
Uplynulo už 550 rokov...
Tento rok oslavuje mesto Stará Turá dôležité výročie. Uplynulo už 550 rokov 
odvtedy, čo uhorský kráľ Matej Korvín vystavil listinu, ktorou obyvateľov Starej 
Turej oslobodil od platenia všetkých kráľovských poplatkov, a to na večné časy.

Po vojenskom neúspechu husitského 
revolučného hnutia v  bitke pri Lipanoch 
v roku 1434 sa veľká časť bojovníkov, ktorí 
prežili, ocitla bez zamestnania. Mnohí 
z  nich vstúpili do žoldnierskych služieb 
v  Uhorsku a  v  iných krajinách. Tí, ktorí 
nenašli uplatnenie v žoldnierskych službách, 
vytvorili túlavé skupiny. Neskôr sa začali 
nazývať bratríkmi. Bratrícke vojská napá-
dali prevažne majetky feudálov a bohatých 
mešťanov, rabovali, dobývali mestá a kláš-

tory. Mali preto povesť skôr zbojníkov, než 
šíriteľov vznešených husitských ideí.

V roku 1458 nastúpil na uhorský trón 
Matej Korvín, ktorý si predsavzal zlik-
vidovať posledné zvyšky bratríckych 
vojsk. V  roku 1467 dobylo kráľovské voj-
sko posledný tábor bratríkov na území 
Slovenska, ktorý sa nachádzal vo Veľkých 
Kostoľanoch. Ich veliteľovi Jánovi Švehlovi 
sa však podarilo ujsť. Cválal na koni cez 
Turú, odkiaľ sa cez lesy Javoriny chcel dostať 

na Moravu. Povesť hovorí, že ženy 
v tom čase prali na potoku bielizeň. 
Zrazu k nim pricválal unavený jazdec 
a spýtal sa ich, ktorým smerom sa ide 
na Moravu. Ženy si všimli, že stopy 
koňa v snehu ukazovali opačný smer. 
Švehla totiž pribil svojmu koňovi 
podkovy naopak, aby tak zmiatol 
možných prenasledovateľov. Na čud-
ného jazdca preto upozornili svojich 
mužov, ktorí ho dobehli v lese a zajali. 
Predviedli ho pred Michala Orsága, 
ktorý ho vydal do rúk panovníka. 
Švehla bol potom spolu s ostatnými 
bratríckymi veliteľmi obesený.

V  mestskej kronike je zapísané: 
„Dňa 3.  februára 1467 kráľ Matej 
Korvín v  Trnave dal za to vystaviť 
výsadnú listinu, v ktorej tam krstným 
menom označených ôsmych s  dolož-
kou atď. turanských obyvateľov 

oslobodil od platenia všetkých daní z majetku 
(tributum), príspevkov (contributio), výno-
sov (proventus) a poplatkov (taxa) riadnych 
i mimoriadnych a akéhokoľvek iného platenia, 
ktoré by malo plynúť do kráľovskej poklad-
nice, a to na večné časy.“

Táto udalosť bola veľmi dôležitým míľni-
kom v histórii Starej Turej, pretože sa vtedy 
z malej obce razom stalo privilegované mes-
tečko. Od tej doby si prezieraví Staroturania 
privilégiá chránili a dávali si ich potvrdzovať 
ďalšími panovníkmi. Túto udalosť si v mes-
tečku pravidelne pripomínali a  verejne 
oslavovali. Ani po 550 rokoch tomu nebude 
inak. Mesto Stará Turá a Mestské múzeum 
Vás srdečne pozývajú na Historické sláv-
nosti usporiadané pri príležitosti tohto 
významného výročia, ktoré sa uskutočnia 
dňa 20. mája 2017.

Lucia Poľanská, Mestské múzeum Stará Turá
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Spomienka 
na ukončenie 
2. sv. vojny
5. máj, 10.00 h, 
Námestie 
slobody

Míľa pre 
mamu
13. máj, 
Námestie 
slobody

Slávnostný 
program ku 
Dňu matiek
14. máj, 15.00 h, 
DK Javorina

Historické 
slávnosti a Noc 
múzeí a galérii
20. máj, od 
17.00 h, Námestie 
slobody, mestské 
múzeum
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Rybárske preteky
• 1. máj – Detské rybárske 

preteky, 7.00 h, Dubník I.
• 6. máj – Pstruhové preteky, 

7.00 h, Dubník I.
• 7. máj – Tradičné rybárske 

preteky, 6.00 h, Dubník I.
• 12. – 14. máj – 3-dňové 

rybárske preteky, Dubník I.

