. Dušan Gregor, Stará Turá
p. Dominik Jankovič, Stará Turá

Lívia Boorová

Program z lásky pre mamičky
Ako lepšie potešiť svoju ma-

mičku, ako darčekom, ktorý jej 
nemôže dať žiadny iný človek. 
Darčeky z  obchodov vymeni-
li staroturianske deti za krásny 
kultúrny program plný piesní, 
básní a tanca. A takýto darček 
hrial mamičky na srdci oveľa 
viac ako krabička čokolády či 
drobnosť z obchodu.

Všetkým mamičkám, ale aj 
babičkám zo Starej Turej pri-
šli druhú májovú nedeľu za-
blahoželať deti z  materskej, 
základnej a základnej umelec-

kej školy. Moderné piesne sa 
striedali s  ľudovými, najmen-
ší gratulanti z  materskej školy 
ohurovali mamičky perfektne 
naučenými básničkami a  pes-
ničkami. Kostýmy tanečníčok 
z Free-zee dance svietili v žiari 
reflektorov ako kostýmy holly-
woodskych hviezd. Zaujímavým 
spestrením programu boli mladí 
flautisti zo základnej umeleckej 
školy. Všetky vystúpenia boli 
dokonalé, každý chcel svojej 
mamičke ukázať, aký je šikovný. 
Prítomným sa prihovorila aj zá-

stupkyňa primátora mesta, Mgr. 
Soňa Krištofíková. 

Nielen deti, ale aj my starší si 
vážime naše drahé mamy, za to, 
že nám dali najvzácnejší dar na 
svete – život, za to, že nás naučili 
povedať prvé slová, urobiť prvé 
kroky, osušili slzy, keď sme boli 
smutní, podali pomocnú ruku, 
keď sme to potrebovali, pokar-
hali, keď sme si to zaslúžili. 
Mamičky, ďakujeme Vám!

Lívia Boorová

Láska...
Si tá, ktorej nikdy nie je dosť,

si chcená, vyhľadávaná,
očakávaná, aj zatracovaná,

prichádzaš tam, kde ťa niet, 
kde ťa je málo,

bez teba nevieme žiť,
hľadáme tvoje čaro,

čo nás uchváti,
deti, mladí, starí,

každý ťa potrebuje
už od kolísky,

túži sa tebou naplniť,
máš svoj mesiac,

si sprievodcom zamilovaných,
si jednoducho tu

a zostaň stále......láska.

Janka Trúsiková
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Termín jarmoku sa už blíži!
Opäť ubehol rok a pred nami je ďalší ročník Staroturianskeho 

jarmoku. Termín tohtoročného 21. jarmoku sme sa rozhodli po-
sunúť o týždeň neskôr, nakoľko sa mnohí návštevníci sťažovali, 
že sa jeho termín každoročne kríži s folklórnymi slávnosťami na 
Myjave. Až čas ukáže či to bol správny krok a či termín 22. a 23. 
jún bude vyhovovať lepšie. 

Minuloročné problémy s revitalizáciou centrálnej mestskej zóny 
sú už za nami. Dnes už sa na zóne robia len práce, ktoré majú pri-
spieť ku skrášľovaniu tejto časti mesta. Veríme, že novovysadené 
stromčeky a kríky nebudú podávať ruky žiadnym vandalom a jar-
mok bez ujmy prežijú. 

Stánky budú tak ako každý rok umiestnené na Ulici SNP od 
kruhového objazdu smerom k ZUŠke a na druhej strane potoka 
od bývalej pergoly k „zetku“. Tento rok sme sa rozhodli samostatne 
situovať remeselníkov, ktorí budú predvádzať svoje šikovné ruky 
oproti rímsko-katolíckemu kostolu. Naši najmenší si môžu užiť ko-
lotoče a iné atrakcie pri parkoviskách OD Tesco a OD Billa. Počas 
jarmoku bude opäť presťahovaná zastávka SAD od obchodného 
centra k Domu kultúry Javorina. Nielen autobusová doprava, ale 
aj tá osobná bude mierne obmedzená. Prosíme všetkých občanov 
o trpezlivosť najmä pri parkovaní svojich vozidiel.

Počas oboch dní budú na Námestí slobody otvorené verejné toa-
lety. K dispozícii budú aj mobilné toalety, a to konkrétne na tržnici, 
pri Dome služieb a pri bývalom Pivobare. 

Predajné stánky budú aj tento rok nabité rôznorodým tovarom. 
Návštevníci si budú môcť zakúpiť textil, obuv, hračky, ale aj rôzne 
ľudové výrobky, pomôcky do domácnosti, nástroje do záhrady či 
iný tovar. Pri rímsko-katolíckom kostole by sme chceli sústrediť 
remeselníkov, ktorí budú priamo na jarmoku predvádzať svoje re-
meslá. Epicentrom dobrého jedla a pitia sa každoročne stáva mestská 
tržnica. Ponuka  jarmočných dobrôt bude aj tento rok zaujímavá 
a veríme, že si v kruhu priateľov a známych určite pochutíte.

Mestská polícia upozorňuje návštevníkov, aby si dávali pozor na 

svoje osobné veci. Počas jarmoku sa vo veľkom dave ľudí môžete ľah-
ko stať obeťou vreckára. Samostatnou kapitolou sa bohužiaľ stávajú 
stratené deti. Snažte sa preto malých zvedavcov udržať pri sebe. Ak sa 
dieťa predsa len stratí z Vášho dohľadu, kontaktuje mestskú políciu 
na pevnej linke 776 00 77 alebo na mobilnom telefóne 0907 772 868. 

Dôležitou súčasťou  jarmoku jej aj kultúrny program na Námestí 
slobody. V tohtoročnom programe sa opäť nájde niečo pre tých skôr 
narodených, ale aj niečo pre mladšie ročníky. Väčšia časť jarmoku 
je teda už pripravená. Želajme si ešte spoločne, aby nám prialo aj 
počasie, pretože pri akciách ako je táto je počasie jediná vec, ktorá 
sa nedá nijako zorganizovať ani zaplatiť. Tešíme sa na Vás!

organizačný výbor jarmoku

Kultúrny program XXI. 
Staroturianskeho jarmoku

Piatok 22. júna 2012
14.30 hod. súbory ZUŠ Stará Turá
16.30 hod. Rozprávkové šťastíčko – program pre deti
17.30 hod. Veľký dychový orchester DK Javorina
18.30 hod. folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky
19.30 hod. country kapela Druhá šanca
21.00 hod. hudobná skupina Metropolis

Sobota 23. júna 2012
11.00 hod. hudobná skupina Eminent
12.30 hod. dychová hudba Lieskované
14.00 hod. rock-popová kapela Lukas Band zo ZUŠ St.Turá
15.00 hod. detský folklórny súbor Kunovjánek z Kunovíc
16.00 hod. country kapela Dostavník
17.30 hod. hip-hopová skupina The originals

Sprievodné podujatie
Výstava „50 rokov poľovníctva v Starej Turej“ v DK Javorina

Výstava paličkovanej čipky
V tomto roku oslavuje Klub paličkova-

nej čipky v Starej Turej už 5 rokov od svoj-
ho založenia. Pri tejto príležitosti otvorili 
v priestoroch Strediska cezhraničnej spolu-
práce v Dome kultúry Javorina pre verejnosť 
výstavu s názvom Krása čipky. 

Okrem krásnych prác našich starotu-
rianskych žien sa na výstave predstavili so 
svojimi prácami aj ženy z Klubu paličkova-
nej čipky z Brezovej pod Bradlom a Novej 

Dubnice. S oboma klubmi naše paličkárky 
veľmi úspešne spolupracujú. 

Výstava bola slávnostne otvorená v sobo-
tu 12. mája a záujemcovia ju mohli navštíviť 
počas celého ďalšieho týždňa. 

Na otvorení zazneli z úst predsedníčky 
klubu, Anny Vráblovej, slová vďaky k pani 
Vlaste Stoklasovej, ktorá klub pred piatimi 
rokmi založila. K úspechom prišla čipkár-
kam zablahoželať aj riaditeľka Domu kul-

túry Javorina, Eva Adámková a zástupkyňa 
primátora mesta, Mgr. Soňa Krištofíková. 

Práca čipkároch si vyžaduje neskutočnú 
trpezlivosť, kreatívnosť, šikovné ruky a zdra-
vé oči. Nie každý si dokáže predstaviť, koľko 
práce a hodín je za jednou paličkovanou čip-
kou, ktorá zdobí výstavu. Pod rukami týchto 
žien vznikajú nielen ozdoby do domácností, 
ale aj malé umelecké dielka. 

 Lívia Boorová
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Na dopravnom ihrisku vo Vrbovom
O význame dopravnej vý-

chovy a  jej začlenenia do vý-
chovno-vyučovacieho procesu 
na ZŠ niet pochýb. Vďaka do-
pravnej výchove sa deti naučia 
bezpečnosti a  zodpovednos-
ti v cestnej premávke, stanú sa 
z nich rozumní chodci, cyklisti 
a v budúcnosti aj múdri vodiči.

Dňa 11. 5. si žiaci 3. ročníka 
a 4.B teoreticky aj prakticky ove-
rili svoje vedomosti na doprav-
nom ihrisku vo Vrbovom.

Najskôr si zopakovali ako 
poznajú dopravné značky a ako 
ovládajú základné pravidlá 
chodcov a  cyklistov v  cestnej 
premávke. Najviac sa ale všetci 

tešili na praktickú časť. Na do-
pravnom ihrisku so semaformi 
a križovatkami  nasadli na bi-
cykle, štvorkolky aj kolobežky  
a prakticky si vyskúšali ako ovlá-
dajú nielen jazdu , ale aj pravidlá 
cestnej premávky.

Pobyt na dopravnom ihrisku 
sa všetkým deťom páčil a touto 
cestou posielajú veľké poďa-
kovanie pani učiteľke Mgr. S. 
Kotrasovej za vypracovanie pro-
jektu  k dopravnej výchove a tiež 
trpezlivým a ochotným zamest-
nancom dopravného ihriska vo 
Vrbovom.

Mgr. Jana Vrkočová 
a učiteľky 3. a 4. ročníka 

V šírom poli studienečka kamenná 
a v nej voda, vodička a v nej voda studená...

