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

Na zamyslenie k sviatku našej Zeme...
Deň Zeme si každoročne pripomí-
name 22. apríla. Prvýkrát bol slávený 
v  San Franciscu (r. 1970). Kampaň 
s týmto sviatkom spojená, si kládla za 
cieľ preniesť otázku ekológie aj do vyš-
ších politických kruhov. Cieľom bolo 
zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať 

odpadky a  hľadať obnoviteľné zdroje 
energie. Táto akcia mala veľký ohlas 
práve medzi študentmi.

A súčasnosť? ...aj takýto postoj máme 
k  ochrane životného prostredia, aj 
takéto je okolie potoka priamo v našom 
meste... nn

VEĽKÝ DEŇ DETÍ
V MESTE STARÁ TURÁ

1. jún 2016
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Aktivity MO SRZ na 
Dubníku I. a Dubníku II.
1.-15. máj, pozvánky vo vnútri čísla

Podjavorinská 50ka – 
turistický pochod od MsÚ
14. máj

Stretnutie čitateľov 
časopisu Krásy Slovenska
28. máj, Veľká Javorina
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A Míľa pre 
mamu
7. máj, 15.30 h, 
Námestie 
slobody

Program ku 
Dňu matiek
8. máj , 15.00 
h, DK Javorina

Spomienka 
na ukončenie 
2. sv. vojny 
9. máj, 10.00 h, 
Námestie slobody

Noc múzeí a galérii
21. máj, od 17.00 h, 
v nových priestoroch 
mestského múzea
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Veľký 
medzinárodný 
deň detí v celom 
meste Stará Turá
1. jún

Cesta 
rozprávkovým 
lesom
5. jún

Vo vnútri čísla

Spomienka na oslobodenie str. 2

Program malých komunitných grantov str. 3

Vernisáž výstavy Z. Holubekovej str. 3

Z denníka MsP str. 3

Stretnutie seniorov St. Turá – Kunovice str. 4

Noc s deťmi a pánom Andersenom str. 5

Z Centra voľného času str. 6

Novinky zo ZŠ str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Krajské kolo SOČ str. 11

Hviezdoslavov Kubín str. 12

Medzinárodný úspech Dominika Sedláka str. 13

FESTIVAL DIVNÉ VECI str. 14Fotografie boli fotené pri Ul. Podjavorinskej pri ceste smerom na Papraď.
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Spomienka na slobodnú jar
Každoročne sa s príchodom jari stretávame pri hroboch rumun-
ských vojakov, aby sme sa preniesli časom do udalostí  apríla roku 
1945. V tomto roku sa s príchodom jari očakával aj príchod mieru 
a koniec dlhej a ťažkej vojny. Naši občania takisto čakali na koniec 
vojny a očakávali tiež návraty svojich milovaných synov, otcov, 
dedov, teda všetkých tých, ktorí sa museli zapojiť do hroznej ma-
šinérie 2. svetovej vojny. Mnohí z nich sa však návratu nedočkali. 
Rovnako i vojaci očakávali, kedy sa vrátia do svojich domovov aj 
keď často s veľkou obavou, či ich doma bude čakať rovnaký počet 
členov rodiny ako keď odchádzali. Žiaľ, osudy rumunských vojakov, 
ktorí sú pochovaní na rímsko-katolíckom cintoríne, boli tragické 
a k svojim rodinám sa nikdy nevrátili.  

Mesto Stará Turá si tento rok pri-
pomenulo už 71 rokov od oslo-
bodenia mesta od fašistického 
útlaku. Spoločná spomienka na 
oslobodenie sa uskutočnila 7. 
apríla pri hroboch rumunských 
vojakov. Pietnu spomienku kla-
denia vencov každoročne uspo-
radúva mesto Stará Turá, aby 
si uctilo pamiatku týchto voja-
kov, ktorí sa podieľali na oslo-
bodzovaní nášho mesta, ale aj 
všetkých, ktorí obetovali svoje 

životy a  bojovali za slobodu 
nás všetkých. Spomienkového 
kladenia vencov pri hroboch 
36 rumunských vojakov sa 
zúčastnil i  významný hosť -  
druhý tajomník veľvyslanec-
tva Rumunskej republiky na 
Slovensku pán Radu Mircea 
Coanta, ďalej tiež poslanec 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky Dušan Bublavý, primátorka 
mesta Anna Halinárová, zástup-
kyňa primátorky Zuzana Zigová, 

prednosta mestského úradu Ján 
Volár, členovia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovní-
kov, ale aj predstavitelia politic-
kých strán a hnutí pôsobiacich 
v meste. Sme radi, že spomien-
kového podujatia sa zúčastnilo 
i množstvo žiakov a pedagógov 
zo Základnej školy Stará Turá, 
ale i ďalších občanov mesta. 

Spomienkový akt má kaž-
doročne za cieľ vzdať úctu všet-
kým ľuďom, ktorí zahynuli v 2. 

svetovej vojne a tiež pripomínať 
tieto udalosti najmä mladším 
generáciám, aby v  súčasnosti, 
ale i  budúcnosti nezabúdali 
na krvavé vyčíňanie fašistov 
v našom kraji. Dnes totiž viac 
ako inokedy potrebujeme, aby 
deti a mládež vedeli, do akých 
hrozných a tragických rozmerov 
môže prerásť aj drobná a nená-
padná forma extrémizmu.

Lívia Boorová

Časopis Krásy Slovenska a stretnutia „Krásistov“
Vážení priatelia, 

presne pred 95 rokmi v  roku 
1921 vznikol časopis Krásy 
Slovenska – dodnes najstarší 
kontinuálne vychádzajúci časo-
pis na Slovensku. Svetlo sveta 
uzrel vo vtedajšom Liptovskom 
Svätom Mikuláši a jeho heslom 
bolo „Poznať si svoju otčinu!“. 
Časopis prežil dodnes všetky 
režimy a búrlivé obdobia 20. sto-
ročia a v súčasnosti stále zdru-
žuje okolo seba ľudí, ktorým naša 

krajina nie je ľahostajná a majú 
ju radi.  Rok 1964, kedy sa usku-
točnilo prvé stretnutie čitateľov 
časopisu Krásy Slovenska, začal 
smutnou správou. Na konci roku 
1963 totiž vo veku nedožitých 
80 rokov zomrel v Liptovskom 
Mikuláši jeden zo zakladateľov 
časopisu Miloš Janoška. 

Práve spomienka na Miloša 
Janošku „vyprovokovala“ redak-
ciu časopisu, aby zorganizovala 
prvé stretnutie „Krásistov“, ktoré 
sa uskutočnilo v roku 1964 na 

Veľkom Choči v  posledný 
májový deň. Prvé stretnutie sa 
vydarilo a stretnutia „Krásistov“ 
pokračovali ďalej každý rok. 
Po Veľkom Choči (1964) 
a  Poludnici (1965) sa v  roku 
1966 čitatelia časopisu stretli 
už pomaly tradične v posledný 
májový víkend v srdci Slovenska. 

Ďalšie stretnutia v 70-tych, 
80-tych a 90-tych rokoch pokra-
čovali na rôznych miestach 
Slovenska a postupne sa vystrie-
dali takmer všetky najkrajšie 
vrchy a výhľadové miesta našej 
krajiny. Každý rok boli „krásis-
tické stretnutia“ výbornou prí-
ležitosťou stretnúť ľudí rovnakej 
krvnej skupiny a  pobesedovať 
v družnej atmosfére o problema-
tike vydávania časopisu a vôbec 
o rozvoji turistiky na Slovensku.

Aj v 21. storočí pokračovala 
tradícia stretnutí. Pravidelne 
sa striedali lokality západ-
ného, stredného a východného 
Slovenska a miesta organizovania 
jednotlivých stretnutí boli a sú 
už na niekoľko rokov dopredu 
(podobne ako je to v  prípade 
olympijských hier) „vybuko-
vané“. Rekordné a možno dosiaľ 

najvydarenejšie bolo stretnutie 
v roku 2009, kedy sa na Baske 
v Strážovských vrchoch stretlo 
viac ako 2 000 „krásistov“.  Zatiaľ 
posledné stretnutie sa uskutoč-
nilo v sobotu 30. mája 2015 na 
Poľane a zúčastnilo sa ho 1 700 
priaznivcov časopisu propagujú-
ceho prírodné a kultúrno-histo-
rické krásy Slovenska. 

Detvanci na záver podujatia 
odovzdali štafetu kopaničiarom 
zo Starej Turej, ktorí slovami 
jedného z  budúcich organizá-
torov – veľkého krásistu Duška 
Havera, vyzdvihli vysoko posta-
venú latku kvalitne zorganizo-
vaného podujatia. Citujúc jeho 
slová z detvianskeho námestia: 
„My kopaničiari nebudeme 
však latku preskakovať, podlie-
zať, či nebodaj zhadzovať, ale 
ju nastavíme po našom, tak po 
kopaničiarsky...“  

Stretnutie „krásistov“ sa 
uskutoční 28. mája 2016 na 
magickom vrchu Veľká Javorina 
a časopis Krásy Slovenska záro-
veň oslávi svoje 95. výročie. 

Šéf organizačného výboru Julo Eisele
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§ Dňa 13.2.2016 bolo na MsP v čase o 9:30 hod. 
telefonicky oznámené, že v Topoleckej sa pohy-

buje neznámy muž, ktorý sa vydáva za kominára. 
Nahlasujúca osoba mala podozrenie, že sa jedná 
o podvodníka. Hliadka oznam preverila a opísaného 
muža našla. Jednalo sa o J. Z. z Nového Mesta n/V. 
Menovaný mal na vykonávanie kominárskych prác 
platný živnostenský list.

§ Dňa 14.2.2016 v čase o 19:05 hod. hliadka 
MsP zistila, že pred Mestským úradom na 

parkovacom mieste vyhradenom pre vozidlo MsP 
stojí modrá Škoda Fabia.Vodič vozidla F. Š. bytom 
Moravské Lieskové priznal, že si dopravnú značku IP 
16 (parkovacie miesto s vyhradeným státím) všimol, 
napriek tomu to riskol a odbehol si niečo vybaviť. 
Za priestupok v doprave mu bola uložená bloková 
pokuta, ktorú na mieste zaplatil.

§ Dňa 21.2.2016 bolo v čase o 8:45 hod. na MsP 
telefonicky oznámené, že na vlakovej stanici 

pravdepodobne vypukol požiar, lebo sa odtiaľ valí 
hustý dym. Preverením oznamu na mieste bolo zis-
tené, že v stanici bola odstavená stará parná loko-
motíva, ktorá po chvíli odišla smerom na Myjavu.

§ Dňa 4.3.2016 v čase o 21:10 hod. nahlásila pra-
covníčka mestského kamerového systému, že na 

Ulici Štefánikovej neznámy muž vylepuje plagáty na 
stĺpy DK Javorina. Hliadka na mieste zistila, že sa 
jedná o osobu D. P. bytom Stará Turá. Menovaný 
bol poučený, že sa dopúšťa nerešpektovania VZN 
5/2015, lepí plagáty sám a mimo vyhradené miesta. 
Túto činnosť podľa spomenutého VZN zabezpečuje 
Dom kultúry za poplatok podľa stanoveného cenníka 
a len na miesta k tomu určené. Po napomenutí musel 
muž všetky plagáty strhnúť, čo bezodkladne urobil.

MsP

Z denníka MsP

Výzva na podávanie žiadostí o grant
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna orga-
nizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a  zveľa-
ďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará 
Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s finanč-
nou pomocou druhých. Nadácia bola zriadená 
za účelom podpory rozvoja neziskových činností 
v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, 
zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a pri-
spievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života 
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 2. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2016.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových akti-
vít detí a mládeže. Podporované  aktivity môžu 
byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora 
zdravia; prevencia a  liečba drogovo závislých; 
podpora športu; zachovanie kultúrnych hod-
nôt. Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie 
ponuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne 
venujú deťom s  cieľom pritiahnuť ďalšie deti 
a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky 
na celoročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať 
projekty, ktoré umožnia zapojenie, čo najväčšieho 
počtu detí, prípadne mládeže a možnosť opako-
vania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
•  pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke 

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

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

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

KRITÉRIÁ
•  projekt je určený vekovej skupine  do 26 rokov,
•  projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni,
•  aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo 

nepravidelný charakter,
•  celková výška nákladov na projekt nie je obme-

dzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je sta-
novená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

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

•  finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie 
presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť 
finančný),

•  financie budú záujemcom poukázané naraz.