Podjavorinská 50ka
13. máj, turist. pochod od MsÚ
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Deťom pre radosť
1. jún
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 25. marca  2017 sa uskutočnilo XXV. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará 
Turá. Zasadnutie otvorila primátorka mesta 
Ing. Anna Halinárová. 

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
• odpredaj  časti pozemku  Slovenskému 

vodohospodárskemu  podniku, š. p., 
odštepný závod Piešťany, z dôvodu trvalého 
záberu časti pozemku pri realizácii stavby 
„Stará Turá – úprava potoka Tŕstie“

• súhlas pre spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o., 
Stará Turá k realizácii opravy časti jestvu-
júceho primárneho kanála na Dibrovovej 
ul. a od Husitskej cesty po parkovisko pri 
TESCU,

• odkúpenie pozemkov od Evanjelickej cirkvi 
A.V. na Slovensku, Cirkevný zbor Stará Turá 
za kúpnu cenu 15 000,- €. 

MsZ schválilo rozpočtové opatrenia evido-
vané pod číslami 20170003 a 20170004, kto-
rými sa zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu  
696 933 € a zvýšia celkové výdavky rozpočtu 
o sumu 696 933 € a vzalo na vedomie prehľad 
rozpočtových opatrení k I. zmene rozpočtu 
mesta Stará Turá na rok 2017 evidovaných pod 
číslami 20170001 a 20170002 schválených pri-
mátorkou mesta, ktorými sa presúvajú jednot-
livé položky výdavkov rozpočtu mesta, pričom 
celková suma výdavkov rozpočtu sa nezmení.

MsZ schválilo dva návrhy na  podanie žia-
dosti o finančný príspevok z fondov EU pre 
projekt, a  to „Zlepšenie technického vyba-
venia školskej knižnice a  IKT učebne, ZŠ 
Hurbanova, Stará Turá“ a „Zníženie energe-
tickej náročnosti objektu Materskej školy na 
ul. Hurbanova 142, alokované  pracovisko ul. 
Hurbanova 153, Stará Turá“.

Projekt „Zlepšenie technického vyba-
venia školskej knižnice a  IKT učebne, ZŠ 

Hurbanova, Stará Turá“ rieši obstaranie IKT 
učebne (do existujúcej učebne) a obstaranie 
materiálno-technického vybavenia v rozsahu 
typizovanej zostavy.

Celkové oprávnené náklady boli stano-
vené v súlade s Prílohou č. 5 výzvy na pred-
kladanie projektových zámerov a činia sumu 
69 380,00 € (16 930 € IKT učebňa a 52 450 € 
knižnica). Spoluúčasť mesta na kofinancovaní 
je 5 % z celkových nákladov projektu uvede-
ných v žiadosti, čo činí sumu 3 469 €.

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti 
objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, 
alokované  pracovisko ul. Hurbanova 153, 
Stará Turá“ rieši zateplenie obvodových stien, 
strechy, výmenu okien, rekonštrukciu vyku-
rovania, rekonštrukciu prípravy teplej vody, 
fotovoltaické panely, riadené vetranie - reku-
peráciu a výmenu svietidiel. 

V  rámci žiadosti o  NFP si mesto chce 
uplatniť finančné prostriedky na stavebné 
práce vo výške 626 410,40 € s DPH, výdavky na 
spracovanie projektovej dokumentácie v sume 
16 500€ (formou refundácie už vynaložených 
prostriedkov), výdavky na stavebný dozor, 
mzdové výdavky zamestnancov resp. externé 
riadenie projektu, energetický certifikát 
objektu (po realizácií), výroba a osadenie 1 ks 
dočasného pútača ,1 ks stálej tabule a rezervu 
vo výške do 2,5 % z celkových oprávnených 
výdavkov. Spoluúčasť mesta na kofinancovaní 
je 5 % z celkových nákladov projektu uvede-
ných v žiadosti.  