Ak v úvode spomeniem 22. marec – deň vody, bude sa Vám zdať 
tento článok neaktuálny. Lenže vtedy, v marci, som nevedela to, čo 
viem dnes. Ale veď voda je aktuálna stále, či jej je málo alebo veľa. 
Vedeli to aj naši predkovia, prečo by ináč boli o vode a studničkách 
naspievali toľko krásnych pesničiek. O poľné studienky vyvierajúce 
spod medzí sa od jari starali, aby sa v lete pri práci mohli napiť 
a osviežiť vodičkou, od ktorej až tŕpli zuby. Voda je jednoducho 
podmienkou pre život na Zemi i na Marse.

Takto ďaleko za vodou však nemienim ísť, ani nemusím. Aby 
som našla hotový poklad týkajúci sa vody, stačilo zájsť na Žarlákové 
smerom do Súša. Nešla som tam síce kvôli vode, ale na tamojšiu 
„cesnakovú plantáž“ natrhať si listov tejto liečivej rastlinky.

Kráčajúc nahor popri žblnkotajúcom potoku, upútala ma ne-
zvyčajná stavbička. Cez provizórnu úzku lávku ponad potok som 
sa dostala na druhú stranu priamo k nádhernému zrubu lesnej 
studničky. Moje prekvapenie a obdiv nad dômyselnou úpravou 
zrubu, dvierok a striešky boli a sú priveľké nato, aby som si ich 

nechala pre seba. Pod červenou strieškou na kolíku visel čistučký 
nový porcelánový hrnček a ten sa priam núkal zvesiť ho a podlo-
žiť pod pramienok vody vytekajúci cez kovovú rúrku alebo otvo-
riť dvierka zrubu a načrieť priamo zo studničky. Voda bola čistá 
ako krištáľ, ale taká studená, že som si ju musela chvíľu podržať 
v ústach, aby sa zohriala a až potom prehltnúť. Už tam na mieste 
a odvtedy stále mi neschádza z mysle otázka: čie ruky stvorili toto 
dielo, ktoré tak nádherne dopĺňa krásu tohto kúska našej prírody? 
Čo viac by sme chceli? Čistá vodička v kultivovanom zrube, vedľa 
žblnkajúci potok, záľaha zelene liečivého medvedieho cesnaku, 
za ním zlatožlté more rozkvitnutého záružlia a nad tým všetkým 
z oboch strán bukové hory plné vtáčieho spevu.

Nič lepšie mi neprichádza na um, len takéto želanie: nech sú 
požehnané tie ruky, čo zrub nad studničkou spravili a nech je po-
žehnaná aj myseľ človeka, v ktorého hlave sa zrodil tento nápad. 
Ďakujem za všetkých, ktorých voda zo studničky osvieži a poteší.

A. Cibulková

Spomienka na 
ukončenie 
2. sv. vojny

Druhá svetová vojna si vyžiadala životy 
miliónov ľudí a poznačila celé rodinné klany 
na niekoľko ďalších desaťročí. Na Slovensku 
si jej ukončenie pripomíname 8. mája pri 
príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. 
Predstavitelia mesta a  členovia základnej 
organizácie Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov Stará Turá položili pri tejto 
príležitosti v pondelok 7. mája kyticu kve-
tov k pamätníku na Námestí Slobody. Obete 
druhej svetovej vojny si v krátkom príhovore 
uctil primátor mesta Stará Turá, Ing. Ján Kišš 
a člen Základnej organizácie KSS Stará Turá, 
Ing. Vladislav Mikláš.

Lívia Boorová

Čo je KECY camp ?

KECY= C(K)onversational English Camp for Youth
je letný americko-slovenský konverzačný tábor 

zameraný na zážitkovú výučbu angličtiny
•  po doobedňajšom vyučovaní je pre teba pripravený 

nabitý program: hry, americké športy, súťaže, 
kreatívne dielne, hudba, večerné programy

•  angličtiny sa neboj J zvládneš to aj ty - v prípade 
potreby slovenský preklad zabezpečený

•  KECY je určený pre všetkých od 15 do 20 rokov

ORGANIZUJE Cirkev bratská Stará Turá 
v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas Žilina

CENA 130,- EUR zahŕňa dopravu, ubytovanie, plnú penziu 
a pitný režim, amerických lektorov, slovenských animátorov, 

študijné materiály, táborové tričká, zdravotný dozor.

0908 188 510  (pracovné dni od 14:00,
 víkendy neobmedzene)

kecycampst@gmail.com

KECYcamp Stará Turá

www.ecst.webnode.sk

28. 7. – 4. 8. 2012
Rekreačné zariadenie Priedhorie, 
Pružina (www.pruzina.sk) 
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Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice apríla 2011 
do polovice mája 2012?
•	  V sobotu 28. 4. opäť „plávali rodiny“ už v tradičnej akcii Pláva celá 

rodina. Akcia nášho oddelenia pohybových aktivít prebehla v spo-
lupráci s pani L. Milatovou z ŠKD. Finančne sa na aktivite podieľala 
Nadácia ŽIVOT.

•	 Pondelňajšie neskoré popoludnie 7. 5. prebiehalo v znamení fut-
balového ošiaľu. Na štadióne sa stretlo vyše 40 detí, ktoré si chceli 
zmerať sily v akcii „Kopanie jedenástok“. Deti súťažili v 2 kategóri-
ách. Mladším víťazom sa stal Matúš Cibulka a zo starších si ocenenie 
odniesol Denis Szekfü. Vzhľadom k tomu, že sme po minuloročných 
skúsenostiach vôbec nepredpokladali tak veľký záujem detí, ďakujeme 
za neoceniteľnú pomoc pri organizácii pani Sylvii Záhorovej. Táto 
aktivita bola podporená finančným príspevkom z Nadácie ŽIVOT.

•	 Štvrtok 17. 5. prebehlo v CVČ jedno neplánované podujatie. Od pra-
vého poludnia sa u nás ako keby zastavil čas, prerušilo sa dianie v pre-
biehajúcich krúžkoch a celé CVČ  žilo a hučalo pri povzbudzovaní 
našich hokejistov v súboji s Kanadou. Atmosféra, ktorá tu panovala, 
bola neopísateľná.

•	 V piatok 18. 5. navštívili naše CVČ deti zo ZŠ v Kostolnom a zúčastnili 
sa výukového programu „Zvieratká tety Janky“.

•	 Medzi deťmi veľmi obľúbený výlet do AQUACITY Poprad sa usku-
točnil v sobotu 19. 5. Takmer 30 plavkami vyzbrojených účastníkov 
využilo slnečné počasie a zúčastnilo sa celodenného výletu. Pri plá-
vaní a šantení v bazénoch, bublinkách a toboganoch si však šetrili sily 
na spiatočné cestovanie vlakom, pretože chceli naplno povzbudzovať 
našich hokejistov pri zápase s Čechmi. Ja som tam nebola, no z roz-
právania priamych účastníkov bol cítiť neuveriteľný zážitok.

Čo pripravujeme na jún 2012?
•	 Medzinárodný deň detí 1. 6. bude celý v znamení pohybu. Už od 

rána budú všetci pedagogickí zamestnanci CVČ pomáhať detskému 
parlamentu pri organizovaní športového dňa na štadióne a od 15.00 
h prerušíme už prebiehajúci program na námestí a „okupujeme“ ho 
spolu asi so stovkou účinkujúcich detí veľkým programom Deťom 

pre radosť. Program je tvorený exhibíciami a vystúpeniami detí z MŠ, 
z krúžkov CVČ a ZŠ a z tanečného odboru ZUŠ. V prípade nepriaz-
nivého počasia sa program uskutoční v DK Javorina. 

•	 Športom bude poznačený i  nasledujúci piatok, pretože 8. 6. sa 
za finančnej podpory Nadácie ŽIVOT uskutoční ďalší ročník 
Podjavorinských ľahkoatletických hier mládeže. Pozvaných je 7 ZŠ 
so svojimi atletickými nádejami. Príďte povzbudiť našich mladých 
šikovných atlétov. Začiatok podujatia je o 9.00 h na staroturianskom 
štadióne. 

•	 Počas júna budeme propagovať i aktivity, ktoré sme avizovali v májo-
vom čísle spravodajcu: DETSKÝ TRIATLON  a všetky letné aktivity. 
Podrobné informácie o týchto podujatiach získate priamo v CVČ 
alebo na našej webovej stránke. 

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Správy z detského parlamentu

Minulý mesiac sme sa stretli dvakrát. Prvý raz vo štvrtok 26.4.2012. 
Riešili sme prípravu športového dňa, ktorý sme si naplánovali na 
1.6.2012. V súvislosti s minulo mesačným článkom pani riaditeľka školy 
zvolala v pondelok 14. 5. stretnutie, kde sme sa stretli my, zástupcovia 
detí, vedúca jedálne a hlavná kuchárka. Na tomto stretnutí sme sa do-
hodli, že škola zakúpi nové tácky, aby sa zlepšila hygiena. Počas stretnu-
tia nám zástupkyne školského stravovania umožnili aj nahliadnuť do 
kuchyne. Museli sme uznať, že tam vládne čistota a poriadok. Ďalším 
návrhom na zlepšenie bolo to, že do tried sa umiestnia jedálničky, aby 
ich mohli deti pomáhať zostavovať. Veľmi ďakujeme pani riaditeľke ško-
ly Mgr. Chmurovej, že nám umožnila toto stretnutie a venovala sa nám. 
Druhý raz sa parlament stretol vo štvrtok 17.5.2012,  kde sme preberali 
stretnutie ohľadom jedálne a detský športový deň. Tento sa uskutoční 
už po druhý raz 1.6.2012 na mestskom štadióne. Začiatok bude o 8.15. 
Bude 5 športovísk: basketbal, futbal, tenis, stolný tenis a aerobic. Hrať sa 
bude formou medzitriednych zápasov. Bodovanie bude: výhra 3 body, 
remíza 1 bod, prehra 0 bodov. Nakoniec sa body sčítajú a najúspešnejšie 
tými budú odmenené putovnými pohármi.