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

majú možnosť informovať sa u koordinátora 

projektu,
• z á u j e m c o v i a 

o  finančnú pod-
poru spracujú pro-
jekt a  pošlú ho na 
adresu koordinátora 
projektu,

• správna rada roz-
hodne o  udelení 
grantu,

• s  predkladateľmi 
schválených grantov sa uzavrie zmluva,

• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu.

Uzávierka prijímania projektov: 
15.05.2016
Trvanie projektu: 01.06.2016 – 30.09.2016
Predloženie záverečnej správy: do 31.10.2016

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žia-
dostí o grant dostanete u koordinátora Programu 
malých komunitných grantov: Ing. Ivety 
Petrovičovej 032 746 1635; 0915 984 308, e-mail: 
organizacne@staratura.sk v pracovných dňoch. 
Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mesta 
Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie

PROGRAM MALÝCH 
KOMUNITNÝCH 
GRANTOV 2016

Vernisáž výstavy Zuzany 
Holubekovej
Po šiestich rokoch sa do Starej Turej so 
svojim insitným umením vrátila kovačic-
ká maliarka Zuzana Holubeková. Verni-
sáž jej výstavy „Kovačické snívanie“ sa 
uskutočnila v utorok 12. apríla v Dome 
kultúry Javorina v Stredisku cezhraničnej 
spolupráce. Na výstave, ktorá bola otvo-
rená do 18. apríla, predstavila autorka 
zo Srbska svoje olejomaľby, grafiky, ak-
varely, ale aj etno výšivky. 

Pani Holubeková patrí k  popredným 
predstaviteľom súčasnej maliarskej insity 
veľhlasnej kovačickej školy. Hlavnou 
tematikou vystavených umeleckých 
a úžitkových diel bol život na dolnozem-
skej dedine, čiže kovačického života, na 
aký si autorka spomína z detstva a tiež 
„večná téma“ – motívy snívania vo všet-
kých jeho podobách.

Vernisáže výstavy sa zúčastnila 
okrem pani Holubekovej aj pani Katarína 
Petrášová z Padiny, ktorá jej sekundovala 
pri spievaní krásnych slovenských pes-
ničiek. Prítomným hosťom sa prihovo-
rila primátorka mesta Anna Halinárová 
i riaditeľka Domu kultúry Javorina Eva 
Adámková. Krátky program s ľudovými 
piesňami si okrem pani Holubekovej 
a Petrášovej pripravili i deti zo Základnej 

umeleckej školy v Starej Turej. 
Okrem širokej verejnosti sa výstavy 

zúčastnili i  žiaci študujúci na tunaj-
šej strednej odbornej škole zo Srbska-
Vojvodiny, ktorí sa tu vzdelávajú a potom 
naspäť odchádzajú do svojich domovov. 

Lívia Boorová
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Priateľské 
stretnutie seniorov 
z partnerských miest
V sobotu 19. marca sa pri príležitosti marcového Medzinárodného 
dňa žien stretli v jedálni Strednej odbornej školy v Starej Turej senio-
ri zo Starej Turej a Kunovíc, aby spoločne potvrdili svoje dlhoročné 
priateľstvo a výborné vzťahy. Družobné stretnutia majú svoje kore-
ne ešte v dávnej minulosti, no boli nanovo obnovené pred deviatimi 
rokmi. V súčasnosti už môžeme hovoriť o silnom priateľstve medzi 
našimi seniormi, ktorí každým stretnutím dokazujú, že vedia čo je 
zábava,  súdržnosť a nebránia sa ani tancu a spevu. 

Hostí na začiatku programu 
vítala ľudová hudba Turanček zo 
Základnej umeleckej školy pod 
vedením pána učiteľa Stískala.  
Seniori si spolu s  nimi mohli 
zaspievať najznámejšie ľudové 
piesne nášho kraja. O  zábavu 
sa neskôr staral hudobník – 
pán Kabijev zo Bziniec pod 
Javorinou. 

So seniormi z  Kunovíc 
pricestovala do Starej Turej 
i tajomníčka Mestského úradu 
Kunovice Helena Vajdíková 
a vedúca odboru kultúry, škol-
stva, cestovného ruchu a športu 
Drahoslava Horsáková. Pani 
tajomníčka z Kunovíc všetkých 
prítomných seniorov pozdravila 
a pozvala ich na pripravovanú 

Jízdu králů, ktorá sa uskutoční 
v  máji v  Kunoviciach.  Potom 
všetkých seniorov, ale aj vzác-
nych hostí privítala v  priesto-
roch školy primátorka mesta 
Stará Turá Anna Halinárová, 
ktorá popriala ženám všetko 
dobré k  Medzinárodného 
dňu žien a  všetkým mužom 
– Jozefom všetko najlepšie 
k meninám. Svojich rovesníkov 
pozdravili i predsedovia jednoty 

dôchodcov Stará Turá, Klubu 
dôchodcov Kunovice a  Klubu 
dôchodcov Stará Turá. Všetci 
zaželali prítomným seniorkám 
všetko najlepšie k  ich sviatku 
a vyjadrili úctu k ich veku a skú-
senostiam, ktoré z neho plynú. 
Neskôr sa už seniori venovali 
jeden druhému v debatách a voľ-
nej zábave. 

Lívia Boorová

ODBORÁRSKE  OKIENKO
Prešiel už ďalší rok, ktorý bol pre našu odborársku organizáciu 
ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-PREMA Stará Turá rovnako dôležitý 
ako tie predošlé.

V  dňoch 22. – 24.9.2015 sa 
uskutočnilo STRETNUTIE 
DÔCHODCOV, ktorého sa 
z  celkového počtu pozvaných 
dôchodcov – 544, zúčastnilo 
cca 360.

Stretnutie dôchodcov sa 
uskutočnilo v  spolupráci so 
zamestnávateľmi, ktorí nemalou 
čiastkou prispievajú na stravu. 
Okrem chutného obedu, kul-
túrneho programu a príhovoru 
zo strany predsedu našej odbo-
rovej organizácie p. Nemčeka, 
zástupcov zamestnávateľov a tiež 
zástupcov z  radov dôchodcov, 
dostávali naši pozvaní hostia aj 
malý darček. Darček od odbo-
rovej organizácie je určený 
aj  pre tých, ktorí sa Stretnutia 
dôchodcov nemohli zúčastniť 
či už z osobných alebo zdravot-
ných dôvodov a platia si členské 
príspevky.

Preto Vás touto cestou chcem 
poprosiť, aby ste si svoj darček 
vyzdvihli na sekretariáte ZZO 
OZ KOVO – budova bývalého 
SPOLDOMu – osobne alebo 
prostredníctvom inej osoby. 
Členský príspevok sa nemenil, 

naďalej zostáva 3,00 € na  každý 
kalendárny rok. 

Okrem hlavnej činnosti 
- vyjednávania Kolektívnych 
zmlúv alebo Protokolárnych 
zmien Kolektívnej zmluvy, pra-
covno-právneho poradenstva 
chceme našim členom spríjem-
niť aj oddych organizovaním 
zájazdov, rekreácií. Vlani sme 
organizovali víkendový pobyt 
v kúpeľoch BOJNICE v lete sme 
organizovali 12- dňovú dovo-
lenku v  Bulhasku – letovisko 
PRIMORSKO, ďalej sme orga-
nizovali pre zamestnancov 2 
zájazdy na termálne kúpaliská, 
2 zájazdy do Noweho Targu 
a tiež 2 zájazdy pre záujemcov 
o turistiku. 

V roku 2016 organizujeme 
pre našich členov – zamestnan-
cov  letnú dovolenku v Taliansku 
– Lido Delle Nazioni v termíne 
od 22.7.- 31.7.2016 (je možnosť 
sa ešte prihlásiť), zájazdy do 
Noweho Targu, zájazdy na ter-
málne kúpaliská a tiež turistický 
zájazd. Doteraz sme v  tomto 
roku už absolvovali poznávací 
zájazd v Holandsku na výstavu 

kvetov a  návštevu hlavného 
mesta - Amsterdamu. 

Tradičné je už organizovanie 
zájazdov pre našich dôchodcov  
– v r. 2015 sme boli na poznáva-
com zájazde v Rakúsku, kde sme 
si prezreli zámok LAXEMBURG, 
boli sme na prehliadke čoko-
ládovne v KITTSEE a tiež sme 
organizovali zájazd na termálne 
kúpalisko VEĽKÝ  MEDER.

ZZO OZ KOVO pri 
CHIRANA-PREMA Stará Turá 
aj tento rok organizuje pre svo-
jich  členov – dôchodcov  jedno-
dňové zájazdy v termínoch: 

15.6.2016  (streda) 
poznávací zájazd – Stará 
Turá –  Rakúsko – pre-
hliadka romantického hradu 
KREUZENSTEIN, ktorý sa 
nachádza severne od Viedne. 
Súčasťou výletu je aj vystúpe-
nie sokoliarov. Cena zájazdu je 

25,00 €. V cene je zahrnuté: vstu-
penky do hradu a na vystúpenie 
sokoliarov, sprievodca, príspe-
vok na dopravu. 

13.7.2016 (streda) termálne 
kúpalisko VEĽKÝ  MEDER – 
poplatok 2,00 € + hromadná 
vstupenka – ODCHOD  
AUTOBUSU na obidva zájazdy 
je o 7.00 hod. spred adminis-
tratívnej budovy CHIRANY. 
Podmienkou účasti  na zájaz-
doch je zaplatenie členského 
príspevku do roku 2016.

Záujemcovia o  zájazdy 
nahlasujte sa na sekretariáte 
ZZO OZ KOVO CHIRANA-
PREMA v budove SPOLDOMu 
– osobne alebo prostredníctvom 
blízkej osoby, je potrebné zaplatiť 
poplatok. Telefonické informá-
cie: 0911817643, 0327752674.

ZZO OZ KOVO
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Noc s deťmi a pánom Andersenom
Nastala tá čarovná noc, kedy ožívajú stromy, 
ruže, cínoví vojačikovia, cisár si oblieka 
svoju nahotu. ...Práve sa narodil jeden z naj-
väčších a najsmutnejších rozprávkarov všet-
kých čias Hans Christian Andersen. Každý 
z nás by chcel byť aspoň chvíľu ešte dieťa-
ťom, mne a mojim kolegyniam sa to poda-
rilo 1. 4. 2016. V chvejivom očakávaní sme 
o 16.00 hod. v priestoroch Mestskej knižnice 
Kristíny Royovej v Starej Turej privítali 27 
detí a p. učiteľky Haverovú a Medňanskú. 
Bol to deň plný invenčných nápadov a hier. 
Témou na tento večer sa nám stali sloven-
ské hrady a zámky. Na umocnenie atmosféry 
sa pani knihovníčky stali vílou, paňou zo 
zámku a kľúčiarkou. Deti vymýšľali vtipné 
názvy k prečítanému textu a musím pove-
dať, že sa im to darilo viac ako pani spisova-
teľke. Po začiatočnej hre prišlo prekvapenie 
– hosť Barbora Ištoňová z Parku miniatúr 
z Podolia. Porozprávala o zámere, prečo bol 
vybudovaný a dala deťom záludné otázky 

z histórie. Prezentovala sa aj maketou rod-
ného domu J. C. Hronského, ktorú sama 
vytvorila. Po tejto vážnej téme deti znova 
súťažili, maľovali, dotvárali prečítaný text, 
čítali rozprávku... Do samého večera bola 
knižnica plná detských nápadov a  smie-
chu. Za každú správnu odpoveď ich čakala 
malá odmena. Keďže sa veľmi snažili a čas 
plynul, pozvali sme ich na večeru do našej 
kaviarne Domu kultúry Javorina, kde sme 
ich z vlastných zdrojov pohostili. Noc už 
prevzala svoju moc, a  tak sa tejto nočnej 
hry ujali pani učiteľky. Celá „andersenovská 
skupina“ sa presunula do hotela Lipa. Deti 
dostali novú úlohu. Rozdelené do 4 skupín 
napísali 20 slov, vymenili si ich a zrežírovali 
divadlo. V neskorú nočnú hodinu sme sa 
stali divákmi neuveriteľne kreatívnych pre-
vedení vlastných nápadov. Bol to pre nás 
zážitok. Klobúk dolu pred Vami, deti. Pán 
Andersen by bol nadšený ako my. Noc ukra-
jovala zo svojho času a dobre padlo drobné 

občerstvenie z hotela Lipa. Aj tento raz platí, 
lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Stará 
Turá sa prebúdza do sobotného rána. „Noc 
s Andersenom“ splnila svoje poslanie. Nás 
veľkých naplnila pocitom radosti, že máme 
veľmi šikovné a tvorivé deti. Ďakujem Vám 
všetkým, ktorí ste sa jej zúčastnili a všedný 
deň urobili nevšedným.  Dúfam, že deti, pani 
knihovníčky i pani učiteľky sa už v duchu 
tešia na ten budúci, ja áno. Pozdravujem Vás 
všetkých a ďakujem.