V  záverečnej časti zasadnutia prero-
kovali a  schválili poslanci v  zmysle zákona 
č. 253/1994 Z. z. právnom postavení a plato-
vých pomeroch starostov obcí a primátorov 
miesta v znení neskorších predpisov zmenu 
zvýšenia základného platu /fakultatívnej 
zložky/ primátorke mesta o 10 %, t. j. z 50% 
na  60 %.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Spomienka na oslobodenie mesta Stará Turá
Z histórie vieme, že nepriateľ v podobe 
fašistických vojsk, napáchal nesmierne 
škody a priniesol strašné obete na ľud-
ských životoch. Doteraz sa považuje 
2. svetová vojna za najtragickejší konflikt 
v ľudských dejinách. Výsledkom týchto 
nenávistných bojov boli len smútok, utr-
penie a smrť. I naše naše mestečko bolo 
poznamenané týmito tragickými udalos-
ťami až do 8. apríla 1945, kedy sa zjavili 
v meste rumunské vojská a oslobodili ho. 
Bohužiaľ, i v tomto prípade sa tak stalo za 

cenu toho najvzácnejšieho a to ľudského 
života. 36 mladých rumunských vojakov 
zaplatilo túto krutú daň za našu slobodu. 
V  Starej Turej na rímsko-katolíckom 
cintoríne odpočívajú večným snom títo 
hrdinovia. Každoročne si preto s prícho-
dom jari pripomenieme víťazstvo slobody 
a života, nad útlakom a smrťou. 

Štátnou hymnou a  položením ven-
cov k hrobom 36 rumunských vojakov 
si mesto Stará Turá dňa 7. apríla pripo-
menulo už 72. výročie od oslobodenia 
mesta  spod nadvlády fašistických vojsk. 
Medzi významných hostí, ktorí sa zúčast-
nili tejto pietnej spomienky, patril posla-
nec Národnej rady Slovenskej republiky 
Dušan Bublavý, ktorý sa prihovoril náv-
števníkom svojím prejavom.

Mesto Stará Turá SNP 1/2, 
916 01 Stará Turá

vyhlasuje v súlade s § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov 

V Ý B E R O V É  K O N A N I E
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 
Základnej školy Hurbanova 128/25, 
916 01 Stará Turá s predpokladaným 
nástupom do funkcie od 01.09.2017.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 
Z. z v znení neskorších predpisov,

• vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods.5, alebo jej 
získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods.5 
písm. b) zákona 596/2003 Z. z., o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky a kritériá: 
• ovládanie štátneho jazyka podľa §11 zákona NR SR 

č. 317/2009 Z,
• znalosť školskej legislatívy,
• bezúhonnosť (§3 ods. 4 zákona č.552/2003 a § 9 

zákona č. 317/2009),
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• zdravotná  spôsobilosť (fyzická a psychická) podľa § 10 

zákona NR SR č. 317/2009,     
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
• flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
• aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),
• absolvovanie funkčného vzdelávania  podľa § 34 

zákona č. 317/2009 Z. z.  je možné doplniť najneskôr 
do 3 rokov od ustanovenia do kariérnej pozície,

• vítaný vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 

(prihláška),
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti,
• profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, 

motivačný list, 
• písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy 

v rozsahu maximálne 4 strany, 
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej 

a duševnej)  na výkon práce učiteľa a vedúceho 
pedagogického zamestnanca,

• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných 
údajov pre potreby výberového konania,

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní, ktoré 
nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú 
vo výberovom konaní akceptované. 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na 
výberovom konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 
spolu s požadovanými dokladmi označenú heslom 
„Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Hurbanova 128/25 
Stará Turá – NEOTVÁRAŤ“ doručte do podateľne 
Mestského úradu  Stará Turá , alebo pošlite  na adresu 
Mestský úrad, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá 
do 18. mája 2017 do 12.00 hod.
Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania 
na odtlačku poštovej pečiatky.
Ďalšie informácie: Školský úrad Stará Turá , tel. 032 746 
1628 
Rada školy písomne oznámi uchádzačom termín 
a miesto výberového konania.

pokračovanie na str. 5
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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 1. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2017.

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 a  v  infor-
mačnej kancelárii 
mesta,

• 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 uza-
vrie zmluva,

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

Uzávierka prijímania projektov: 
15.05.2017
Trvanie projektu: 01.06.2017 – 30.09.2017
Predloženie záverečnej správy: do 31.10.2017

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 2017
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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. Na jeseň 
sa uskutočnili voľby funkcionárov – predsedu ZZO OZ 
KOVO, členov VZO OZ KOVO a jednotlivých ZV OZ 
KOVO. 
Za predsedu ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-PREMA 
Stará Turá bol opätovne zvolený p. Peter NEMČEK. 
Okrem hlavnej činnosti - vyjednávania Kolektívnych 
zmlúv alebo Protokolárnych zmien Kolektívnej zmluvy, 
pracovno-právneho poradenstva chceme našim členom 
spríjemniť aj oddych organizovaním zájazdov, rekreácií.
V  roku 2016 sme organizovali poznávací zájazd do 
HOLANDSKA, v lete sme organizovali 7- dňovú dovo-
lenku v Taliansku - letovisko Lido Delle Nazioni, ďalej 
sme organizovali pre zamestnancov 2 zájazdy na ter-
málne kúpaliská, 2 zájazdy do Noweho Targu a  tiež 
1 zájazd pre záujemcov o turistiku. 