Patrice Tomisová, hovorkyňa DPMST

Čo je nové v ZŠ
Predposledný mesiac školského 
roka bol ako všetky ostatné plný 
akcií a vysokého pracovného 
nasadenia zamestnancov 
aj detí. Veď od záverečného 
zvonenia nás delí iba niekoľko 
týždňov a zostávajúci čas 
treba naplno využiť. Okrem 
preberania posledných častí 
učiva, skúšania atď... je máj 
mesiacom výletov, exkurzií 
a mnohých iných zaujímavých 
akcií. Ale začneme od začiatku.

4. mája sa naši žiaci pod ve-
dením p. učiteliek zúčastnili na 1. 
kole súťaže v Trenčíne, ktorá sa 
volala Jazykový kvet a deti súťa-
žili v AJ. Týmto sa začalo víťazné 
ťaženie našich súťažiacich, ktorí to 
dotiahli na 2. miesto na Slovensku, 
čo je krásny výsledok. Podrobnosti 
sa dočítate v článku p. učiteľky Ľ. 
Bajjaniovej. Ja chcem jej a p. uč. 

O. Hollej veľmi poďakovať hlavne 
za nadšenie, ktorým „nakazili“ aj 
svojich hercov a som presvedčená, 
že aj to je jedným z dôvodov ich 
úspechu.

13.5. sme sa zapojili do celo-
mestského programu, ktorý bol 
venovaný Dňu matiek. Zo všet-
kých vystúpení bolo cítiť, že deti 
veľmi ľúbia svoje mamy a  ten-
to darček im dávajú úprimne 
a s láskou. Aj text konferovania, 
ktorí pripravili p. uč. Katarína 
Medňanská a  Janka Roháčková 
to podčiarkol. Tomu dňu a svojím 
mamám venovali svoje výtvarné 
práce v súťaži  Moja mama deti 
v ŠKD.

V tomto mesiaci si naši športo-
vo zdatní žiaci zasúťažili na okres-
nom kole v ľahkej atletike,  ktoré 
bolo v Novom Meste nad Váhom 
a zúčastnilo sa tu 15 škôl novo-
mestského okresu. Naša škola 

ani nevyhrala, ani neprehrala. Aj 
chlapci aj dievčatá skončili v stre-
de „bojového poľa“ – na 7. mieste.

O nebezpečenstve užívania 
drog a iných návykových látok sa 
hovorí stále. Až sa niektorým ľu-
dom zdá, že to už preháňame. Ale 
ja nemám tento názor. Hovorí sa, 
hovorí a  naše deti akoby nepo-
čúvali. Drogy, hlavne marihuana, 
ktorá sa niekomu zdá neškodnou, 
sú tu stále a  skúšajú ich čoraz 
mladšie deti. Ale pozor! Závislosť 
je ako pavúk, ktorý z  pavučiny 
svoju obeť nepustí. A práve o tom 
a o iných problémoch v tejto ob-
lasti bola beseda na hodine etickej 
výchovy so žiakmi 9. ročníka. 

Teraz poďme na veselšie 
témy. Naši malí štvrtáci ukonči-
li 16.5. plavecký výcvik. Do pla-
várne chodili deti rady a veľa sa 
naučili a vyšantili sa vo vode do 
sýtosti. Ako dobre, že tú plaváreň 
v našom meste máme. Aj v tomto 
roku sa predstavil divadelný krú-
žok Štvorlístok so svojou hrou 

Najdrahší dar. Text a  scénu vy-
myslela p. M. Ambrušová, ktorej 
patrí veľké poďakovanie. Pri ná-
cviku som jej pomáhala aj ja a in-
diánsky tanec pre nás nacvičila p. 
I. Rakúsová zo ZUŠ, za čo jej patrí 
naša vďaka.

Dej zaviedol divákov do Južnej 
Ameriky, kde pre princeznú mali 
priniesť najdrahší dar Indiáni – 
Inka, May a Azték, a tak jej zachrá-
niť život. Divákom sa hra páčila 
a istotne sa bude páčiť aj vám, ak 
sa prídete pozrieť na verejné pred-
stavenie, ktorého dátum upresní-
me. Srdečne vás pozývame.

V máji sa takmer všetky trie-
dy rozbehli po Slovensku, aby 
v rámci školských výletov pozná-
vali svoju domovinu. Vážení čita-
telia, o ostatných akciách, ktoré 
nás v máji ešte čakajú, vás budem 
informovať v nasledujúcom čísle.

Mgr. Anna Chmurová, 
riaditeľka ZŠ Stará Turá
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PROGRAM KINA – Jún 2012

MELANCHOLIA Streda 6. júna, 1900 hod.
Dánsko, Švédsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko – krásny film o konci 
sveta. Novinka Larsa von Triera. Začína to krásnou svadbou a končí záni-
kom sveta... České titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 130 min. MP od 15 rokov

ALVIN A CHIPMUNKOVIA 3 Nedeľa 10. júna, 1700 hod.
USA – Chipmunkovia sú späť a na plátne to opäť poriadne rozpištia. 
Tentokrát si naši známi vyrážajú užiť prázdniny na luxusnú loď. Český 
dabing.
Vstupné: 2,- EUR 87 min. Mládeži prístupný

POUPATA Streda 13. júna, 1900 hod.
ČR – Poupata rozprávajú príbeh výhybkára na železničnej trati Jardu 
Hrdinu, ktorý je závislý na hracích automatoch, žije v malom zapadákove 
a jeho rodina sa postupne rozkladá. Každý z jej členov žije pre svoj vlast-
ný ideál... Film získal ocenenie Českého leva 2011 a Cenu českej filmovej 
kritiky 2011.
Vstupné: 2,20 EUR 94 min. MP od 12 rokov

MUŽI V ČIERNOM 3 Streda 20. júna, 1900 hod.
USA – Agenti v čiernych oblekoch sa budú musieť vysporiadať s ďalšími 
príšerami z vesmíru, ktoré sa chystajú zrovnať našu planétu so zemou. 
V treťom diely akčnej sci-fi komédie by sa pritom mal objaviť vo filmoch 
zatiaľ nevídaný prvok, a to cestovanie v čase. Hrajú: Will Smith, Tommy 
Lee Jones, Josh Brolin. Český dabing.
Vstupné: 2,40 EUR 104 min. MP od 12 rokov

PROBUDÍM SE VČERA Streda 27. júna, 1900 hod.
ČR – Nová česká komédia zo študentského prostredia o ceste za študent-
skou láskou do hlbín nedávnej minulosti. Sympatický štyridsiatnik Petr 
Kovař dostane jedinečnú príležitosť preniesť sa do svojich mladíckych čias 
do roku 1989, aby vyznal lásku bývalej spolužiačke Eliške... Hrajú: Jiří Mádl, 
Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Zlata Adamovská...
Vstupné: 2,- EUR 120 min. MP od 12 rokov

DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJEME autobusové zájazdy:

•  8. júla 2012 autobusový zájazd do ZOO Bratislava. Poplatok za do-
pravu: 9,50 EUR.

• 22. júla 2012 autobusový zájazd do zábavného parku 
Neusiedlersee. Najväčší zábavný park v Rakúsku sa rozprestiera  na 
ploche 120 000 m2. Na návštevníkov čakajú prekrásne parky s oddycho-
vými zónami a idylickými jazierkami, safari so ZOO (hladkanie a kŕmenie 
zvierat), kolotoče a dráhy, veselá prehliadka kačíc, rozprávkový hrad, 
interaktívna rímska veža, pieskoviská. Poplatok: 25,- EUR.

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.

Dom kultúry Javorina Stará Turá 
ponúka do prenájmu priestory na 1. a 2. 

poschodí od 1.7.2012. Informácie na tel. č. 7763366

NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR 
organizuje odber krvi 6. júna 2012 od 8.00 do 10.00 hod. v Dome kultúry Javorina Stará Turá.

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď 
nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme za  knižné dary, ktoré nám venoval 
p. Gustáv Rumánek: V zrkadle času 

a p. Peter Pavel Uhlík: S loptou ku kalokagatii I. a II diel.

Beletria Bryndza, Ján: Mrcha Hollywood • Keleová-Vasilková, Táňa: 
Nikdy • Krajňák, Maroš: Carpathia • Canfield, Jack: Slepačia Polievka 
pre Dušu: Mysli pozitívne • Dirieová, Waris: Svitanie nad púšťou • 
Austenová, Jane: Emma Detektívky Rönkä, Matti: Dobrý brat, zlý brat 
• Ondriová, Ivana: Detský plač v podkroví Náučná literatúra Brack, 
Michel: Vysoký krvný tlak (artériová hypertenzia) • Janda, Petr: Dávno • 
Matlák, Juraj: Atlas chorôb a škodcov zeleniny • Nicholsonová, Helen: 
Templáři Detská literatúra Brat, Roman: Tvrdohlavý baran • Rákay, 
Anton: Rozprávky tatranské • Nagyová-Džerengová, Petra: Klára a mátohy 
• Hlušíková, Marta: Čo baby nedokážu • Stoličný, Peter: Rozprávky 
o dopravných značkách • Brezina, Thomas: Kliatba múmie Detská 
náučná literatúra Murphy, Glenn: Vynálezy • Ganeri, Anita: Divoké 
sopky • Ganeri, Anita: Kvitnúce pralesy • Deary, Terry: Inakší Inkovia

OZNAM 
Od 1.6.-31.8.2012 bude knižnica otvorená v pondelok, stredu 

a piatok od 12.00 – 18.00 hod. V utorok a štvrtok bude zatvorená.

Dňa 11.7.2012 o 19.00 h sa v kaviarni 
Domu kultúry Javorina v Starej Turej uskutoční 
prednáška zenového majstra Saajida 

Zandolini na tému: Nočná mora alebo 
raj na Zemi? Vstupné dobrovoľné.

Dňa 12. až 15.7.2012 sa budú konať v prekrásnom 
prostredí na Brestovom (Moravské Lieskové) očistné 

meditácie. Počas 4 – dňových meditácií 
máme možnosť hlbšie poznať samých seba 

a očistiť svoje vzťahy, pomocou rôznych techník, 
napr. energetických kruhov, rozhovorov z hĺbky 

srdca, očistných tancov. A to všetko pod vedením 
skúseného zenového majstra Saajida Zandolini. 

Cena meditácií vrátane stravy a ubytovania je 
100 EUR. Prihlášky na tel. čísle 0904 99 36 99.