Zdenka Zemanová 
Mestská knižnica K. Royovej 

Poďakovanie
Vždy ma poteší, keď sa stretnem s ľudskos-
ťou a dobrotou. A musím povedať, že takéto 
potešenia mám možnosť prežívať pomerne 
často. 

Jednu z takých príjemných chvíľ som zažila 
po podujatí Babinec v Hoteli Lipa, kde ma 
oslovila p. Vrábliková, majiteľka predajne 
Klassic Mode. Ponúkla mi viacero dámskych 
a dievčenských odevov, ktoré stoja dlhší čas 
v predajni s komentárom, že tieto zvršky 
chce darovať a urobiť nimi radosť  ľuďom, 
pre ktorých je nákup podobných vecí po 
finančnej stránke nezvládnuteľný. Ponuka 
bola veľmi zaujímavá, hľadala som cestu, 
ako odovzdať vhodným ľuďom ponúk-
nuté oblečenie. Nadväzujúc na dlhoročnú 
dobrú spoluprácu s  p. Adámkovou som 
ju požiadala o poskytnutie priestoru v DK 
Javorina. Využili sme vstupný vestibul, ktorý 
sa na určitý čas stal detašovaným pracovis-
kom Klassic Mode. Telefonicky som oslo-
vila vhodné rodiny a vysvetlila im ponuku 
pani Vráblikovej. U všetkých som sa stretla 
s radostným prijatím ponúknutej možnosti. 
Pozvané ženy a dievčatá, ktoré si vyberali 
z  veľkého množstva  odevov a  doplnkov 
boli potešené a nadšené z krásnych vecí. 
Takýmito darmi nie sú často obdarované.

Za všetky ženy a dievčatá, ktoré si kva-
litnými a  modernými odevmi a  dopln-
kami okrášlili svoj šatník vyjadrujem pani 
Vráblikovej, majiteľke predajne Klassic 
Mode, veľké poďakovanie.

Júlia Bublavá 
predsedníčka Komisie MsZ pre 

sociálne veci a bývanie
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice marca do polovice apríla 2016?
• Vo štvrtok 17. 3. sa v CVČ uskutočnila akcia Podmaľba na sklo. Zúčastnilo 

sa jej 7 detí, ktoré si tu vytvorili pekné dekorácie k Veľkej noci.
• Veľkonočné prázdniny sme deťom spestrili 3 zaujímavými poduja-

tiami. Športovo naladené a súťaživé deti sa zúčastnili tradičného turnaja 
v Stolnom futbale O veľkonočného zajaca (víťazom sa stal J. Sobotka 
z  8.A), malí výtvarníci absolvovali Veľkonočné dielničky a  nádejní 
kuchári sa učili pripraviť veľkonočné pohostenie na aktivite Veľkonočné 
maškrtenie. Spolu sa aktivít zúčastnilo vyše 20 detí.

• V piatok 1. 4. sa v areáli CVČ v dopoludňajších i popoludňajších hodi-
nách tvorili plagáty ku Dňu vtákov. Akcie sa zúčastnilo takmer 40 detí.

• V sledovanom období sme zorganizovali i 4 stretnutia s netradičnou 
výtvarnou a telesnou výchovou pre družinárov.

• Počas marca a apríla prebehlo niekoľko výukových programov, napr. výu-
kový program pre žiakov 1. ročníka SHA zameraný na výchovu k mater-
stvu a rodičovstvu alebo Deň vody pre predškolákov.

Čo pripravujeme na máj 2016?
• Nezabudnite na Deň matiek!!! Vo štvrtok 5. 5. o 15.15 hod. poskytneme 

priestor i materiál všetkým deťom, ktoré chcú potešiť svoju mamičku 
vlastnoručne vyrobeným darčekom na akcii Srdiečko pre mamu.

• V  sobotu 7. 5. v  popoludňajších hodinách sa v  rámci spolupráce 
s Materským centrom ŽABKA zapojíme do aktivít Míľa pre mamu 
a vytvoríme pre deti malý športový kútik, kde si detičky môžu vyskúšať, 
čo všetko už zvládnu, a malý kozmetický salón s maľovaním na tvár. Akcia 
sa uskutoční na Námestí slobody.

• Vo štvrtok 12. 5. o 15.15 hod. ponúkame deťom od 7 rokov možnosť 
naučiť sa vyrábať stromčeky šťastia. Potrebný materiál a pomôcky pre 
deti sú k dispozícii v CVČ.

• Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny organizujeme výtvarnú súťaž 
pre deti od 6 rokov pod názvom Toto je moja rodina. Úlohou detí je 
nakresliť, ako vidia svoju rodinu. Termín súťaže: 1. – 11. 5. 2016 (práce 
je potrebné doručiť do CVČ najneskôr 11. 5. do 15.00 hod). Podmienky 

súťaže: výkres formátu A4, kresba farbičkami (pastelkami). Na zadnú 
stranu výkresu je potrebné napísať meno a priezvisko dieťaťa, triedu, 
ktorú dieťa navštevuje a číslo telefónu rodiča pre kontakt v prípade výhry.   

• Vo štvrtok 26.5. prebehne v CVČ súťaž pre malých chovateľov Moje naj-
milšie zvieratko. Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže  môžu prísť so 
svojimi miláčikmi o 15.15 hod. do CVČ. Zo súťaže sú z dôvodu bezpeč-
nosti detí a zvierat vylúčené psy, mačky, jedovaté hady a pavúky. 

• V piatok 27. 5. sa uskutoční pre členov tvorivých krúžkov CVČ akcia Na 
stene maľované.

• Pre včasnú informovanosť verejnosti propagujeme už v tomto čísle tra-
dičnú akciu ku Dňu detí pod názvom Deťom pre radosť, ktorá sa usku-
toční v stredu 1. 6. 2016 o 14.30 hod. na Námestí slobody. Súčasťou 
programu budú nielen hry a súťaže pre deti, ale i exhibičné vystúpenia 
malých športovcov a tanečníkov z našich škôl, školských zariadení a špor-
tových klubov. V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční 
v DK Javorina.

Letné aktivity pre deti v CVČ Stará Turá – Malí bádatelia

CVČ Stará Turá pripravuje pre deti od 7 (od ukončeného prvého ročníka) – 
12 rokov 2 letné prímestské tábory. 1. turnus: 11. – 15. 7., 2. turnus: 18. - 22. 
7. vždy od 8.00 – 16.00 hod.  Miesto: CVČ Stará Turá. Poplatok: 45,- eur/
týždeň (v cene sú zahrnuté: program, 5 x teplý obed a pitný režim, poistenie, 
materiál a pomôcky na aktivity, ceny do hier a súťaží, cestovné, vstupné na 
plaváreň). Program tábora je zameraný na zážitok a aktívny oddych detí. 
Deti sa zoznámia so životom bádateľov a zažijú dobrodružné vedecké báda-
nie v rôznych oblastiach života. Prihlášky a podrobné informácie získate 
v CVČ Stará Turá už v mesiaci máj. Prihlásiť sa treba vopred najneskôr do 
17. 6. 2016. Kapacita tábora je obmedzená, každé dieťa môže absolvovať 
iba jeden turnus.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

II. Medzinárodné 
výtvarné sympózium 

Hotel LIPA Stará Turá 
Termín: 28.05. až 03.06.2016

V  priestoroch Hotela LIPA 
sa uskutoční už II. ročník 
Medzinárodného výtvarného 
sympózia za účasti význam-
ných umelcov z Čiech, Poľska 
a Slovenska. 

Bude to týždeň tvorby 
a  spoznávania, ktoré je prie-
bežne otvorené nielen hote-
lovým hosťom, ale aj širokej 
verejnosti. Umelci sa s  vami 
podelia o techniky tvorby, ale 
podiskutujú aj o umení a svo-
jej práci.

Na slávnostnej vernisáži 
dňa 3.6.2016 je nielen mož-
nosť pozrieť si tvorbu umelcov, 
ale diela aj zakúpiť. Vítaný je 
každý priaznivec výtvarného 
umenia.
„Keď sa dejiny, vo svojej 
neochvejnej podobe prelínajú 
a tvarujú do podoby vzájom-
ného porozumenia, je to jeden 

z najkrajších okamihov ľudstva. 
Čím prispieť ?! Hádam tým čo 
sa nazýva umením! Má to 
jednu výhodu: obraz, socha ... 
nepotrebujú poznať jazyk iných 
národov! A to je dobre, môžeme 
sa spoznávať, nadväzovať kon-
takty, tvoriť a dávať.“
Jozef Šarman

Zoznam umelcov 
v Hoteli LIPA:
1. ŠARMAN Josef (SK)
2. TRABURA Roman (CZ)
3. ŠOKA Andrej (SK)
4. LAZ Dorota (PL)
5. DOMAGALA Lídia (PL)
6. RÁČKOVÁ Viera (SK)
7. SOKOL Ivo (CZ)
8. TALICH Pavel (CZ)
9. NESNÍDALOVA Jitka (CZ)
10. FRONCZAK Andrzej (PL)
11. VANĚK Jiří (CZ)

Nina Haverová, Hotel Lipa

Morena v školskom klube detí
Jednou z  pekných ľudových 
tradícií, ktorá má korene ešte 
v  predkresťanskom období 
a  zachovala sa až dodnes, je 
vynášanie Moreny, slamenej 
figuríny odetej do ženských šiat. 
Aj deti z nášho školského klubu 
sa pripojili k  tomuto sviatku. 
Stretli sme sa dňa 22.3.2016 
v školskej jedálni. Ľudové pásmo 
s výkladom a piesňami pre svo-
jich spolužiakov pripravili diev-
čatá a chlapci z oddelenia pani 
uč. Michalcovej. Pod jej vede-
ním vzniklo toto predstavenie, 
kde nám zaspievali krásne slo-
venské ľudové piesne. Na konci 

pásma symbolicky Morenu pod-
pálili a úspešne utopili.

Teraz už jar môže pokojne 
prísť k  nám, veď Morena už 
stratila svoju moc… Ďakujeme 
pani uč. Boženke Michalcovej 
a jej žiakom za pekne pripravený 
program.

ŠKD

Spomienka na koniec 
2. svetovej vojny
Mesto Stará Turá

Vás pozýva na pietnu spomienku 
na 71. výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny, ktorá sa uskutoční 

v pondelok 9. mája 2016 
o 10.00 hod. pri pamätníku SNP 

na Námestí slobody.
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Novinky zo ZŠ
Konečne prišlo pravé jarné počasie, slniečko 
nás láka von. Ale naši žiaci majú ešte veľa 
práce pred sebou, kým bude čas na zábavu, 
výlety a exkurzie. Prinášame vám výsledky 
niektorých súťaží, ktoré sme absolvovali na 
konci marca a začiatkom apríla.

V dňoch 8. 3. a 10. 3. 2016 sa naši žiaci 
zúčastnili Technickej súťaže, ktorú organizo-
valo Krajské CVČ v Trenčíne v spolupráci so 
SOŠ Pod Sokolicami a SOŠ Stavebná E. Beluša.

Na SOŠ Pod Sokolicami žiaci súťažili 
v dvoch kategóriách. V kategórií ručné obrá-
banie kovov našu školu reprezentovali Matej 
Kučera a Adam Šulák z 8.C a v kategórii robo-
tika Ivo Durec  z 9. D, Lenka Dzurová z 8. C 
a Dominik Schindler z 8. B triedy. V oboch 
kategóriách žiaci najskôr riešili teoretický test, 
potom praktickú časť. Pri ručnom obrábaní 
kovov žiaci podľa technického výkresu vyrá-
bali rukoväť na plechovú lopatku. V kategórii 
robotika mali za úlohu podľa návodu zostro-
jiť solárneho robota z  elektronickej staveb-
nice. Zaujímavosťou súťaže bola i prezentácia 
moderných technológií, kde sme mali mož-
nosť vidieť prácu laserovej gravírovačky, 3D 
tlačiarní a ich produkty.