Dom kultúry Javorina Stará Turá 
v spolupráci s kultúrnou komisiou pri 

MsZ a divadelným krúžkom Štvorlístok 

pozývajú všetky deti a ich rodičov na 
CESTU ROZPRÁVKOVÝM LESOM 

v nedeľu 3. júna 2012. Štart je od 
10.00 hod. pri hrádzi na Dubníku I.

Pre účastníkov sú podľa náročnosti terénu 

pripravené dve trasy. Okrem dobrej nálady 

a chuti po dobrodružstve sa vyzbrojte aj obuvou 

vhodnou na zdolávanie pripravených disciplín.

Vyvrcholenie akcie je v Autokempingu Dubník, kde bude pre 

deti pripravený  konský záprah, skákací hrad, maľovanie na tvár 

a o 13.00 hod. sa vo svojom programe predstaví Klaun Pepele.

Štartovné je 0,50 EUR.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Čas plynie ako 
rieky prúd, kto 
Vás mal rád, ne-
vie zabudnúť. 
Dňa 25.5.2012 
uplynulo 10 ro-
kov, čo si Pán 

povolal do večnosti našu mamu, babičku a pra-
babičku Máriu TRUHLÍKOVÚ a dňa 26.6.2012 
uplynie 30 rokov od smrti nášho otca a starého 
otca  Ambróza TRUHLÍKA.

S láskou a úctou na nich spomína dcéra 
Anna, syn Anton, vnúčatá s rodinami, 

pravnúčatá a ostatná rodina.

•
Zo všetkých ciest sa človek môže vrátiť, 

ak zablúdil, ak nedošiel kam mal. 
Na tejto poslednej sa stopa zrazu stratí  
a nieto návratu tam, odkiaľ prichádzal.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 
rozlúčiť na poslednej ceste s man-
želom, otcom, dedom a prade-
dom Jánom KOSTELNÝM, 
ktorý nás náhle opustil 23.4.2012. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti Jana 
a Drahomíra s manželom, vnučky Marianka 

s manželom, Žanetka s priateľom, Hanka 
a právnúčatká Kristianko a Nikolasko

•
Odišiel si bez slova a na rozlúčku 
nebol čas, ale spomienky na Teba 
zostanú v nás... Dňa 22.6.2012 
uplynie 10 rokov, čo nás opustil 
náš otec a dedíčko Štefan 
JURDA.

S láskou spomínajú dcéra 
Marta a syn Vladko s rodinami, nevesta 
Drahuška a vnučka Sonička s rodinami

Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime, 
po rokoch, čo k Vášmu hrobu chodíme. 

Spite sladko, snívajte svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Vás každý deň.

22.6.2012 uplynie 5 rokov, čo 
nás opustila naša drahá teta 
Helena MIKULCOVÁ. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Rodina Chútková 
a Rubaninská z Paprade.

•
Dňa 3.6.2012 uplynie rok, čo nás 
navždy opustila vo veku 62 rokov 
moja drahá manželka Anka 
ČECHOVÁ.

S láskou spomína manžel, 
súrodenci a ostatná rodina

•
Ďakujem všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našou milovanou ma-
mičkou a babičkou, Evou 
DARANSKOU, rod. Čamekovou 
zo Bziniec pod Javorinou, ktorá 
nás opustila dňa 21.4.2012 vo 

veku 87 rokov. Touto cestou chceme poďako-
vať MUDr. Mitanovej a MUDr. Galbavej za obe-
tavú zdravotnú starostlivosť a tiež p. farárke Mgr. 
Kosečkovej za dôstojnú rozlúčku.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina Kadlecová

•
Dňa 30.6.2012 uplynie 10 rokov, čo navždy dotĺ-
klo srdce nášho milovaného otca a starého otca 
Ľudovíta SUŠARSKÉHO. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Spomína celá rodina

Matričné okienko
Vítame bábätká
Aneta Maláriková, Henrieta Hrošovská, 
Miloslav Štefanech, Diana Bielčiková, Lukáš 
Durec

Idú spoločným životom
Miloš Martišovič zo Starej Turej a Monika 
Jamborová z Hrašného, Peter Nemec zo 
Starej Turej a Jana Derevjaníková zo Starej 
Ľubovne, Ján Glasa z Bratislavy a Ing. Lenka 
Juráňová zo Starej Turej, Michal Horňák zo 
Starej Turej a Ing. Zdenka Kajanová z Hôrky 
nad Váhom, Branislav Šimovič zo Starej 
Turej a Ing. Eva Palicová z Bratislavy, Ing. 
Martin Zemánek z Českej republiky a Denisa 
Petriláková zo Starej Turej, Jaroslav Petrucha 
z Českej republiky a Ivana Vydarená zo 
Starej Turej, Andrej Fekeč z Valče a Miriam 
Jankovičová zo Starej Turej, Ing. Peter 
Pšenica zo Starej Turej a Ing. Zlatica 
Mikulcová zo Starej Turej, Tomáš Sládek 
zo Starej Turej a Jana Mikésková zo Starej 
Turej, Ing. Rastislav Nemec z Malaciek 
a Mgr. Hana Gadušová zo Starej Turej, Ing. 
Ivan Hvoždara zo Starej Turej a Ing. Miriam 
Janušková z Malých Hostí, Miroslav Mikulec 
zo Starej Turej a Michaela Gregorová zo 
Starej Turej, Jakub Lužný zo Starej Turej 
a Mária Hrabovská zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Branislav Hvožďara, Eva Daranská, Helena 
Arbetová, Ján Kostelný, Mária Krúpová, 
Anna Nemcová, Zuzana Bielčiková, Viktor 
Hanic, Jozef Honza

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚN 2012

Ján  Klimáček, Anna Poláková, Ján Malek, 
Pavol Malek, Ján Urbančík, Ivan Otiepka, 
Emília Roháčková, Anna Rojková, Anna 
Schweitzerová, Ján Valenčík, Mudr. Viera 
Novomestská, Anton Bálent, Milan 
Valach, Antonína Prachařová, Vlasta 
Čierniková, Mgr. Emília Hudcovicová, 
Božena Haruštiaková, Oľga Baginová, 
Pavel Michalec, Alžbeta Michalcová, Milan 
Cibulka, Anna Gavačová, Irena Zámeková, 
Anna Harušťáková, Anna Frnová, Anna 
Sameková, Ľudmila Klimáčková, Anna 
Kovárová, Helena Sadloňová, Anna 
Molcová, Pavlína Lašáková

Mesto Stará Turá a staroturianske 
cirkevné zbory Vás pozývajú na

slávnostné vysvätenie novej 
časti mestského cintorína.

Vysvätenie sa uskutoční 
v piatok 15. júna 2012 

o 15.00 hodine

v Dome smútku Stará Turá a následne 
v priestoroch novej časti cintorína. 

NEKROLOG
Dňa 16.5.2001 navštívil 

som spolu s Mirkom Nemcom, 
po jeho sprostredkovaní, Frantu 
Lukeša, kameramana sloven-
ského hraného filmu v  jeho 
dome v Bratislave povyše parla-
mentu. Prepáčte mi to familiár-
ne znejúce meno Franto. Všetci, 
ktorí ho poznali, takto ho oslo-
vovali. I tento detail o čomsi ho-
vorí. Už vtedy sa nám p. Lukeš 
ospravedlnil, že stretnutia sa 
nezúčastní jeho manželka Jela, 
nakoľko je vážne chorá. Nuž zo-
brali sme túto skutočnosť na ve-
domie. Neuplynuli ani dva roky 
a náš kameraman, syn rovno-
menného staroturianskeho fo-
tografistu, odišiel do večnosti. 
O  asi jedenásť rokov po tejto 
návšteve som vydal knižku, 
kde som napísal i jeho životopis. 
V dobrej viere dobrého zdravia 

pred cca dvomi týždňami, po-
slal som pani Jele pre potešenie 
túto knižku. Zarmútilo ma, keď 
som sa teraz dozvedel, že známa 
herečka 50 - 60-tych rokov, pani 
Jela Lukešová, rod. Tučná, v so-
botu 5.5.2012  v ranných hodi-
nách náhle zomrela vo veku 82 
rokov v Ružinovskej nemocnici. 
Uveďme, že hrala s celou radou 
známych hercov, ako Pántik, 
Króner, Romančík, Kvietik, 
Mrvečka, Dibarbora, Horváth, 
Roman, Dančiak, Chudík ....

Posledná rozlúčka sa 
uskutočnila 9.5.2012 o  7.45 
v Krematóriu v Bratislave.

Česť Vašej pamiatke pani 
Jela Lukešová - Tučná!

PS. :  “Pani  Lu ci a 
Škarohlídová nám napísala: 

Pán Rumánek, Jela Lukešová 
bola moja babka, po jej smrti 
sme našli v dome knižku, kto-
rú ste jej poslali, myslím, že 
ešte stihla do nej nazrieť, ďa-
kujeme teda aj my za peknú 
spomienku na dedka a určite 
hovorím aj za babinu.”

Gustáv Rumánek
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Upozornenie pre chodcov
V súvislosti s prebiehajúcim jarným obdobím a tiež letným ob-

dobím, počas ktorého je zvýšený pohyb chodcov po cestách a ko-
munikáciách ako aj s nepriaznivým vývojom dopravných nehôd 
s účasťou chodcov od začiatku r. 2012 chce Okresný dopravný in-
špektorát v Novom Meste nad Váhom pripomenúť chodcom nie-
ktoré dôležité ustanovenia zákona o cestnej premávke:
•	 chodec je povinný používať predovšetkým chodník,
•	 tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej 

krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, 
chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky,

•	 chodci smú ísť po krajnici alebo okraji vozovky najviac dvaja vedľa 
seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej pre-
mávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku,

•	 za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po 
krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené 
reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev, 

•	 chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priecho-
du pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádza-
júcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť,

•	 chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, 
len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich 
vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti 
jazdy, 

•	 pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť či tak môže 
urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie 
sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. 

Okresný dopravný inšpektorát v NMnV chce ďalej informovať 
chodcov ako najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, že 
v prebiehajúcom období sa budú policajti pri vykonávaní dohľadu 
nad bezpečnosťou cestnej premávky vo zvýšenej miere venovať kon-
trole dodržiavania pravidiel cestnej premávky chodcami. 