Dňa 10. 3. 2016 na SOŠ E. Beluša boli žiaci 
rozdelení do štyroch kategórií. V kategórií 
stolárstvo, kde bolo úlohou žiakov skonštru-
ovať na čas kŕmidlo, nás reprezentoval Jozef 
Durec z 8.B a Sebastián Majtás zo 7.C. Patrik 
Klimáček zo 7.B pracoval s plechom, z kto-
rého mal skonštruovať škatuľku v kategórii 
klampiar. David Forro zo 7.A  a  Michal 
Maňo z 9.B súťažili v kategórii murár a ich 
úlohou bolo vytvoriť podlahu z dlaždíc tak, 
aby spĺňala normu. V kategórii maliar súťažila 
Michaela Benianová a Ella Glatzová zo 7.C. 
Ich úlohou bolo pomocou šablóny namaľo-
vať erb. Odmenou pre žiakov boli nielen nové 
zážitky a skúsenosti, ale i výrobky, ktoré na 
súťaži zhotovili.

Prinášame vám aj výsledky obvodného 
kola Pytagoriády – súťaže z  matematiky. 
Konala sa 08.03.2016, 09.03.2016 v  Nové 
Mesto nad Váhom.  V 5. ročníku sa zúčastnilo 
35 žiakov a medzi úspešnými riešiteľmi bolo 8 
žiakov. Naši zúčastnení:  Samuel Báleš, Aneta 
Ivanová, Tomáš Vandlík. Úspešným riešite-
ľom z našej školy bol Samuel Báleš (5.A) a zís-
kal pekné  6. miesto. 

V  6. ročníku sa zúčastnilo 24 žiakov 
a  medzi úspešnými riešiteľmi bolo  6 žia-
kov. Naši zúčastnení: František Benian, Sára 
Držíková, Maximilián Végh. V 7. ročníku sa 
zúčastnilo 27 žiakov a medzi úspešnými rie-
šiteľmi boli 4 žiaci. Naši zúčastnení bol Filip 
Kocúrik zo 7. A a zároveň aj úspešným rie-
šiteľom Filip Kocúrik (7.A) a získal pekné 
4. miesto. V 8. ročníku sa zúčastnilo 30 žia-
kov a medzi úspešnými riešiteľmi boli 4 žiaci. 
Naši zúčastnení:  Juraj Sobotka, Dobroslava 
Pribišová, Adam Šulák, Dominik Schindler, 

Martin Žoldák. Tu sme dosiahli výborný 
úspech – úspešným riešiteľom z našej školy 
boli žiaci Juraj Sobotka (8.A) získal 1. miesto 
a Dobroslava Pribišová (8.A) získala krásne 
2. miesto.

V  marci sa tiež konalo okresné kolo 
Fyzikálnej olympiády, presne 16.03.2016 
v  Novom Meste nad Váhom pre žiakov 9. 
ročníka (kat. E). Zúčastnili sa na ňom 4 žiaci 
a  všetci boli aj úspešnými riešiteľmi. Našu 
školu reprezentoval Martin Mikuš z 9. C a zís-
kal pekné 4. miesto. 

Výsledky okresného kola Matematickej 
olympiády, každý ročník sa konal v  inom 
čase, takže tu máme celkové zhrnutie za 5. až 
8. ročník. Okresné kolo Matematickej olym-
piády pre 5. ročník sa konalo 19. 01. 2016 
v Novom Meste nad Váhom. Zúčastnilo sa 
ho celkovo 34 žiakov, z toho bolo 12 úspeš-
ných riešiteľov. Našu školu reprezentovala 
Michaela Skovajsová z 5. C. Okresné kolo 
Matematickej olympiády pre 6. ročník sa 
konalo 05. 04. 2016 v  Novom Meste nad 
Váhom. Zúčastnilo sa ho celkovo 19 žiakov, 
z toho bolo 12 úspešných riešiteľov. Okresné 
kolo Matematickej olympiády pre 7. ročník 
sa konalo 07. 04. 2016 v Novom Meste nad 
Váhom. Zúčastnilo sa ho celkovo 24 žiakov, 
z toho bolo 7 úspešných riešiteľov. Našu školu 
reprezentoval Pavol Sloboda zo 7. A. Okresné 
kolo Matematickej olympiády pre 8. ročník 
sa konalo 07. 04. 2016 v Novom Meste nad 
Váhom. Zúčastnilo sa ho celkovo 13 žiakov, 
z toho boli 4 úspešní  riešitelia. Našu školu 
reprezentoval Dominik Schindler z 8. B a zís-
kal nádherné 2. miesto. 

30. a 31. marca 2016 sa konali Rodičovské 
združenia formou - Dňa otvorených dverí, na 
ktorých sa mohli všetci rodičia informovať 
o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svo-
jich ratolestí. 

Dňa 01. 04. 2016 sme sa zúčastnili 
okresného kola súťaže v  prednese poézie 
a prózy - 62. ročník súťaže Hviezdoslavov 
Kubín - v Bzinciach pod Javorinou. Našu 
školu reprezentovali 4 žiaci našej školy, ktorí 
postúpili z  obvodného kola. V  1. kategórii 
v prednese prózy postúpila Rebecca Jašáková 
z 3. C. V 1. kategórii v prednese poézie to 
bola Lea Medňanská zo 4. A. V 2. kategórii 
v prednese poézie Peter Himler z 5. A a v 3. 
kategórii v prednese prózy postúpila Michaela 
Chudíková zo 7. C. Dosiahli sme výborný 
úspech v 1. kategórii - Lea Medňanská (zís-
kala 1. miesto v kategórii poézia) a Rebeka 
Jašáková (získala 1. miesto v kategórii próza), 
postúpili do krajského kola, ktoré sa bude 
konať tiež v Bzinciach pod Javorinou 28. 04. 
2016. Víťazkám držíme palce!

Konalo sa celoslovenské Testovanie 9 žia-
kov 9. ročníka – tento rok bolo veľmi náročné 
hlavne zo slovenského jazyka. V dňoch 12. 
a 13. apríla 2016 sa konal zápis detí do 1. roč-
níka, podrobnosti prinesieme v budúcom čísle. 

Vo štvrtok 14. 04. 2016 sa konala exkur-
zia na Gardéniu, Solaris, Bonsai 2016 na 

výstavisko Agrokomplex Nitra v rámci pred-
metu Technika, ktorej sa zúčastnilo 90 žiakov 
8. a 9. ročníka. 

Dňa 15. 04. 2016 sa uskutočnila zbierka 
Ligy proti rakovine, ktorá sa koná každo-
ročne aj na našej škole. Robíme ju v spolu-
práci so SOŠ Stará Turá. Vďaka našim žiakom 
a dobrým ľuďom nášho mesta sme vyzbierali 
1.947,34 €.

A už sa v plnom prúde pripravujeme na 
Deň Zeme, ktorý sa bude konať v piatok 22. 
apríla 2016. Predmetová komisia Biológie, 
pod vedením pani učiteľky Holotovej si pri-
pravila pre žiakov 4 aktivity, do ktorých sa 
zapoja triedy i jednotlivci - 1. čistenie nášho 
mesta - trieda sa má pri čistení vybranej ulice 
odfotiť s vrecami vyzberaného odpadu a fotku 
treba zaslať do 30. 4. 2014 na adresu lendur-
cova@gmail.com. 2. výzdoba triedy - v triede 
treba urobiť výzdobu zameranú na Deň Zeme, 
apríl mesiac lesov a ochranu prírody najne-
skôr do 22. 4. 2016 3. kvíz ku Dňu Zeme - na 
nástenke vo vestibule alebo stránke školy náj-
dete otázky kvízu, vyhľadajte správne riešenia 
a odpovede vo formáte 1.B, 2.A, ... s označe-
ním triedy (1 kus za triedu) odovzdajte svo-
jej učiteľke biológie do 30. 4. 2016 4. výroba 
ľubovoľného elektrospotrebiča z  odpado-
vého materiálu (polystyrén, plast, papier, ...) 
zrealizujte a hotový výrobok (1 kus za triedu) 
odovzdajte do 30. 4. 2016 svojej učiteľke tech-
niky alebo pani učiteľke Redajovej. Za každú 
z aktivít môžete získať po 10 bodov a na záver 
vyhodnotíme a oceníme 3 najlepšie kolektívy. 
Zároveň pri tejto príležitosti Vás prosíme 
o dôkladné triedenie odpadov v triedach do 
správnych nádob. Pripravujeme aj zber mono-
článkov (bateriek) a papiera.

Nabudúce vás podrobne poinformujeme 
o výsledkoch žiakov na testovaní a ako pre-
biehal na našej škole Deň Zeme.

Mgr. Lenka Durcová, ZŠ Stará Turá

M Á J
Každoročne sa opakujúci,

máj, čo vonia kvetom,
stretáš ľudí milujúcich,
veď láska chodí svetom.

Maliar skúša na palete,
miešať farby jari,

len príroda vo svojom šate,
tej sa to vždy podarí.

Bielym kvetom stráň sa zabelie,
sú ako koberce plynulé,

orgován nám pripomenie,
časy dávno minulé...

J. Trúsiková
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

• 4. mája 2016 
o 19.00 hod. – 
na predstavenie 
Viliama Klimáčka: 
N í z k o t u č n ý 
život. Komédia 
o diétnej láske, 
vzdelaní a viere. 
Štyrom hereč-
kám – výbor-
ným komičkám 
– P. Polnišová, D. Abrahámová, Z. Mauréry, Z. Šebová, sekun-
duje Viktor Horján ako ženské alter ego. Vstupné: 12,- a 14,- €.

• 8. mája 2016 o 15.00 hod. – v spolupráci so ZŠ, MŠ a ZUŠ na 
Slávnostný program ku Dňu matiek.

• 14. mája 2016 – do Divadla GOJA 
MUSIC HALL na muzikál FANTÓM 
OPERY. Strhujúci a dojemný príbeh 
tragickej lásky s hudbou Andrewa 
Lloyda Webbera, spolu s ohromujú-
cou scénou a úchvatnými špeciálnymi 
efektmi. Účinkujú: Marian Vojtko, 
Radim Schwab, Michaela Gemrotová, 
Monika Sommerová, Bohuš Matuš, 
Peter Matuszek a ďalší. Poplatok: 55 €, 48 €, 44 €, 39 €, 32 € 
(závisí od výšky vstupenky)

• 22. mája 2016 – na Jízdu králů Kunovice 2016. Poplatok: 
5,- €.

• 5. júna 2016 – na Cestu rozprávkovým lesom na Dubník 
I. Bližšie informácie v budúcom čísle St. spravodajcu.

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

ČO MÁME NOVÉ (okrem kníh) V KNIŽNICI
Vo chvíľkach oddychu po príjemne strávenom dni v najkrajšom mesiaci 
roka mnohí z nás radi siahnu po dobrej knihe. I vychádzky najmenších 
detí  mesta v jarných mesiacoch  smerovali do knižnice. Prvé stretnutie 
s literatúrou sme sa im snažili priblížiť hravou formou. Ich rozžiarené 
očká  nám boli odmenou za malé divadelné predstavenie Čin-Čin, ktoré 
sme pre nich „naštudovali“. Väčším deťom a školákom sme rozprávali 
o hodnotách kníh, kráse ľudovej rozprávky. Uskutočnilo sa 21 besied 
pre deti zo Starej Turej, Lubine i Vaďoviec. I touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať pani učiteľkám za ich návštevy.

Milý úsmev sa zračil na tvárach babičiek v dome opatrovateľskej 
služby, keď sme im pri príležitosti ich sviatku okrem kníh priniesli 
i kytičku a malý darček.

Počas podujatia Vítanie jari sme pripravili už 4. ročník burzy kníh 
a časopisov. Obyvatelia mesta mali možnosť knihy a časopisy odovzdať 
priamo v knižnici, aby sme ich následne ponúkli na predaj, alebo si ich 
mohli sami predávať. Všetci využili možnosť predaja pracovníčkami 
knižnice. Záujem o predaj i nákup z roka na rok rastie, čo je veľmi 
potešujúce. Tento rok bolo predaných  234 kníh a časopisov. Takmer 
nikto neodišiel naprázdno. Milovníci literatúry si tu mohli nakúpiť 
knihy, ku ktorým ich viažu spomienky z detstva. Za symbolickú cenu sa 
predávala i súčasná beletria, detektívky, ale i knihy z oblasti medicíny, 
encyklopédie, cestopisy, detská literatúra.