OR PZ NMnV

Stavanie mája
Každoročne sa po celom Slovensku na 

konci apríla stavajú máje. Sú symbolom na 
jar sa obnovujúcej prírody, ktorý pretrváva 
už niekoľko rokov. Máj v minulosti stava-
li mládenci pred domy dievčat, ktoré boli 
súce na vydaj. Stavali ich tiež ako symbo-
ly zelene, života, aby boli dievčence pekné, 
štíhle a zdravé. Neskôr sa tradícia pozmenila 
a stavia sa len jeden ústredný máj pre celú 
dedinu či mesto. Aj keď čas plynie a stavanie 
mája už nemá taký význam ako v minulosti, 
aj dnes si to ľudia ctia. A preto vždy v po-
sledný aprílový deň sa tak deje aj na Starej 

Turej, kde sa uskutočnilo symbolické vystú-
penie ľudovej hudby TURANČEK. Kapela 
hrala piesne z okolia Starej Turej a taktiež 
nám blízkej Myjavy. Akciu opäť zorganizoval 
Dom kultúry Javorina spolu s mestom Stará 

Turá. Svojou návštevou nás poctil aj minister 
školstva Dušan Čaplovič, ktorý pripol stužku 
na máj spolu s primátorom mesta Stará Turá, 
Ing. Jánom Kiššom.

M. Adásková

      5050                          19196262--20122012   
            

        PPo ovnícke zdru enie LES Stará Turáo ovnícke zdru enie LES Stará Turá 
a a PPo ovnícke zdru enie Stará Turá o ovnícke zdru enie Stará Turá ––   polepole   

  
si Vás dovo ujú pozva  na SLÁVNOSTNÉ PODUJATIE pri príle itosti osláv  

50. v ro ia 
 

vzniku na ich po ovníckych organizácií 
 

V STAVUV STAVU  
 

„50 rokov po ovníctva v Starej Turej“ 
 

od 21.do 23. júna 2012 
DK Javorina v Starej Turej 

 
 Dňa 21.júna je pripraven  program pre deti s uká kami práce 
po ovn ch psov a sokoliarov. Sú a e pre deti. 

 
 V stava je prezentáciou po ovníctva a úlohy po ovníctva v 
dne nej spolo nosti.  
 
 Te íme sa na Vás !  
 
 
         Staroturianski po ovníci 
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ThDr. Miroslav KÝŠKA
(13.6.1928 Stará Turá – 2.2.2012 Bratislava)
evanjelický farár, biskupský tajomník na Generálnom biskupskom 
úrade (GBÚ) v Bratislave, generálny tajomník evanjelickej cirkvi 
a. v., riaditeľ Tranoscia v Liptovskom Mikuláši. Otec Gustáv 
Kýška, hauzírer, matka Anna, rod. Koštialová, súrodenci Anna, 
vyd. Struháriková,  Mária, vyd. Bodláková a Vladislav. Manželka 
Viera, rod. Úradníčková, dcéra Miroslava, vyd. Oráčová, syn 
Peter, štyri vnúčatá a jedna pravnučka. Vnuk Matej pokračuje 
v šľapajach deda ako evanjelický farár.

Narodil sa v časti Starej Turej 
zvanej Dolný mlyn, základ-
nú školu navštevoval v  rodisku, 
maturoval na Gymnáziu M. R. 
Štefánika v  Novom Meste nad 
Váhom r.  1947. Prostredie sta-
roturianskeho cirkevného zboru 
ovplyvnilo jeho duchovný vývin, 
cítil vskutku vnútorné volanie do 
Pánovej služby. Bol chorľavý a ako 
teológ musel sa liečiť vo Vysokých 
Tatrách. Po absolvovaní štúdia na 
Slovenskej evanjelickej bohoslo-
veckej fakulte v Bratislave bol dňa 
31.10.1951 ordinovaný vo svojom 
rodisku v Starej Turej biskupom 
Fedorom Rupppeldtom. 

Kaplánčil na GBÚ v Modre, 
Mošovciach, Poprade a v Novom 
Meste nad Váhom. R. 1953 sa ože-
nil  s Vierou Úradníčkovou, cirkev-
ne ich sobášil na Starej Turej farár 
Miloslav Bibza. Manželka je dcé-
rou JUDr. Dušana Úradníčka, zná-
meho staroturianskeho kronikára, 
dlhodobého zborového dozorcu 
v  Starej Turej, člena Generálnej 
rady a Generálneho súdu. R. 1954 
ho za svojho farára pozval cirkev-
ný zbor z Kostolného. Tu sa mu 
však časom vrátila  dávnejšia cho-
roba, preto zo zdravotných dôvo-
dov požiadal o preloženie. Stalo 
sa tak v r. 1958, keď nastúpil do 

Kremnice a tamojší cirkevný zbor 
si ho zvolil za svojho riadneho fa-
rára. Naplnili sa jeho predpoklady, 
tunajšie prostredie mu zdravotne 
prospelo a  z vlastného záujmu 
začal sa venovať štúdiu angličtiny 
a nemčiny. O tom vo svojom živo-
topise píše takto: „...V malebnom 
meste a cirkevnom zbore s refor-
mačnou tradíciou som našiel po 
telesnej rekonvalescencii priestor 
na skutočné rozvinutie svojho 
poslania v  rozvíjaní objavenej 
charizmy kňaza, ktorou ma Boh 
obdaril...“ 

V r. 1963 sa mu naskytla prí-
ležitosť vycestovať do USA na 
pozvanie vlastných príbuzných. 
Dobré kontakty s vedením mesta 
Kremnica, ako i vzácne návštevy 
cirkevného zboru zo zahraničia 
ho v r. 1969 posunuli na štúdium 
na Univerzitu v Marburgu (SRN). 
Nechajme prehovoriť znova jeho 
životopis: “...A tak som dostal 
krídla a  nadšenie neuspokojiť 
sa s  dosiahnutým. Mohol som 
v Kremnici ešte dlhé roky praco-
vať, bolo aj čo... Po r. 1969 nastú-
pilo do služby nové vedenie cirkvi 
s tromi biskupmi (Dr. J. Michalko, 
R. Koštial a J. Filo st.), a tak som 
dostal pozvanie ísť pracovať 
(a teda i bývať) do centrály cirkvi, 

na Generálny biskupský úrad do 
Bratislavy, kde som bol menova-
ný za tajomníka osobného odde-
lenia dňom 1.1.1972. Neskôr som 
musel, vzhľadom na nedostatok 
farárov v cirkvi, prijať aj menova-
nie za námestného farára a potom 
aj za riadneho farára v bratislav-
skom zbore. Tu som zotrval až do 
30.6.1986 so všetkými povinnos-
ťami farára zboru a súčasne tajom-
níka osobného oddelenia GBÚ. Na 
generálnom konvente Slovenskej 
evanjelickej cirkvi (SECAV) 
v ČSSR zvolili ma za generálneho 
tajomníka (k 1.1.1986) a neskôr 
(k 1.2.1986) aj za riaditeľa vyda-
vateľstva Tranoscius...“  

ThDr. Miroslav Kýška bol vý-
borný liturg, podmanivý kazateľ 
a v osobnom styku s ľuďmi pria-
teľský a srdečný človek. S veľkým 
záujmom a horlivosťou inicioval 
opravu troch bratislavských kosto-
lov a podieľal sa na nej aj manuál-
ne. V rámci členstva v Kresťanskej 
mierovej konferencii, ako i v za-
stúpení SECAV absolvoval veľa 
ciest do zahraničia. Po dlhej prí-
prave, štúdiu (napr. študijné po-
byty v r. 1974 v USA a v r. 1976  

v Bensheime v NSR), rigoróznych 
skúškach a predložení dizertačnej 
práce na tému Teológia tvárou 
k životu bol 30.1.1986 slávnostne 
promovaný za doktora teológie.

ThDr. Miroslav Kýška ako 
slova Božieho kazateľ nemal ďa-
leko k písanému slovu. Publikoval 
články, úvahy, prispieval preklad-
mi z  angličtiny a  nemčiny pre-
važne do časopisov evanjelickej 
cirkvi, ale aj inam (napr. podkla-
dy k reláciám pre Slovenský roz-
hlas). Vo svojom životopise počet 
takýchto prác odhaduje na cca 
300. V  kategórii samostatných 
publikácií uveďme: Svetielko – 
učebnica náboženstva, Rozprávaj 
mi o  viere – učebnica (preklad 
z  nemčiny), Tvárou k  životu – 
teologická rozprava, Bývanie 
v skrýši Najvyššieho, kázne, člán-
ky, Môjmu anjelovi –  pripravené 
do tlače (preklad z nemčiny). Táto 
posledne uvedená práca v rukopi-
se nám pripomína veľkú a dlho-
ročnú autorovu lásku k angelógii, 
náuke o anjeloch, ktorej sa za ži-
vota venoval s plným nasadením. 
Okrem toho mu  boli blízke aj de-
jiny prebudeneckého hnutia.

I po dovŕšení dôchodkového 
veku ešte vypomáhal ako farár 
v  Dolných Salibách. Začiatkom 
r. 1993 odišiel zo zdravotných 
dôvodov trvale z aktívnej služby. 
Časté miesto letného odpočinku 
jemu a jeho rodine odvtedy po-
skytovala chalupa v Bzinciach pod 
Javorinou, neďaleko jeho rodiska.

ThDr. Miroslav Kýška zomrel 
po dlhšie trvajúcom ochorení 
v Bratislave. Urna s jeho telesný-
mi pozostatkami bola uložená na 
bratislavskom cintoríne na Kozej 
bráne. Gustáv Rumánek
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Festival divadiel 
v anglickom jazyku

Napätie pred vystúpením, 
trasúce sa kolená, zodpoved-
nosť pred kamarátmi, veľké 
javisko, aula plná divákov, po-
rovnávanie sa s inými, neistota 
pred vyhodnotením. Nielen tie-
to pocity sprevádzali 11 žiakov 
2.stupňa našej základnej školy 
dňa 21.3. 2012 v Aule Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre na 
13. ročníku Festivalu divadiel 
žiakov základných a stredných 
škôl v anglickom jazyku. 