NOVÉ KNIHY
•  Varáčková, Miroslava: Len to nikomu nepovedz 

(román pre mladých o šikanovaní)
• Vandenberg, Philipp: Žena povrazolezca (historický román)
• Vharamová, Jane: Emocionálna inteligencia

40 ROKOV MESTSKÉHO 
MÚZEA V STAREJ TUREJ

Mestské múzeum Vás pozýva na
slávnostné otvorenie nových expozícií múzea,

ktoré sa uskutoční v sobotu 21. mája 2016
počas podujatia Noc múzeí a galérií 2016.

Múzeum bude otvorené od 17.00 do 24.00 hod.
Nájdete nás v nových priestoroch na prízemí DK 

Javorina (samostatný vstup na ľavom boku budovy).

PREDSTAVENIE SA RUŠÍ PRE ZDRAVOTNÉ 

PROBLÉMY JEDNEJ Z ÚČINKUJÚCICH
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
More lásky si so sebou vzal, zostali 
len spomienky a žiaľ. 
Dňa 12.5.2016 uplynie 5 rokov odvtedy, 
čo nás opustil Vladimír SEVALD.

S úctou a láskou spomína 
manželka a deti s rodinami.

•

Dňa 19.5.2016 si 
p r i p o m e n i e m e 
1. výročie úmrtia 
mamy, babičky 
a prababičky Emí-
lie VALLOVEJ. Dňa 
1.6.2016 si pripome-

nieme 11. výročie úmrtia nášho otca Rudolfa VALLU. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

S láskou a úctou si na nich spomínajú syn 
s manželkou, vnučky, pravnuci a pravučka. 

•

Dňa 10.5.2016 si pripomíname 1. výro-
čie úmrtia, kedy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a dedo Juraj 
MIKAS.

S láskou spomína manželka, 
dcéra, zať a vnučka. 

Sú vety, ktoré Ti už nepovieme, sú 
chvíle, na ktoré nezabudneme, sú 
okamihy, na ktoré spomíname.
Dňa 2.5.2016 bude 5 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, 
dedko Ján DUREC z Paprade. 

S láskou a úctou spomína 
manželka, syn s rodinou, brat a celá ostatná rodina.

•

Dotĺklo srdce, utíchol hlas, mal rád 
život i všetkých nás...
Dňa 18.5.2016 uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec Jaroslav ALUŠIC.

S láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

•

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli dňa 6.4.2016 rozlúčiť s Micha-
lom HUČKOM, ktorý nás náhle opustil 
vo veku 67 rokov. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Šimon Chlebana, Aneta Galbavá, Matias Jozef 
Hankócy, Daniel Bartko, Kristína Fecková, 
Peter Hudcovic

Idú spoločným životom
Konstantinos Mitos z Helénskej repub-
liky a Zuzana Arbetová zo Starej Turej, Ing. 
Zdeno Rábara zo Starej Turej a Ing. Martina 
Škarítková z Myjavy, Peter Podolan zo Starej 
Turej a Zuzana Zríniová z Vrboviec, Juraj Vrábel 
zo Starej Turej a Mgr. Gabriela Hornáčková 
zo Starej Turej 

Posledné rozlúčky
Štefan Lacko, Michal Hučko, Ján Vrkoč

Zoznam jubilantov 
za mesiac MÁJ 2016

Ivan Skaličan, Zdeno Hučko, Marta Sláviková, 
Vladimír Lány, Kvetoslava Malková, Antonia 
Nešťáková, Anna Hvoždarová, Mária 
Otiepková, Milan Uhlík, Milan Ťažký, Boris 
Hogh, Štefan Kiripolský, Ing. Emil Recký, 
Terézia Zaňátová, Pavel Zvonček, Elena 
Dlhá, Šimon Chudík, Oľga Hanicová, Zuzana 
Hučková, Janka Krištofová, Kvetoslava 
Třetinová, Rudolf Potfaj, Anna Sadloňová, 
PhMr. Mária Václavková, Anna Durcová, 
Pavlína Gregorová, Viktor Ivana, Anna 
Dornáková, Mária Magdaléna Peprníková, 
Rudolf Kubánek, Oľga Štrbová, Magdaléna 
Hvožďarová, Emília Homolová

Ospravedlnenie
Ospravedlňujem sa týmto cteným našim čitateľom za mylné infor-
mácie, ktoré vznikli nedopatrením v životopisnom článku o Júliusovi 
Slezáčkovi zverejnenom v č. 04/2016 na strane 12 nášho časopisu! 
Správny údaj roku jeho úmrtia je rok 2004. V treťom stĺpci článku, 
deviaty riadok odspodu by mala veta správne znieť: ... Tu sa jemu 
a jeho manželke Georgíne, rod. Érdekiovej narodil syn Juraj. ... Ešte 
si dovoľujem poprosiť váženého čitateľa o doplnenie nasledujúcej 
vety v druhom stĺpci, ôsmy riadok odspodu: ...z tých čias. Popri 
čase na štúdium vždy som si našiel priestor pre pôsobenie v školskom 
ochotníckom divadle. ...

Ďakujem za pochopenie! 
G. Rumánek

Prosba na našu 
čitateľskú verejnosť 
Redakcia časopisu Staroturiansky spravodajca dovoľuje si týmto 
oznámiť váženým čitateľom, že sa začínajú pripravné práce na súbor-
nom vydaní básnického diela Marie Rafajovej, dôstojnej nástupkyni 
Kristíny Royovej v diakonickom diele na Starej Turej. Je všeobecne 
známe, že sestra Marie, ako poetka rozdala veľa svojich zbieročiek 
poézie v rukopise svojim priaznivcom, známym a pod. Za týchto 
okolností by bolo žiadúce ich objektívne zaevidovanie, aby v prípade 
vydavateľských aktivít bolo možné získať ich vo forme kópii pre čo 
najúčinnejšiu kompletáciu vydania jej tvorby. Organizátori akcie 
vedno s budúcim vydavateľstvom Vivit, s. r. o. v Kežmarku budú 
Vám za to povďační! Veľmi Vám vopred ďakujeme za pochopenie 
a oznámenie vašej adresy do redakcie nášho časopisu, na ktorú 
sa budeme obracať pri získavaní kópii jej diela!

Gustáv Rumánek
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Rok 2016 je  rokom Svetozára Hurbana Vajanského
Rok 2016 bol vyhlásený rokom Svetozára Hurbana Vajanského pri príležitosti stého 
výročia jeho úmrtia. Pripomeňme si na Starej Turej túto osobnosť. 

Vajanský, vl. m. Svetozár Hurban (SHV) (16. 
1. 1847 Hlboké – 17. 8. 1916 Martin). Bol 
politikom, vedúcim ideológom slovenského 
národného hnutia v období dualizmu, práv-
nikom, novinárom, spisovateľom, literárnym 
kritikom, synom Jozefa Miloslava Hurbana. 
Študoval v r. 1858 – 1870 na gymnáziách 
v Těšíne, Oberschutzene,  v Stendale, absol-
voval slov. gymnázium v Banskej Bystrici. Po 
štúdiách na právnickej akadémii v Bratislave 
bol do r. 1874 advokátsky praktikant 
v Trnave, Budapešti, Bratislave a vo Viedni, 
neskôr do r. 1878 advokát v Skalici, Viedni, 
Námestove a v Liptovskom Mikuláši. Ako 
vojak sa r. 1878 zúčastnil rakúskej anexie 
Bosny a Hercegoviny.

Zbierkou Tatry a more SHV výrazne 
ovplyvnil nástup realizmu v  slovenskej 
poézii. Túto funkciu plnili aj jeho lite-
rárne kritické články. V  novelách Letiace 
tiene i v románoch Suchá ratolesť, Korene 
a výhonky nastolil aktuálne problémy slo-
venskej spoločnosti, v  niektorých prípa-
doch, ako Kotlín až pamfletisticky. Jeho 
cestopisné črty Dubrovník – Cetinje majú 

nielen poznávaciu, ale i estetickú hodnotu. 
V  80. - 90. rokoch 19. storočia bol ideo-
lógom Slovenskej národnej strany (SNS). 
Jeho nekritický mesianizmus a cárofilstvo 
bol jednou z príčin volebnej pasivity SNS 
v 80. rokoch.

Pre prepojenie tejto osobnosti na histó-
riu nášho mesta citujme úvodom našu spi-
sovateľku Kristínu Royovú (1860 – 1936), 
ktorá žila na tunajšej evanjelickej fare, dnes 
situovanej na Hurbanovej ulici. Vo svo-
jom diele Za svetlom a so svetlom opísala 
veľa toho, čo sa na nej udialo, napríklad: 
„Bola to vždy udalosť, keď v našom dvore 
zastal zavretý rodinný Hurbanovský kočiar 
a z neho vystúpil napred Dr. Jozef Hurban, 
bývalý vodca slovenských dobrovoľníkov, za 
ním jeho statná pani, so svojimi krásnymi 
dcérami Boženou a Želmírou a ešte daktorý 
z jeho synov. Tvorila táto rodina akúsi vyššiu 
slovenskú elitu.“ Isto s nimi prichádzal i syn 
Svetozár, budúci Svetozár Hurban Vajanský! 
Pripojme tiež i  dačo z  genealógie rodu. 
Svetozár mal otca Jozefa Hurbana (1818 – 
1888) a matku Annu, rod. Jurkovičovú (1924 

– 1908). Jeho sestra Božena Hurbanová 
(1848 – 1914) sa vydala za Petra Pavla Roya 
(1839 – 1909). Ich syn bol básnik Vladimír 
Roy (1885 – 1936). August Roy (1822 – 
1884), otec Kristíny Royovej, bol bratom 
Petra Pavla Roya! Tieto stretnutia na Starej 
Turej boli predovšetkým rodinnými stretnu-
tiami! Z týchto dôvodov o to viac treba nám 
zadržať pietu k tejto osobnosti našej histórie 
nielen v r. 2016!

Gustáv Rumánek

Wolfgang Amadeus Mozart – svetoznámy 
skladateľ – a génius už ako dieťa…
Ako 6-ročný spolu so sestrou koncertoval pre kráľov, cisárovnú i pre pápeža po celej Európe. 
Z malého génia vyrástol naozaj nadaný, výnimočný hudobník a skladateľ. Za svoj život 
bol oslavovaný i zatracovaný, milovaný i ponižovaný. Zložil vyše 600 skladieb: symfónie, 
koncerty, sonáty i 24 opier… Nevedel sa však znížiť na poslušného sluhu, preto zakúsil aj 
útlak a biedu. Zomrel predčasne, vo veku 35 rokov, úplne vyčerpaný nadmernou prácou. 

Jeho hudba, čistá, nežná a lahodná, však pre-
trvala storočia a celý svet ju stále počúva. 
O tom nás presvedčili i žiaci hry na klavíri 
a literárno-dramatického odboru ZUŠ, ktorí 
dňa 21.3.2016 pripravili spolu s pani učiteľ-
kami Borovskou a Medňanskou hudobno-
-dramatické pásmo o  živote a  tvorbe W. 
A. Mozarta. Krátke dramatické vstupy, 

v ktorých nám deti v dobových kostýmoch 
priblížili dôležité chvíle Mozartovho života, 
sa prelínali s lahodnými melódiami jeho kla-
vírnych sonatín.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli 
toto predstavenie zrealizovať - v  prvom 
rade p. učiteľke Borovskej, ktorá celý pro-
jekt ziniciovala, tiež občianskemu združeniu 

SLUHA, ktoré zapožičalo mikrofóny, 
p. Mučicovej, Požičovňa kostýmov, St. Turá 
za zapožičanie kostýmov a sponzorský prí-
spevok. Ďakujeme všetkým účinkujúcim 
i všetkým divákom, ktorí nás prišli podporiť.

Mgr. Katarína Medňanská, ZUŠ

Veľký deň detí 
v Starej Turej
V rámci Medzinárodného dňa detí sa 
v Starej Turej dňa 1. júna 2016 uskutoční 
veľká oslava dňa detí počas celého dňa. 
Dopoludnia si deti môžu pozrieť na 
starom asfaltovom ihrisku na Mierovej 
ulici ukážky práce policajného zboru 
a  hasičského a  záchranného zboru, 
popoludní ich budú na Námestí slobody 
čakať atrakcie zdarma, a to elektrické 
autíčka, vodné bubliny a skákacie atrak-
cie. Od 14.30 h sa na námestí uskutoční 
program Deťom pre radosť v réžií centra 
voľného času. Súčasťou programu budú 
nielen hry a súťaže pre deti, ale i exhi-
bičné vystúpenia malých športovcov 
a tanečníkov z našich škôl, školských 
zariadení a športových klubov. V prí-
pade nepriaznivého počasia sa program 
uskutoční v DK Javorina.