Témou tohtoročného festi-
valu bolo „ Nebojme sa inakos-
ti“. Organizátori vychádzali zo 
skúsenosti, že na našich školách 
sa čoraz viac stretávame s prob-
lematikou kultúrnej a sociálnej 
inakosti. Žiť a prežiť v dnešnej 
spoločnosti vyžaduje nielen 
vzdelanie, ale predovšetkým 
kvalitnú výchovu založenú na 
vnímaní a tolerancii odlišností 
v ľuďoch okolo nás. Šikanovanie 
inak vyzerajúcich detí (naprí-
klad detí s  ryšavými vlasmi, 
okuliarmi, obézne deti a pod.), 
inak sa správajúce deti (naprí-
klad samotári, introverti a pod.), 

deti hendikepované nejakou 
formou telesného, duševného, 
zmyslového či rečového postih-
nutia, ako aj deti s poruchami 
učenia sa často stávajú objektom 
šikanovania. Vychovávať, vzde-
lávať a  modifikovať správanie 
hodnotovo dezorientovaných 
žiakov v modernom komercio-
nalizovanom a technologickom 
svete plnom násilia, nepokojov, 
etnických a národnostných kon-
fliktov, teroristických hrozieb 
a útokov je výzvou pre učiteľov, 
rodičov a celú spoločnosť. 

Na túto skutočne aktuálnu 
tému sa žiaci našej školy pred-
stavili hrou pod názvom “Frog 
Princess” (Žabia princezná). 
Festival mal svoju porotu. Aj 
keď nebol súťažného charakte-
ru, porota sa snažila oceniť výni-
močnosť a prístup k spracovaniu 
témy. Naši žiaci získali ocenenie 
za najlepšie pripravený scenár 
a jeho následnú adaptáciu. 

S uvedeným vystúpením sa 
žiaci zúčastnili aj celoštátnej 
postupovej súťaže v šiestich cu-
dzích jazykoch „Jazykový kvet“. 

Po víťazstve v  semifinálovom 
krajskom a krajskom finálovom 
kole sa prebojovali do celoslo-
venského finále, ktoré sa usku-
točnilo 11.5.2012 v Nitre. Mladí 
herci vložili do záverečného 
vystúpenia všetku silu, entu-
ziazmus, schopnosti a nadanie. 
V kategórii Dráma- angličtina 
obsadili druhé miesto.

S veľkou hrdosťou sa naša 
škola môže pochváliť aj ďalším 
vynikajúcim umiestnením v ce-
loslovenskom finále uvedenej 
súťaže. Mgr. O. Hollá nacvičila 
so žiačkami 1. stupňa Sabinkou 
Stančíkovou a Ellou Glatzovou 
veršovanú rozprávku o  pria-
teľstve medzi levom a myškou. 
Vystúpenie oboch dievčat bolo 

také presvedčivé, že si zaslúžene 
odniesli druhé miesto.

Všetky druhy jazykových 
súťaží napomáhajú rozvíjať zá-
ujem o  cudzie jazyky, aktívne 
jazykové zručnosti, tvorivosť, 
autorský a interpretačný talent, 
ktoré môžu žiaci využiť v ďal-
šom štúdiu a neskôr v praktic-
kom živote.

Chcela by som poďakovať 
všetkým zúčastneným žiakom za 
usilovnú prípravu, zodpovedný 
prístup a vzornú reprezentáciu 
našej školy a mesta. Taktiež by 
som chcela poďakovať p. Ing. M. 
Nerádovi za poskytnutie autobu-
su na dopravu do Nitry.

Ľ. Bajjaniová, učiteľka AJ

Medzinárodná súťaž 
ENERSOL

Medzinárodné kolo súťaže 
ENERSOL pozná svojich víťa-
zov. V dňoch 26. až 27. apríla 
2012 sa v Hradci Králové (Česká 
republika) pod záštitou ministra 
životního prostředí ČR konalo 
medzinárodné kolo súťaže žia-
kov stredných škôl ENERSOL - 
využitie alternatívnych zdrojov 
energie, za účasti súťažiacich 
z  Čiech, Nemecka, Rakúska, 
Slovinska, Poľska a samozrejme 
Slovenska.

Slovenskú republiku za-
stupoval aj študent SOŠ Stará 
Turá – Juraj Repčík, ktorý do 
medzinárodného kola postúpil 
z druhého miesta v celosloven-
skom kole (tvorivá kategória), 
ktoré sa konalo v Senici v dňoch 

12. až 13. apríla 2012, so svo-
jou prácou Solárny regulátor 
a elektronický kódový zámok.

V súťaži družstiev zís-
kali 1.  miesto zástupcovia 
Slovenskej republiky. Členom 
tímu bol aj Juraj Repčík. 
Ocenenie prevzal predseda 
Slovenskej komisie ENERSOL.
SK Mgr. Pavol Paradeiser, riadi-
teľ SOŠ Senica.

V súťaži jednotlivcov zvíťazil 
- získal 1. miesto študent SOŠ 
Stará Turá – Juraj Repčík. Jeho 
práca a hlavne obhajoba práce 
presvedčila medzinárodnú poro-
tu o jej kvalitách a využiteľnosti. 
Okrem morálneho ocenenia je 
víťazstvo v tejto súťaži (podobne 
ako v 3V olympiáde) honorova-

né aj (nezanedbateľným) finanč-
ným ocenením pre školu. 

Juraj Repčík výborne re-
prezentoval nielen seba a svoju 
školu (SOŠ Stará Turá), ale aj 

Trenčiansky samosprávny kraj 
a Slovenskú republiku na medzi-
národnej úrovni, za čo mu ďa-
kujeme a srdečne blahoželáme.

SOŠ Stará Turá

Literárna súťaž o Cenu Andreja Červenáka
Dňa 13.mája 2012 v klasicistickom kaštieli Brunšvikovcov v Dolnej Krupej, postavenom r. 1819, bola vyhodnotená Literárna súťaž 
o Cenu Andreja Červenáka (1932-2012) za r. 2011. V kategórii Poézia získal druhé miesto Ing. Gustáv Rumánek za zbierku Sto haiku 
a verše. Blahoželáme! redakcia
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V Starej Turej sa hrala aj hádzaná (3. časť) 
Ženská hádzaná – venované pamiatke trénera Milana Pekníka

(pokračovanie z minulého čísla)

Pravdepodobne v r. 1966 sa formuje hádzanárska skupina dievčat  
aj v OU Prema. Spolu so žiačkami ZDŠ vytvoria nové hádzanárske 
družstvo dorasteniek TJ Prema. Na jeho činnosť si takto spomína 
bývalá hráčka Helena Baranovičová, rod. Zemanovičová:

„Prvé dotyky s hádzanou nám tiež priblížila učiteľka ZDŠ Oľga 
Šimovičová. Ale aj my sme hrali najprv vybíjanú. Hádzanú sme 
začínali trénovať ešte so staršími hráčkami, ktoré boli pre nás vzo-
rom. Po ich odchode sme sa spojili s hádzanárkami  OU Prema, 
ktoré trénoval Milan Pekník. Radi si spomíname na sústredenie 
v Brezovej pod Bradlom.Tréner nás popreháňal po okolitých kop-
coch, až sme skončili  pri mohyle M. R. Štefánika. Za odmenu sme 
dostali od otca jednej z hráčok, pána Meliša, melón. Taký dobrý 
som už dávno nejedla!

Pevnú zostavu nášho družstva tvorili tieto hráčky: Milka 
Kršáková, Hana Szabová, Helena a Mária Zemanovičová, Lydka 
Vagačová, Katka Truhlíková, Slávka Melišová, Lydka Trksiaková, 
Evka Drobcová, Oľga Matušáková a Zdena Garguláková, ktorá na-
pokon skončila v prvoligovej Petržalke...

V r. 1967 sme sa zúčastnili 3. ročníka zimnej súťaže. Neboli sme 
však také úspešné ako naše predchodkyne. V jeseni 1967 sme hrali 
okresnú súťaž  a 18.11.1967 sme sa zúčastnili turnaja o pohár VOSR. 
Skončili sme na 3. mieste. Naše najväčšie súperky boli hráčky Meriny 
Trenčín. V máji 1968 sme s nimi hrali majstrovský zápas v Trenčíne. 
Prekvapujúco sme nad nimi vyhrali 9 : 5. Trenčanky, ktoré dotiaľ 
súťaž viedli, sa nemohli  s porážkou zmieriť. Po zápase sme domov 
odchádzali  v dresoch a teplákoch, lebo naše odevy v šatni totiž ne-
prežili „nájazd“ Trenčaniek. Mali sme i ďalšie príhody. Vo  Svinnej 
sme vyhrali majstrovský zápas 5 : 3, čo zasa neuniesli domáci fa-
núšikovia. Pred ich prenasledovaním nás zachránil šofér autobusu 
a my sme sa potom prezliekali v autobuse. Alebo v Malej Mani sme 
nerozumeli nikomu, ani rozhodcovi. Z maďarčiny nám to našťastie 
prekladal pán Hojstrič.

Vo februári 1968 sme sa ešte zúčastnili 4. ročníka zimnej súťa-
že. Zohrali sme ešte niekoľko zápasov jarnej súťaže a potom sa už 
naše družstvo rozpadlo. Dorastenky OU ešte v činnosti pokračovali 
a zúčastňovali sa rezortných súťaží.“

Ešte by som chcela uviesť mená ďalších dorasteniek TJ Premy, 
ktoré som pri prehľadávaní dokumentov a Jemnomechanikov obja-
vila a nie sú už uvedené predtým: D. a V. Václavková, Schmidtová, 
Žitňanská, Talajková, B. Sadloňová, A. Hudcovicová, A. Poláková, 
J. Klimáčková, J. Černáková, A. Málková, G. Maláriková, A. 
Bunčiaková, A. Siváčková, E. Pagáčová, V. Haruštiaková, A. Jurišová, 
Hrášková, Ľ. Baranovičová, Ballayová, Valentínyová, Mrkevčíková, 
Ukropcová, Šimková, Naďová, Uhlíková, Šedíková a Janeková.

12.4.2012 sa stretlo 10 bývalých hráčiek hádzanej v Starej Turej 
na námestí. V neďalekej reštaurácii sme strávili príjemné štyri ho-
diny. Spomínali sme s akou radosťou a zápalom sme hrali hádzanú. 
Veľmi nám bolo ľúto, že na naše „krásne hádzanárske časy“ s nami 
nemohla spomínať aj Gabika Durcová, rod. Maláriková. Bola naša 
prvá brankárka, vždy príjemná a usmiata. Zomrela v r. 1981. Tento 
miniseriál chcem preto venovať aj jej pamiatke.