Bližšie informácie o Medzinárodnom 
dni detí v meste budú zverejnených na 
plagátoch a v mestskom rozhlase. 

Lívia Boorová
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V Starej Turej prebehlo krajské kolo 
Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
V piatok 8. apríla 2016 bolo na programe 
krajské kolo súťaže Stredoškolskej odbor-
nej činnosti (SOČ), ktoré sa konalo už 
po 15krát v  priestoroch Strednej odbor-
nej školy (SOŠ) v Starej Turej. Podujatie 
zorganizovalo Krajské centrum voľného 
času (KCVČ) Trenčín v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) v spolupráci s Okresným úra-
dom v Trenčíne (OÚ TN) odbor školstva, 
Trenčianskym samosprávnym krajom, 
Slovenskou obchodnou a  priemyselnou 
komorou (SOPK) a  Strednou odbornou 
školou v  Starej Turej (v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK).

Piatkového krajského kola sa zúčastnil 
predseda TSK Jaroslav Baška: „Som veľmi 
rád, že účasť študentov na súťaži je kaž-
doročne veľká. Chcem poďakovať všetkým 
učiteľom, ktorí individuálne vedú žiakov 
zúčastňujúcich sa na SOČ.  Za posledné roky 
boli študenti z Trenčianskeho kraja úspešní aj 
na celoslovenských kolách,“ vyzdvihol kvalitu 
prác študentov trenčiansky župan. Obhajoby 
prác si prišla osobne pozrieť i  riaditeľka 
KCVČ Trenčín Renáta Bieliková, vedúca 
Oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu 
TSK Eva Žernovičová, vedúca Odboru škol-
stva OÚ TN Iveta Kováčiková, riaditeľ SOŠ 
Stará Turá Milan Duroška a predsedníčka 
krajskej komisie SOČ Jana Klemensová.

Súťaže sa zúčastnilo spolu 166 žiakov, 

ktorí obhajovali svoje práce v 17 súťažných 
kategóriách resp. odboroch. Krajského kola 
sa zúčastnili študenti, ktorí postúpili z regi-
onálnych kôl. Z každej kategórie postupujú 
do celoslovenského kola dvaja najlepší, spolu 
bude Trenčiansky kraj reprezentovať 34 
študentov. Trenčiansky samosprávny kraj 
postupujúcim do celoslovenského kola gra-
tuluje a praje veľa úspechov, všetkým ostat-
ným ďakuje za reprezentáciu školy a kraja.

Stredná odborná škola v Starej Turej 
nielen spoluorganizovala krajské kolo SOČ, 
ale jej žiaci aj súťažili. S obvodného kola sa 
do krajského kola prebojovalo 8 žiakov, 
ktorí súťažili so siedmimi prácami v šies-
tich odboroch.

V súťažnom odbore č. 7 - Pôdo hos po-
dár stvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné 
hospodárstvo) získal Tomáš Dunajčík 
2. miesto s  prácou Liaheň. V  odbore č. 
9 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava vybo-
joval s  prácou  Robotizované pracovisko 
7. miesto Sendrik Cáfal, v  odbore č. 11 
– Informatika získal Martin Štefek s prá-
cou Branding firmy s  e-shopom a  admi-
nistráciou pekné 5. miesto. V  odbore č. 
12 - Elektrotechnika a hardware získali 1. 
miesto Samuel Kacej a Štefan Schindler 
s prácou Solárny panel s automatickým natá-
čaním a Tomáš Malošek s prácou Vu meter 
zo 400 LED diód sa umiestnil na 7. mieste. 
V súťažnom odbore č. 14 - Tvorba učebných 

pomôcok, didaktické technológie vybojo-
val pekné 4. miesto Andrej Macko s prácou 
Laboratórium na výučbu PLC. A konečne 
v odbore č. 15 – Ekonomika a riadenie sa 
opäť umiestnil Erik Valápka na 1. mieste 
s prácou Evidenčný systém pre majiteľov 
barov, reštaurácií, klubov a majiteľov nehnu-
teľností, pozemkov, bytov a domov.

Menovaným žiakom ďakujeme za 
prácu a  reprezentáciu školy. Tomášovi 
Dunajčíkovi, Erikovi Valápkovi, Samuelovi 
Kacejovi a Štefanovi Schindlerovi, ktorí 
postupujú do celoštátneho kola SOČ, ktoré 
sa bude tento rok konať v Bratislave, zároveň 
prajeme veľa úspechov pri súťaži.

SOŠ Stará Turá

OBČIANSKA INZERCIA

• Rezanie dreva a kálanie 
štiepačkou v lese i u vás doma. 
Kontakt: 0919 320 767. 

• Výrub rizikových stromov 
pomocou horolezeckej 
techniky v ťažko prístupných 
lokalitách, v záhradkárskych 
osadách. Kontakt: 0949 339 169.

Reakcia na článok
Nedá mi nezareagovať na úžasný článok 
od pani Věry Tepličkovej v predchádzajú-
com čísle Staroturianskeho Spravodajcu 
04/2016 - Výchova ku zdraviu v rodine.

Zdravie ako dar.
Skoro všade okolo seba počúvam, ako 

sa ľudia doslova „dopujú“ liekmi, či už kvôli 
kašľu, nádche, hnačke alebo inej chorobe. 
Nehľadajú príčinu a nepočúvajú, čo im telo 
naznačuje. Musím sa priznať, že som done-
dávna patrila medzi takých ľudí aj ja sama.

Pred skoro dvomi rokmi som sa ocitla 
vo vyvrcholení totálneho kolotoča - pracov-
ného aj súkromého. K tomu nepravidelná 
strava a prechodené choroby, ktoré som rie-
šila 3 dňovými antibiotikami až príliš často 
spôsobili, že moje telo prestalo prijímať 
potravu a dostalo riadny „skrat“. Teraz, keď 
sa spätne pozriem na svoj životný štýl spred 
2 rokov som vďačná, čo vidím teraz a vtedy 
som nevidela.

Nepočúvala som svoje telo, ktoré ma 
xkrát upozorňovalo na neprimeranú únavu 

a prechodené choroby. Výsledkom bolo, že 
moje telo prestalo prijímať potravu a ja som 
skončila v nemocnici na podvýživu. Zrazu 
som bola donútená zastaviť sa a popremýš-
ľať, čo robím v živote zle.

Bola to dlhá cesta, musela som začať vní-
mať svoje telo ako celok a naučiť sa zmeniť 
spôsob zmýšľania.

Trávenie mi postupne rozbehli zele-
ninové šťavy, ktorým som verná dodnes. 
Dodržiavam pravidelnú stravu, obmedzu-
jem bielu múku. Keď niečo na mňa alebo 
moju rodinu „lezie“, vytlačíme si citrónovú 
šťavu. Takto s pomocou byliniek, zmenou 
stravy a  celkovo životného štýlu - menej 
stresu ,viac pohybu - nemáme dnes v domá-
cej lekárničke skoro žiadne lieky. Dokonca 
ani môjho „večného kamoša“ ružovú tab-
letku. Snažím sa, aby sme aj našu skoro 7 
ročnú dcérku vychovávali tak, že namiesto 
dlhšieho sedenia pred televízorom, je zdrav-
šie tráviť čas čo najviac pobytom na čerstvom 
vzduchu, dá sa povedať, že v každom počasí, 
športom a že netreba hneď každú chorobu 

riešiť liekmi. Vzor majú deti vo svojich rodi-
čoch, ale aj rodičia majú vzor vo svojich 
deťoch - len si ich treba vypočuť a naučiť sa 
im načúvať takisto ako svojmu telu. Pokým 
nás naše telo nedonúti, aby sme sa spamätali.

Pretože ako napísala pani Věra - Naše 
telo totiž nie je hlúpe. Nezabúda. Pamätá si 
všetko, čím sme ho chceli umlčať. Všetky 
prehrešky si postupne ukladá a jedného dňa 
nám naše správanie zúčtuje aj s úrokmi.

Jana Alušicová
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Hviezdoslavov Kubín 
– okresné kolo
Dňa 1.4.2016 sa zúčastnili šty-
ria žiaci našej ZŠ na okres-
nom kole súťaže v  prednese 
poézie a  prózy - 62. ročník 
súťaže Hviezdoslavov Kubín - 
v Bzinciach pod Javorinou. Dve 
najúspešnejšie recitátorky, Lea 
Medňanská (získala 1. miesto 

v  kategórii poézia) a  Rebeka 
Jašáková (získala 1. miesto 
v kategórii próza), postúpili do 
krajského kola, ktoré sa bude 
konať tiež v  Bzinciach pod 
Javorinou 28.4.2016. 

Mgr. K. Medňanská

Novinky v Informačnej 
kancelárií mesta
V mesiaci apríl Vám prinášame dve novinky. Tou prvou je snaha 
rozbehnúť v našej Informačnej kancelárií predaj výrobkov so 
značkou „Regionálny produkt Kopanice“. 

Táto značka je určená miestnym výrobcom a producentom 
výrobkov, ktoré sú charakteristické pre náš región. Od apríla 
u nás zakúpite včelí med – kvetový alebo slnečnicový, ktorý je 
zárukou kvality priamo od včelára, ktorého včely zbierajú nektár 
v rámci nášho regiónu. Tento med má značku „Regionálny pro-
dukt Kopanice“. Cena medu je 6,50 Eur za 1 kg pohár.

Novinkou je u nás aj predaj CD s folklórnymi piesňami, po 
ktorých je v Informačnej kancelárií mesta dopyt. Autorom týchto 
hudobných nosičov je FS Kopaničiar. U nás máte možnosť zakú-
piť tri albumy s názvami „S futrálu“ , „Vianočné“ a dvojCD „Šak 
to pekné časy bývali“.

Teším sa na Vašu návštevu v Informačnej kancelárií mesta.
Informačná kancelária mesta

Škola
Teta Krista Bendová napísala: 

„Bola raz jedna trieda
Bola raz jedna trieda, v tej triede 
bola krieda. Tá krieda bola biela 
a bolo jej dosť veľa.“

V  tej triede je však aj veľa 
šikovných a múdrych detí, ktoré 
pripravili program s  názvom 
Škola. Dňa 6.4.2016 sa telo-
cvičňa na Komenského ulici 
naplnila deťmi z  materských 
škôl.

Prijali pozvanie našich prvá-
čikov, ktorí im ukázali ako to 
v tej veľkej škole funguje.

Spoločne súťažili Kocú ri ko-

via aj Mačičky, tancovali, počú-
vali, spievali, tlieskali, cvičili, 
určovali čísla a písmená, jedno-
ducho si vyskúšali, čo ich v škole 
čaká.

Dostali aj domácu úlohu 
– ceruzku Zuzku, ktorú mali 
vyzdobiť - najšikovnejší pred-
školáci nám ju aj poslali a zví-
ťazili a  to deti p. uč. Miladky 
a p. uč. Ivetky.

Ďakujem deťom a p. učiteľ-
kám z 1.A, 1.C, 1.D,1.E, p. asis-
tentke Dominike, p. upratovačke 
Majke a veľká vďaka patrí deťom 
z 1.B a všetkým šikovným pred-
školákom a ich p. učiteľkám.

Mgr. Soňa Kotrasová

TURANSKÝ MONOLÓG 
Dialóg mamky s dcérou
Nále, nále, dzjéča jenno nepodarené, dzessa tolko túkla? Já už 
mám cesto na báleše zamjésené, pomály aj nakysnuté, treba 
natúcit maku a hepy nidze. Já nevjém čo prv chycit do ruky, 
až ma z  toho mrle žerú a  ty sa chnuješ po chonníkoch jak 
hentá Horných Anna. Tá sa veru netrápi, či má tú svoju kun-
džavu k svátkom vylíčenú. A keby aspom seba okjépila jak sa 
na poránnu ženu patrí. Šak ten jéj fertoch je taký zamascený 
a zasoplený, že keby ju pleščil o scenu, ostane tam prilepená.

A ty si, dzjéča moje, merkuj, aby si nedopalla jak ona. Vezni 
metlu a bež zaméscit nálepky. Hnusoby sljépky šecko ochvís-
tajú, jak keby sa nemohli ícit páscit hen pod sad. A keby aspom 
nésli, šlak aby ich uchycil! Ale ony len kedy-tedy vajco a žita 
zežerú za mericu! 

Ked to budeš mať zametené, natučeš toho maku. Hen si 
sanni na penku, už tam máš prichystaný mažár aj túk, tu máš 
plecháč maku a já zatál zarobím sjér ze smetánku, aj lekvár 
mosím dat rozvarit, lebo je taký tvrdý, že ho treba nožom krájat.

Šak si snád nezabulla, že v nedzelu k nám majú príncit tvoji 
krsní rodičé. Dožhovjé čo ich to napallo tak sa zrázu rodzinuvat. 
Preništ – zaništ by sa taký kus cesty neunúvali. Za tým njéčo 
bude, uvidzíš, dzjéča! A prinde aj ich Jano?

No namusušu, to bó ono! Nevjém, nevjém, či by toho svojho 
opitého a darebného junca nesceli prisadzit do našéj rodziny. No 
to by sme tak potrebuvali! Preto v nedzelu hned poobede póš na 
muziku, aby ste sa spolu s Janom ani nevidzeli a já to už s nimi 
dám do porátku. Prveč sa šak mosím povyprávat s tatkom, lebo 
ten ked uvidzí flašu, hnetky by na šecko pristál. 

A ty si tí nálepky ešče nezamétla? Polunnie bude ani kohút 
vajco neznese a nám robota stojí. Čájda, najprveč treba natúcit 
toho maku. Nálepky dočkajú.

Čo nevidzet prindú aj tatko z kosená a budú hlanný jak vlk, 
lebo skoro ráno odešli aj bez frištuku, aby sa nebavili. Šak vjéš 
jako sa hovorí – za rána, za rosy, najlepšjé sa kosí. Mosím mu 
ícit odrezat kúsek kubásky, zaslúži si chudák, šak sa narobí jak 
ten kvón. Ale ked je hlanný, tak je zlý jak sedom čertov. Šak ked 
sa vydáš, uvidzíš, čo je to mat chlapa doma. A ščilejky hupky-
-hupky do roboty!

A. Cibulková
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Malé kroky v ZUŠ, ktoré vedia 
posunúť vpred – medzinárodný 
úspech Dominika Sedláka
Úspech. Vravia o ňom, že ak uspejete iba raz, môže byť úspech len náhoda. Pokiaľ uspejete 
dvakrát, môže to byť šťastie. Pokiaľ uspejete trikrát, tak len vďaka usilovnosti a pracovitosti.

Pri Dominikovi Sedlákovi, žiakovi hudob-
ného odboru v ZUŠ Starej Turej je úspech 
merateľný nielen počtom ocenení, ktoré zís-
kal, ale hlavne tým, že si v tak mladom veku 
uvedomuje, že jeho vzťah k hudbe prekračuje 
ďaleko hranice povinností žiaka. Jeho úspe-
chy sú podložené výnimočným talentom 
...ale v spojení s cieľavedomosťou a hodi-
nami nácviku hry na tak náročný nástroj, 
akým klarinet nepochybne je. Pozitívna 
energia a nákazlivý optimizmus – to vyža-
ruje z Dominika, ktorý študuje hru na kla-
rinet v poslednom absolventskom ročníku, 
ktorým ukončí prvý stupeň základného štú-
dia. Po záverečných skúškach sa mu otvoria 
ďalšie dvere možností umeleckého rozvoja 
na Konzervatóriu Leoša Janáčka v Brne, 
kde bol úspešne prijatý. 

Dominikove úspechy – v celosloven-
skej súťaži drevených dychových nástrojov 
Čarovná flauta v  Nižnej získal v  posled-
ných troch ročníkoch 1. miesto (2013), 
3. miesto (2014) a  2. miesto (2015). 
Z  Medzinárodného festivalu Top Talent 
v Trenčíne (2015) si odniesol Hlavnú cenu 
Grand Prize. Za úspešnú reprezentáciu 
Slovenska v umeleckých súťažiach mu bol 
Krajským školským úradom udelený titul 
Talent Trenčianskeho kraja 2015. V škole 
vystupuje v školskom orchestri a je členom 
Malého komorného orchestra v  Novom 
Meste nad Váhom.

Dominikova „čerešnička na torte“ 
– V  piatok 8. apríla sa uskutočnil na 
Janáčkovom konzervatóriu a  Gymnáziu 

v  Ostrave 14. ročník medzinárodnej 
interpretačnej súťaže PRO BOHEMIA 
OSTRAVA 2016 v hre na dychové nástroje, 
klavír a spev. Súťažia tu žiaci ZUŠ a študenti 
konzervatórií do 21 rokov, čo dáva možnosť 
stretnutia mladých talentov so začínajúcimi 
profesionálmi. Výkony hodnotí odborná 
porota zložená z  koncertných majstrov 
a významných pedagógov z Českej repub-
liky, Slovenska, Rakúska a  Poľska. Súťaž 
kladie dôraz na repertoár a skladby českých 
autorov od klasicizmu až po súčasnosť, no 
nie je to podmienkou. Dominik bol zara-
dený do kategórie, kde ako jediný žiak ZUŠ 
súťažil spolu so žiakmi konzervatórií. Bolo 
to prekvapenie pre neho i  jeho pedagóga 
Mareka Lacka DiS.art., ktorý ho pripra-
voval na túto významnú súťaž a  tiež pre 
Mgr. Andreu Borovskú, ktorá mu nielen 
počas súťaže robila náročnú korepetíciu. 
Dominik nepočul hru svojich konkurentov, 
hoci v kategórii súťažil ako posledný. O to 
väčšie prekvapenie a radosť nastala po vyhlá-
sení výsledkov. Dominik si odniesol z tejto 
prestížnej medzinárodnej súťaže 2. miesto 
(prvá bola žiačka konzervatória z Poľska)!

Z tohto úspechu sa teší celý náš pedago-
gický zbor. Dominikovi a kolegom srdečne 
blahoželáme za dôstojnú reprezentáciu školy 
a dúfame, že tie malé kroky v našej ZUŠ 
posunú Dominika vpred, na profesionálnu 
dráhu umelca. Ďakujeme tiež za sponzorský 
dar BELVE, s. r. o., Stará Turá, ktorý pokryl 
náklady tejto súťaže. 

Mgr. Miroslava Lacová 
riaditeľka ZUŠ Stará Turá 

Strelecká súťaž družstiev stredných 
škôl v Trenčianskom kraji
V stredu 13.4.2016 sa v SOŠ Letecko tech-
nickej v  Trenčíne konala strelecká súťaž 
v streľbe zo vzduchovej pušky - nástrel plus 
desať rán súťažných. Spolu bojovalo štrnásť 
družstiev.

I  keď nepatríme medzi stredné školy, 
dovolili nám spolu súťažiť a dvaja piataci 
a jeden ôsmak sa pokúsili zabojovať v tejto 
vekom nerovnej súťaži. Naši žiaci Truhlík 
Dominik, Chudík Marian a Klimáček Valér, 
žiaci ZŠ v Starej Turej sa umiestnili na  pek-
nom treťom mieste a získali pohár, diplomy 
a drobné ocenenia.

Vedenie školy nám vyšlo v ústrety a pán 
Milan Hučko nás  na uvedenú súťaž odviezol 
školským autom.

Súťaž sa konala pod záštitou armády – 
Regrutačná skupina v Trenčíne.

Počas súťaže si žiaci mohli vyskúšať roz-
borku a zborku samopalu vzor 58 a pútavá 
prednáška ich natoľko zaujala, že aj zabúdali, 
že majú súťažiť. Zároveň si odniesli reklamné 
brožúrky s vojenskou tematikou.

Tréner Milata Peter
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FESTIVAL DIVNÉ VECI
Festival DIVNÉ VECI 2016 bude 
prebiehať počas troch dní 24. – 26. 
júna 2016.  Odohrávať sa bude na 
viacerých miestach Starej Turej 
- námestie, kostol, pri studni, 
hostinec, cukráreň, okno domu, 
obchodné centrum, Dom kultúry 
Javorina, jazero Dubník a okolie.

Hlavnou myšlienkou festivalu je 
priblížiť ľuďom zo Starej Turej a širo-
kého okolia iný prístup k umeniu, 

originálnu prezentáciu divadel-
ného umenia a ďalších umeleckých 
foriem. Celkovým cieľom projektu 
je spojenie umenia a kultúry s ľuďmi 
v Starej Turej a okolí. Festival Divné 
veci ponúka priestor aj pre experi-
ment, vytvára akési laboratórium 
pre performing a rozvoj umeleckej 
komunikácie. Detské predstavenia 
a workshopy budú súčasťou 3 dňo-
vého programu.

Prvý rok festivalu musím sa 
priznať, ma veľmi príjemne prekva-
pil. Všetko sa zbehlo v jeden deň.  
Mnoho interpretov  prišlo podporiť 
tento novovzniknutý festival, len 
tak z  dobrého srdca, z  kamarát-
stva, či podporiť dobrú vec. To ma 
na Slovensku  nesmierne srdečne 
prekvapilo.  Všetci, čo účinkovali 
a pripravovali festival to robili bez 
nároku na honorár. Bolo cítiť na 
účinkujúcich ich dar a na divákoch, 
ako si užívali atmosféru.  Tento rok 
sme rozložili festival na 3 dni, aby 
sme si vyskúšali rôzne lokality a bolo 
na ne viac času.  V tomto momente 
zostavujem dramaturgický program 
a  čakáme, či žiadosť o  získanie 
grantu z ministerstva bude úspešná. 
Aj na tom dosť záleží, čo si budeme 
môcť dovoliť. Opäť spolupracujeme 
na festivale viacerí: AVE agency 
a Evička Adamková s Domom kul-
túry Javorina, aj mesto Stará Turá sa 
tento rok pripojí k spolupráci. Pred 
rokom sme boli zvedaví, ako budú 
ľudia na tento koncept site-specific 
reagovať. Keď sme videli, že večer  

na pole Koštialéch vŕškov prišlo 
okolo 90 ľudí, tušili sme, že DIVNÉ 
VECI sa ujali.

Radi by sme oslovili opäť tých, 
ktorí vyvárali atmosféru na námestí 
počas dňa, speváci a zabávači ako 
Sáva Popovič, Ludwig Bagin, sestry 
Haasové, divadlo Zkufravon, The 
Susie Haas Band, Tono Popovič 
a mnoho iných. Tento rok budeme 
mať na festivale hru DIVNÝ 
PRÍVES.

Budeme sa tešiť, ak tento rok 
príde na festival celá STARÁ TURÁ. 

Monika Haasová, hlavná 
organizátorka festivalu

Monika Haasová je herečka, moderná mimka, performerka, reži-
sérka, pedagogička, zakladateľka Festivalu DIVNÉ VECI, zakladateľka 
fyzického divadla TRIO OLGA. Študovala a pôsobila šesťnásť rokov 
v Holandsku, vytvorila viaceré autorské projekty a umelecké koncepty. 
Mnohé inscenácie, v ktorých účinkovala, odohrala na medzinárod-
ných festivaloch v Brazílii, New Yorku, Belgicku, Nemecku, Francúzsku 
a v Holandsku. Bola tiež súčasťou tvorivých tímov mnohých site-specific 
projektov. Po návrate na Slovensko (2013) okrem iného účinkovala vo 
filme režiséra Miloslava Luthera Krok do tmy, za čo bola ocenená tvori-
vou prémiou IGRIC 2015 za ženský herecký výkon. Fyzické divadlo Trio 
Olga malo premiéru na jeseň v roku 2015 na Nu dance Feste s prvou 
časťou trilogie PEACE. Na Slovensku sa režijne a scenáristicky podieľala 
na cykle rozprávok Veselé zúbky pre deti.

MFK Stará Turá vyslovuje 
vďaku firme PREMATLAK, a. s.
Na začiatku jarnej časti súťaže sme 
zistili, že náš kompresor vypovedal 
službu. Naskytla sa nám otázka, čo 
teraz a hlavne, čo v prechodnom 
zimnom období, keď bude potrebné 
fúkanie lôpt k tréningovému proce-
su. Rozhodli sme sa osloviť odbor-
níkov a požiadali sme ich o radu 
i pomoc. 

Prvotnou operáciou bolo zistenie 
príčiny nefunkčnosti kompresora 
ako celku. Po dôkladnej pre-
hliadke bola ako príčina označená 
- zanesenie nečistôt do motorového 
priestoru a  deformácia fúkacieho 
ventilu. 