Ing. Eva Tomisová, rod. Pagáčová

Nové družstvo dorasteniek 
Stojaci zľava – L. Vagačová, M. Zemanovičová, H. Szabová, Š. Strogončíková, 
M. Kršáková
Čupiace zľava – H. Zemanovičová, K. Blažková, S. Melišová a asi Janeková

Dorastenky a dorastenci 1. mája 1968

Bývalé hádzanárky, 12.4.2012 
Zľava – Ing. E. Tomisová (Pagáčová), K. Blažková (Truhlíková), 
Mgr. A. Michalcová (Bunčiaková), V. Haruštiaková, B. Brušková (Sadloňová), 
RNDr. A. Dingová, (Siváčková), H. Baranovičová (Zemanovičová), A. Naďová 
(Hudcovicová), Mgr. J. Wittkayová (Černáková), A. Ostrovská (Málková)
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Kadetky na finálovom turnaji o Majstra SR v basketbale
Koniec týždňa a víkend od 4. do 
5. mája bol pre naše kadetky ten 
najbasketbalovejší v celej sezóne. 
Zúčastnili sa totiž finálového turnaja 
o Majstra SR v basketbale v mekke 
slovenského basketbalu, v Košiciach.

Piatok, 4. máj, bol plný očakávania a entu-
ziazmu na náš prvý zápas proti Ružomberku. Pred 
zápasom sme si povedali v šatni základne veci, 
ktoré musíme dodržiavať a že Ružomberčanky 
ideme valcovať od prvej sekundy zápasu, aby sme 
si vybudovali náskok. Toto bol najdôležitejší zá-
pas sezóny. Systém súťaže víťaza posúva do bojov 
o medaily, porazeného do bojov o 5. až 8. miesto. 
Do stavu 8:8 v prvej štvrtine sa družstvá striedali 
vo vedení. Potom však nasledoval totálny výpa-
dok koncentrácie a prvá štvrtina skončila 13:25. 
Nesplnili sme teda to, čo sme chceli, ale práve na-
opak, Ružomberčanky sa dostali rýchlo do vede-
nia. Celá druhá štvrtina bola vyrovnaná a súper si 
udržiaval naďalej vysoký náskok. Stav po prvom 
polčase bol 31:36. Dievčatá zrazu videli, že súper 
je zdolateľný. No potom opäť v tretej štvrtine to-
tálne poľavili v koncentrácií. Súper v tejto časti 
vytiahol zónovú obranu, do ktorej sme absolútne 
nevedeli hrať. Po tretej štvrtine sme prehrávali 
40: 56. V poslednej štvrtine sme sa snažili oto-
čiť skóre, no naša snaha nebola podložená kva-
litnou hrou. Poslednú štvrtinu sme síce vyhrali 
22:21, no zápas sme prehrali 62:77. Okamžite po 
zápase prevládlo obrovské sklamanie. Ako sa to 
mohlo stať? Veď s týmto súperom sme v sezóne 
neprehrali. Takto to však v živote chodí, nezvládli 
sme ako TEAM ten najdôležitejší zápas v sezóne. 
Naopak súper bol pripravený vynikajúco a treba 
mu poblahoželať za predvedenú hru. Aj keď to 
bolo veľmi ťažké, museli sme sa namotivovať na 
zostavujúce dva zápasy v boji o 5. až 8. miesto 
a pripraviť sa hlavne psychicky na najbližšieho 
súpera z Košíc. 

Na druhý deň ráno sme nastupovali na zá-
pas proti poslednému tímu dlhodobej súťaže ka-
detiek Abovii Košice. Dievčatám sme však opäť 

povedali, že tu sa nemôže naozaj žiaden súper 
podceniť a tento tím dvakrát v sezóne porazil sil-
nú Petržalku. Baby našli v sebe novú chuť a mo-
tiváciu do ďalšej časti turnaja a zápas sa mohol 
začať. Vymysleli sme si nový rituál a celý TEAM 
nastúpil na zápas so zdvihnutými trenkami čo 
najvyššie. V tomto zápase sme počas 40-tich mi-
nút jasne dominovali a otázkou bolo iba, akým 
rozdielom tento zápas skončí. Musím však pove-
dať, že ani v tomto zápase sa nám nevyhli zlé mo-
menty a výpadky koncentrácie. Naša streľba bola 
opäť zlá, no konečne sme dali aspoň prvé trojky 
na majstrovstvách. Počas zápasu nepekne spadla 
Kika, no nakoniec to dopadlo ešte celkom dobre 
a veríme, že bude čoskoro úplne v poriadku. Stý 
bod v zápase dala Bia a v zápase si zahrali z chuti 
všetky baby. Vyhrali sme 113:66 a zlepšili sme si 
tak náladu po piatkovej prehre s Ružomberkom. 
Za nasadenie, bojovnosť a teamovú prácu, aj keď 
párkrát sme opäť zaznamenali výpadky koncen-
trácie, treba pochváliť celé družstvo. Čo bolo ale 
veľmi zlé, to boli naše trestné hody, keď sme ich 
nedali 10 po sebe. Celkový dojem z hry však cel-
kom určite prevažoval dobrý a baby ukázali, že sú 
dobrý TEAM a hrali na ihrisku jedna za druhú. 

V nedeľu pred obedom sme nastúpili na po-
sledný zápas majstrovstiev Slovenska kadetiek 
o 5-te miesto proti Dubčeku Bratislava. Náš cieľ 
bol úplne jasný, a to nielen poraziť svojho súpera, 
ale absolútne nad ním dominovať a odísť z Košíc 

z dobrým pocitom z nášho herného prejavu. Na 
predstavovanie pred zápasom baby opäť nastú-
pili s novým trendom „ trenky hore“ a zápas sa 
mohol začať. Do zápasu sme vstúpili veľmi zle, 
keď sme prehrávali 0:7. Baby si potom ale rýchlo 
uvedomili, že takto sa hrať nedá a že raz sme na 
to už doplatili. Od tohto momentu sa zápas zlo-
mil a my sme už v zápase dominovali. Dievčatá 
pôsobili psychicky uvoľnené a odzrkadlilo sa to 
konečne aj na našej streľbe, keď sme premenili 
viaceré strelecké pokusy. Našou najsilnou strán-
kou bola agresívna obrana, z ktorej sme získali 
veľa lôpt a následne dali viacero ľahkých bodov, 
vyzdvihol by som najmä Bianku. Aja absolút-
ne dominovala v útoku, kde ju nevedeli hráčky 
súpera ubrániť. Musím však povedať, že najmä 
koniec zápasu bol veľmi nízkej kvality a to záslu-
hou oboch družstiev. Nakoniec sme tento zápas 
vyhrali 89:57 a splnili sme si teda náš alternatívny 
cieľ, keď sme po prvej prehre s Ružomberkom 
chceli následne dva zápasy vyhrať a vybojovať pre 
Starú Turú piate miesto. 

Očakávania pred majstrovstvami boli určite 
väčšie a chceli sme zabojovať o medailu, musíme 
však objektívne uznať, že družstvá pred nami na 
tomto turnaji produkovali lepší basketbal. O na-
šich chybách vieme a určite budeme pracovať na 
ich odstránení, aby sme sa výkonnostne posunuli 
vpred.

MBK Stará Turá

Ďalší úspech našich mladších stolných tenistov
N a  m a j s t r o v s t v á c h 

Trenčianskeho kraja mladšieho žiac-
tva, ktoré sa uskutočnili 1.4.2012 vo 
Veľkých Uherciach získali naši hrá-
či STK Stará Turá, Lenka Dzurová, 
Tomáš Dzuro, dve medaily. 

Vo štvorhre žiakov získali druhé 
miesto Tomáš Dzuro a Alexander 
Hudec (Kubran Trenčín), vo štvor-
hre žiačok získali tretie miesto 
Lenka Dzurová a Terezka Mikulová 
(Tr. Jastrabie) a nakoniec v mixe ob-
sadili 5. - 8. miesto Tomáš Dzuro 
a Lenka Dzurová. 

V kategórii jednotlivcov - mlad-
ší žiaci obsadil Tomáš Dzuro 5. - 8. 
miesto, v mladších žiačkach obsa-
dila Lenka Dzurová 5. - 8. miesto.

Dňa 25.3.2012 sa konal posled-
ný 4. bodovací turnaj Trenčianskeho 

a Nitrianskeho kraja najmladšieho 
žiactva vo Veľkých Uherciach. V ka-
tegórii najmladších žiakov získal 
vynikajúce 2. miesto Tomáš Vrzala, 
ktorý je v celkovom poradí štyroch 
turnajov na 5. mieste a v najmladších 
žiačkach vybojovala 3. miesto Lenka 
Dzurová, ktorá je celkovo na 2 - 3. 
mieste spolu s hráčkou z Topoľčian. 
Najlepších dvanásť postupuje na zá-
verečný turnaj TOP 12, ktorý bude 
20.5.2012 v Topoľčanoch. 

Dňa 10.3.2012 sa Lenka Dzurová 
zúčastnila turnaja o Slovenský pohár 
mládeže v Majcíchove, kde vo svojej 
kategórii najmladšie žiačky získala 
pekné 11. - 12. miesto v konkurencii 
44 hráčok z celého Slovenska.

Erik Malek (STK Stará Turá) 
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Tipos Slovakia Cup 2012 
aj v Starej Turej
Slovenská reprezentácia do 18 rokov sa v apríli predstavila na 
22. ročníku tradičného podujatia Tipos Slovakia Cup 2012, ktoré 
sa uskutočnilo v Trenčianskych Tepliciach a okolí. Pre zverencov 
trénera Petra Gergelyho išlo o prípravu na októbrovú kvalifikáciu. 
Jeden zo zápasov bol Slovenským futbalovým zväzom pridelený 
aj nášmu MFK Stará Turá, kde sme privítali mužstvá Dánska 
a Ukrajiny.