Firma PREMATLAK 
navrhla optimálne 
riešenie, ktoré sa skladalo 
z následných 4 krokov:  
• 1. krok - Odstránenie nefunkčnej 

vzduchovej hadice
• 2. krok - Celkové vyčistenie 

prístroja
• 3. krok - Návrh pripojenia novej 

univerzálnej vzduchovej hadice 
a fúkacej koncovky

• 4. krok - Zapojenie tlakomeru pre 
správne hustenie lôpt

V rekordne krátkom čase sa poda-
rilo všetky tieto kroky zrealizovať, 
a tak sme mohli kompresor uviesť 
do prevádzky už pred začiat-
kom prípravného obdobia. Veľké 

prekvapenie však nastalo, keď som  
firmu PREMATLAK požiadal 
o vystavenie faktúry za odvedenú 
prácu. Pán riaditeľ Stöhr odmietol 
s vysvetlením, že opravu zabezpečili 
v rámci sponzoringu MFK, nakoľko 
i deti ich zamestnancov patria do 
štruktúr klubu. Rozhodli sa, že 
i  týmto gestom pomôžu zabezpe-
čiť, aby tréningový proces prebiehal 
i naďalej bez prerušenia.

Preto by klub chcel vysloviť 
poďakovanie firme PREMATLAK, 
a. s. a  hlavne riaditeľovi pánovi 
Stöhrovi, ktorý bol ochotný a nápo-
mocný pri zabezpečení celkovej 
opravy. Kompresor, ktorý ostal 
nefunkčný, sa i  za jeho výdat-
nej pomoci podarilo kompletne 
repasovať. 

V  dnešnej uponáhľanej a  ťaž-
kej dobe, čoraz viac zabúdame na 
to, že sú medzi nami ešte stále ľudia 
a firmy, ktoré sú ochotné nezištne 
pomôcť. Preto sme veľmi radi, že sa 
nám podarilo nájsť a súčasne nadvia-
zať priateľské vzťahy i budúcu spolu-
prácu, práve s takouto spoločnosťou. 

 Ako osoba zodpovedná za ria-
denie MFK Stará Turá, chcem ešte 
raz vyjadriť veľkú vďaku za odve-
denú prácu, ktorá patrí všetkým 
pracovníkom firmy PREMATLAK 
na čele s pánom Stöhrom.

Mgr. Miroslav Krč 
MFK Stará Turá 

Koncert
V  starších citátoch som sa raz 
dočítala toto:
„Ak dieťa dokáže hrať na hudobný 
nástroj, počúvať hudbu, má vyvi-
nutý cit pre krásno a plní sa tým 
jeho duchovno.“

V koncertnej sále Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej bol 
19. apríla koncert huslistov. Žiaci 
prezentovali výsledky svojej výuky 
v  hraní na husliach,výsledky 
svojho snaženia a toho, čo sa za 
posledné mesiace naučili.

Prečo som sa rozhodla napí-
sať o tomto koncerte? Zaujalo ma 
to, čo všetko dokáže pani učiteľka 
Mária Bodnárová DIS.art s týmito 
deťmi. S deťmi, ktoré držia s lás-
kou nástroj - husle, vedia na 
nich zahrať, vyčariť tóny. Je to jej 
neskonalá trpezlivosť pri výuke, jej 

vedenie, láskavý prístup. Výchova, 
že sa majú spoločensky obliecť, 
vnímať hudbu, aby tento deň bol 
pre nich sviatočný, veď v sále sedia 
rodičia, ktorí potleskom ocenia 
ich vystúpenie a hru.

Krásny doprovod na klavíri 
mala pani učiteľka Mgr. Andrea 
Borovská, hrala so zanietením 
a stále s úsmevom. A samozrejme, 
nezabudnuteľný p.  Ján Pavlovič, 
stálica v  klavírnom svete Starej 
Turej. Bol to koncert malých žia-
kov, no za tým, čo predviedli, je 
kus poctivej práce i ich pedagógov 
a právom je hrdá i pani riaditeľka 
ZUŠ, Mgr. Miroslava Lacová na 
úspechy, čo dosahujú žiaci školy 
na rôznych súťažiach, ako aj v ďal-
šom umeleckom vzdelávaní.

Veľká vďaka za trpezlivosť, 
lásku a obetavosť, akú venujú svo-
jim žiakom v našej ZUŠ.

J.T.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
Riaditeľka Materskej školy Stará Turá oznamuje, že zápis detí do mater-
skej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 
2016/2017 sa uskutoční v termíne od 2. mája 2016 do 4. mája 2016.
Vzorové tlačivo „Žiadosti o prijatie do MŠ“ je dostupné na inter-
netovej stránke www.msstaratura.sk v prílohe časti „Zápis do MŠ“, 
ako i v materskej škole. Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi 
a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast,  spolu s fotokópiou 
rodného listu dieťaťa, odovzdá  zákonný zástupca v budove Materskej 
školy Hurbanova 153 (pri Salaši) riaditeľke materskej školy v termíne 
od  2.5.2016 do 4.5.2016. Rozhodnutie o prijatí si zákonný zástupca 
prevezme osobne v termíne od 6.6.2016 do 8.6.2016 u riaditeľky MŠ.
 Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ
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KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV STARÁ TURÁ
v spolupráci s mestským úradom Stará Turá Vás pozýva na diaľkový 

pochod na počesť 71. výročia oslobodenia a 72. výročia SNP

PODJAVORINSKÁ 
PÄŤDESIATKA
41. ročník – 14. 5. 2016

TRASY
P1 - 10 km - Stará Turá, Dubník, Stará Turá
P2 – 15 km - Strání - Květná (ČR) - Veľká Javorina - Stará Turá
P3 – 30 km - Nová Bošáca - Lopeník - Nová Hora - Květná - Veľká 
Javorina - Stará Turá (Variant k P3 z Bošáce cez Rolincovú na Novú Horu)
P4 – 50 km - Nová Bošáca - Lopeník - Nová Hora - Květná - Veľká 
Javorina - Cetuna - Lubina - Višňové - Stará Turá
Pre horské bicykle:
C – 50 km - Stará Turá - Lazy - Penaze - V. Javorina - U Bětina Javoru 
- Kamenná búda - Vápenky - Nová Lhota - Kubíkov vrch - Zemlianky - 
Šlahorová Dolina - Paprad - Stará Turá

PREZENTÁCIA
Na všetky trasy pred mestským úradom 
6:45 - 7:20 P3 - odchod autobusu 7:20
7:20 - 8:40 P2, C - odchod autobusu 8:40
8:00 - 8:40 na P1
Autobus počká na železničnej stanici na vlak od Myjavy príchod 
8:23. Účastníkov odvezie na štart. DOPRAVU AUTOBUSOM NA ŠTART 
JEDNOTLIVÝCH TRÁS ZABEZPEČÍ USPORIADATEĽ.

CIEĽ všetkých trás je v DK Javorina do 18.00 h

ŠTARTOVNÉ
P1 a C   dosp. 1 €, mládež do 15 r. a členovia KST (platný preukaz) 0,5 €
P2-P4   dosp. 2 €, mládež do 15 r. a členovia KST (platný preukaz) 1,5 €
Prosíme, prineste si drobné.

OBČERSTVENIE
Z vlastných zásob, Pohostinské občerstvenie - Stará Turá, Květná (české 
koruny), Veľká Javorina. Poriadateľ podá občerstvenie na V. Javorine 
a v cieli.

TRASA POCHODU
Pochoduje sa po cestách vyznačených turistickými značkami a vlastným 
značením v oblasti Bielych Karpát. Trasy sú turisticky príťažlivé, na 10 
a 15 km vhodné pre rodiny s deťmi. Po absolvovaní trasy bude udelený 
pamätný list. Oblasť pochodu je v turistickej mape: 
Mapa č. 129 Malé Karpaty – Bradlo M 1:50 000, 
Mapa č. 107 Biele Karpaty – Trenčín M 1:50 000

UPOZORNENIE
Každý účastník ide na vlastnú zodpovednosť. Trasy prechádzajú aj 
v Českej republike, preto je nutný platný občiansky preukaz alebo pas 
a odporúčame Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).
Trasa P4 je náročná a nie vhodná pre každého. Pokiaľ preceníte svoje sily, 
môžete použiť autobus z Lubiny, alebo vlak z Višňového.

POUJATIE PODPORILI
MOLITEX KRAJNÉ ŠPORT-PENZIÓN STARÁ TURÁ PREMARES STARÁ TURÁ
VINÁREŇ GAŽOVIČ STARÁ TURÁ AUTOPOTREBY TRIO JAKUBEC STARÁ TURÁ

Wushu centrum Stará Turá 
súťaží doma i v zahraničí
Dňa 2. apríla 2016 sa uskutočnilo prvé 
kolo súťaže pre našich najmenších - 
Kung Fu Deti. Pod záštitou domáceho 
klubu, Wushu Centra Stará Turá, sa nám 
po menších komplikáciách s pôvodnými 
priestormi, nakoniec podarilo zorgani-
zovať celú akciu v telocvični Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej. Tentokrát 
sa k našim cvičencom pridali kamaráti 
z klubu Dračí bojovník v Trnave, Školy 
čínskeho Wu Shu v  Bratislave a  zo 
susedných Čiech k nám zavítali pria-
telia z Hung Gar Kung Fu škola Brno. 
Malí bojovníci sa predviedli v rôznych 
kategóriách podľa veku, skúseností 
a  typu zostáv, ktoré cvičili. Keď naj-
mladší aj najstarší súťažiaci ukázali svoje 
schopnosti pri cvičení zostáv so zbraňou 
aj bez zbrane, nadišiel čas na zápasenie. 
V detských zápasoch Xu Shi ide o vychý-
lenie súpera z rovnováhy a jeho následné 
zhodenie alebo aspoň o  vytlačenie 

súpera z ringu s prípadným následným 
pádom. Deti zápasili v dvoch váhových 
kategóriách. Do rohov bojovej plochy 
sa postavilo 8 odvážlivcov odhodlaných 
popasovať sa o výhru. A bolo sa nao-
zaj na čo pozerať! Zápasníci predviedli 
svoju silu, šikovnosť, ale aj bojového 
ducha. Wushu centrum získalo 15 z cel-
kovo 29 ocenených medailí.

O  týždeň sa štyria reprezentanti 
nášho klubu zúčastnili Juniorskej ligy 
v  Kuřimi pri Brne. Predviedli svoje 
zostavy, ukázali zručnosť so zbraňou 
a zabojovali tak vo veľmi veľkej konku-
rencii českých družstiev. V tejto súťaži 
získala medaile Simona Václavová, a to 
bronzovú a striebornú. 

Gratulujeme teda všetkým víťazom 
a ďakujeme všetkým zúčastneným, že 
sa nebáli a predviedli čo v nich je. Nie 
je predsa dôležité vyhrať, ale zvíťaziť! 
Sám nad sebou, nad lenivosťou, nad 

pýchou,... a nad všet-
kým, čo nám bráni 
kráčať po ceste pozna-
nia! Dúfame teda, že 
ďalšieho kola, ktoré 
sa bude konať v jeseni 
tohto roku, sa zúčast-
níme aspoň v  takom 
počte, ako na tomto. 
Tešíme sa na vás J

Wushu centrum 
Stará Turá

Memoriál Karla Očenáška 
v stolnom tenise v Starej Turej
Dňa 26.3.2016 Kozmos TIP BAR, kde 
sa nachádza i  Tipsport v  Starej Turej 
boli organizátormi stolnotenisového 
turnaja – Memoriálu Karla Očenáška 
(Kajínka), ktorý bol všestranný športo-
vec. Po ťažkom pracovnom úraze v roku 
2001, odišiel do invalidného dôchodku. 
I napriek zdravotným ťažkostiam si rád 
zahral stolný tenis s priateľmi v uvede-
nom zariadení. Bol i členom Fan klubu 
MFK Stará Turá a zúčastňoval sa všet-
kých ich futbalových zápasov doma 

i vonku. Zomrel nečakane 10.10.2015 
vo veku iba 47 rokov.

Uvedeného Memoriálu sa zúčastnilo 
7 dvojíc a hrali medzi sebou štvorhru. 
Poradie najlepších: 1.Miroslav Rojko 
- Ľubomír Mikulec, 2.Mário Ďurnek 
– Peter Antala, 3.Vanesska Sekerková – 
Ján Potfaj.

Organizátori turnaja a  pretekári 
sa zhodli, že pohár, ktorý sponzorsky 
zabezpečil Miloš Rubaninský zo Starej 
Turej sa odovzdá 15 ročnému Karolovi 

Očenáškovi, jedinému synovi 
zosnulého Karla Očenáška, 
ktorý mu bude pripomínať 
svojho otca. Pri jeho prebe-
raní mu vypadli i slzy a tak-
tiež mnohým prítomným. 
Všetci pretekári boli ocenení 
vedúcou uvedeného zaria-
denia Zuzanou Sekerkovou 
a Ninou Antálkovou.

Text a foto: Viliam Solovič
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