Turnaj bol rozdelený  do dvoch štvorčlenných skupín, pričom 
všetky duely v základnej fáze sa hrali v rovnakom čase od 11.00 
h. V  skupine „A“ hrali spolu so Slovenskom Dánsko, Ukrajina 
a Chorvátsko. V „B“ skupine boli Česko, Japonsko, Poľsko a Nórsko. 
Našim reprezentantom sa v skupine nedarilo a postupne prehrali 
s Chorvátskom 1:2, Dánskom 1:3 a Ukrajinou 0:4. V turnaji skon-
čili na 7. mieste, keď v boji o poslednú priečku porazili  Poľsko 3:0. 
Víťazom turnaja sa stalo Česko, ktoré vo finále vyhralo nad minu-
loročným víťazom Dánskom 1:0.

Stará Turá:  Dánsko „18“ - Ukrajina „18“ 4:0 (1:0)
Góly: 60. a 70. Poulsen, 28. C. Nielsen, 74. L. Jensen
ŽK: 45. Poulsen - 40. Gryshyn, 74. Filimonov
R: Kružliak - Jankovič, Martiš (všetci SR) 
DÁNSKO „18“: Schultz - Aaquist (74. Nissen), Johannessen, 
Laursen (76. L.Jensen), C. Nielsen, L. Sorensen (56. A. 
Christensen), Amankwaa (69. A. Sorensen), M. Nielsen, Redzep 
(72. P. Jensen), Oggesen, Poulsen 
UKRAJINA „18“: Sarnavskyi (74. Bushchan) - Svatok, Duts 
(70. Miroshnyk), Bigus (73. Savchenko), Chachua (66. Hemeha), 
Vasyliev (56. Koltsov), Khlobas (66. Mayik), Mishniov, Barvinko 
(31. Filimonov), Gryshyun, Khoblenko

26. apríla 2012 sa odohral v Starej Turej na ihrisku MFK zá-
pas Tipos Slovakia Cup 2012 medzi mužstvami Dánska a Ukrajiny. 
V úvode zápasu boli mužstvá veľmi opatrné a hralo sa len po 16-
ky. V 17. min. si Johanessen takmer strelil vlastný gól a z rohové-
ho kopu  minuli Ukrajinci bránu. V 20. min. strieľal Duts z 20 m, 

ale strela išla mimo brány. V 25. min. sa mohli ujať vedenia Dáni 
po peknom uvoľnení Nielsena, ktorý našiel voľného  Laursena, ale 
ten akciu nezakončil. V 28. min. sa  Dáni tešili z prvého gólu, keď 
Laursen nahrávkou našiel na ľavej strane voľného Nielsena, ktorý 
prekonal gólmana Sarnavskyiho 1:0. Druhý polčas začali lepšie hráči 
Ukrajiny a strela Gryshyna v 48. min. išla nad bránu Schultza. V 49. 
min. ušiel po ľavej strane aktívny Gryshyn, našiel voľného Khlobasa, 
ale strelu z 5 m vyrazil Schultz na roh. V 56. min. Khlobas pekne 
nahral voľnému Dutsovi, ktorý v páde strieľal vedľa ľavej tyče. V ďal-
šej časti patrilo naše ihrisko len Dánom. V 58. min. zvýšili na 2:0, 
keď strelec Poulsen obišiel brankára a skóroval. V 67. min. kopali 
Dáni Nielsonom priamy kop, na ktorý si pekne nabehol Poulsen 
a hlavičkou zvýšil na 3:0. Na konečných 4:0 upravil v 70. min. prí-
zemnou strelou Jensen. 

Po skončení zápasu poďakovali funkcionári SFZ nášmu klubu 
za organizáciu zápasu. Poďakovanie patrí celému výboru, hudobnej 
skupine Free-Zee Dance  a ľudovej skupine  Malý Turanček, ktorí 
svojimi vystúpeniami spestrili toto pekné športové podujatie. Na 
záver  odovzdala zástupkyňa  primátora Mgr. Soňa Krištofíková ceny 
najlepším hráčom. V mužstve Dánska to bol strelec dvoch gólov 
Yussuf Poulsen a na strane Ukrajiny Valeryi Gryshyn. 

Ing. Ján Hodermarský

Mestská kolkárska liga pozná svojho víťaza
Už 17 rokov organizuje 

mestský kolkársky klub v Starej 
Turej mestskú kolkársku ligu 
pre amatérskych hráčov kolkár-
skeho športu. Tohtoročný roč-
ník mal zastúpenie 17 tímov zo 
Starej Turej, Nového Mesta nad 
Váhom a z Myjavy. Družstvá sa 
stretávali vo vzájomných zápa-
soch od októbra do apríla tohto 
roku. Súťažili hráči oboch pohla-
ví, z mladšej aj staršej kategórie. 
Príjemným prekvapením bolo 
družstvo Dievčatá, ktoré aj v čis-
to ženskom zložení predviedlo 
obdivuhodné výsledky. 

Predseda kolkárskeho klubu, 
Ján Hochel, prezradil, že úroveň 

hry každým rokom stúpa a tí, čo 
sa pred 17 rokmi umiestnili na 
1. mieste, by boli v tomto roku 
podľa počtu bodov poslední. 

V sobotu 21. apríla sa usku-
točnilo posledné kolo ligy 
a všetky tímy spoločne ukončili 
sezónu v priestoroch kolkárne. 
Víťazným tímom sa stalo druž-
stvo Injekta pod hlavičkou ve-
dúceho Petra Nemčeka. Druhý 
najväčší počet bodov získal tím 
Lazy, s. r. o. Na treťom mieste sa 
umiestnili večne mladí chlapci 
zo Sensusu. Spomedzi jednotliv-
cov získal najviac bodov Martin 
Dolnák.

Lívia Boorová, foto: Viliam Solovič

inzercia

• PONÚKAM MASÁŽE – klasické, bodové, reflexné, aj u Vás doma! Kontakt: 0911 186 685
• ZABEZBEČUJEM ORGANIZAČNE kultúrne podujatia, diskotéky, rodinné oslavy, vytúpenia, koncerty, ozvučenie priestorov. Ponúkam vý-

hodné ceny. Kontakt: 0911 186 685

Víťaz  MKL  INJEKTA 
Zľava – Vladimír Antálek, Peter Nemček, Branislav Bies, Rudolf Gajdoš, Mário 
Ďurnek, na snímke  chýba Simona Moravcová
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Ukončenie kolkárskeho 
ročníka 2011/2012
Kolkári MKK Stará Turá ukončili 
sezónu, ktorú možno nazvať 
veľmi náročnou, no s pozitívnym 
záverom. Ročník 2011/2012 bol 
plný prekvapivých výsledkov, 
príjemných víťazstiev i bolestivých 
porážok. Staroturianski kolkári 
a kolkárky sa popasovali 
s každým súperom až do 
nasledovných umiestnení 
v ligových tabuľkách. 

MKK „A“ malo po minuloroč-
nom vynikajúcom druhom mieste 
v I. lige ťažkú pozíciu. Po odchode 
troch hráčov si dlhšie hľadalo ideál-
ne zloženie tímu, čo sa odrazilo na 
prvých výsledkoch. Nezdary a smo-
lu v zápasoch sa nepodarilo otočiť 
ani v jarnej časti ročníka a nako-
niec skončilo „Áčko“ na 11. mieste. 
V I. lige sa však zachránilo, veríme, 
že budúci rok bude v znamení po-
zitívnejších výsledkov.

MKK „B“ vstúpilo do zápasov 
II. ligy vo veľkom štýle, takmer do 
konca jesennej časti si udržiavalo 
prvú pozíciu. Na prelome sezóny 
však neustálo dôležité duely a pre-
padlo sa na tretiu priečku, ktorú 
si priebežne udržiavalo celú jar. 
Napokon B- tím zotrval na pek-
nom treťom mieste za prvý-
mi Bánovcami n. B. a  druhým 
Pezinkom. V konkurencii 16 tí-
mov možno tento výsledok pova-
žovať za úspech.

Treťoligové „C“ a  „D“ tímy 
ukončili ročník na 4., resp. 
3. mieste. Naši dorastenci vstúpili 
do dorasteneckej ligy s výbornými 
výkonmi, no druhá polovica sezó-
ny bola slabšia. Napokon vybojo-
vali mladé nádeje klubu 6. priečku. 

Stáva sa už tradíciou, že hrá-
či a hráčky MKK Stará Turá vy-
bojujú postup na Majstrovstvá 
Slovenska. Tento rok sme mali 
zastúpenie v kategóriách žiakov, 
dorastu, juniorov a  žien. V naj-
mladšej kategórii žiakov nám veľ-
kú radosť urobila Ivana Janigová, 
ktorá vybojovala krásne 3. miesto, 
Filip Lehuta skončil v  rovnakej 
kategórii 13. Spomedzi dorasten-
cov náš klub výborne reprezento-
val Martin Dolnák, ktorý v silnej 
konkurencii ako najmladší hráč 
vo finále vybojoval 10.  miesto. 

Dorastenky Erika Lessová 
a Simona Moravcová  skončili na 
15. a 16. priečke.

Juniorská kategória mala ten-
to rok mimoriadne kvalitné ob-
sadenie, finále bolo napínavé do 
posledných hodov. Majstrom 
SR sa napokon stal staroturian-
sky odchovanec hrajúci vo far-
bách ŠK Modranka Peter Nemček 
ml., naši ďalší zástupcovia Karol 
Tanglmayer a Peter Hvožďara ob-
sadili 16. a 21. miesto. 

V kategórii žien náš klub repre-
zentovali v Podbrezovej až 4 ženy. 
V  kvalifikácii sa darilo Lenke 
Gordíkovej, ktorá postúpila do fi-
nále z 3. priečky, napokon však stra-
tila náskok a skončila 12. Zdenka 
Stejskalová vybojovala celkové 
6. miesto, Anna Medňanská sa pri 
svojej premiére na MSR umiest-
nila na 25. a Emília Hochelová na 
27. priečke.

Záver kolkárskej sezóny bude 
patriť nášmu úspešnému turnaju 
TURANCUP 2012 s medzinárod-
nou účasťou. MKK Stará Turá po-
zýva všetkých priaznivcov kolkov, 
aby si v dňoch 11. – 17. 6. 2012 na-
šli čas a prišli povzbudiť zúčastne-
ných hráčov a hráčky. 

Zdenka Stejskalová, MKK Stará Turá
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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

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

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

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

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

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA !

VŔTANIE STUDNÍ
v komplikovaných terénoch

a v akomkoľvek podloží
 100% garancia vody

0907 419 020
www.vrtydp.sk