V roku 2017 organizujeme pre našich členov – zamest-
nancov víkendový pobyt v kúpeľoch BOJNICE, zájazdy 
do Noweho Targu, zájazdy na termálne kúpaliská a tiež 
turistický zájazd. 
V tomto roku plánujeme v septembri STRETNUTIE 
DÔCHODCOV, o ktorom Vás včas budeme informovať. 

Tradičné je už organizovanie zájazdov pre našich 
dôchodcov – v r. 2016 sme boli na poznávacom zájazde 
v Rakúsku, kde sme si prezreli hrad KREUZENSTEIN, 
a tiež sme organizovali zájazd na termálne kúpalisko 
VEĽKÝ MEDER.

ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-PREMA Stará Turá aj 
tento rok organizuje pre svojich členov – dôchodcov 
jednodňové zájazdy v termínoch: 
14.6.2017 (streda) poznávací zájazd – Kremnica – 
Banská Štiavnica 
Poplatok: 2,00 € , vstupenky do múzeí si hradí každý 
účastník sám.

TERMÁLNE KÚPALISKO VEĽKÝ MEDER:
zájazd sa organizuje v termíne 15.7.2017 – sobota, a je 
určený pre tých dôchodcov, (bez rodinných príslušní-
kov), ktorí sa nezúčastnia poznávacieho zájazdu.
Tento termín je určený aj pre zamestnancov – členov 
ZZO OZ KOVO s rodinnými príslušníkmi. K týmto 
opatreniam sa pristúpilo z dôvodu naplnenia kapacity 
autobusu.
Poplatok: 2,00 € + hromadná vstupenka 6,50 €.

ODCHOD AUTOBUSU obidva zájazdy je o 7.00 hod. 
spred administratívnej budovy CHIRANY. Podmienkou 
účasti na zájazdoch je zaplatenie členského príspevku 
do roku 2017 (členský príspevok je nezmenený – 3,00 
€ na rok). 
Záujemcovia o  zájazdy nahlasujte sa na sekretari-
áte ZZO OZ KOVO CHIRANA-PREMA v  budove 
SPOLDOMu – osobne alebo prostredníctvom blízkej 
osoby, je potrebné zaplatiť poplatok. Telefonické infor-
mácie: 0911817643, 0327752674.

ZZO OZ KOVO

Keď sa sily spoja... tak to 
vždy dobre dopadne
Občianske združenie Krajina Karpaty 
zamerané na obnovu a čistotu kra-
jiny je už tradičným usporiadate-
ľom prvých jarných čistení okolia 
Dubníka alebo Čachtickej doliny, 
je úzko spolupracujúce s  turistami 
a ďalšími milovníkmi prírody. Tento 
rok sa však všetci títo dobrovoľníci 
rozhodli netradične začať s revitali-
záciou poľných cestičiek, chotárnych 
chodníkov i výsadbou zaujímavých 
plodonosných drevín. Je úžasné, že sa 
stále ešte nájdu nadšenci ktorí milujú 
prírodu, svoje okolie i kopaničiarsky 
kraj a chcú mu dať opäť kultivovaný 
charakter. Ľudia, ktorí chcú obnoviť 
krásu kvitnúcich planých hrušiek, 
jesennú farebnosť oskorúš i  iných 
unikátnych drevín, účelnosť a roman-
tickosť poľných cestičiek v chotári. 
Všetci s takýmto mentálnym nasta-
vením sa dňa 1. apríla 2017 stretli 
pred Mestským úradom, aby pokra-
čovali v čistení, obnove a kultivácií 
krajinných prvkov. Títo členovia 
rôznych staroturanských spolkov, 
ako Klub slovenských turistov Stará 
Turá, Detská organizácia Fénix, 
Krajina Karpaty, Poľovnícke zdru-
ženie Stará Turá Les, sa tak zapojili 
s nadšením do zveľaďovania okolia 
svojho mesta. V tento deň bolo treba 
zvládnuť dve hlavné úlohy, ktoré sa 
realizovali na rôznych miestach. Prvá 
skupina, Detská organizácia Fénix 
pod vedením Petra Ištoňu a odbor-
ným dozorom pracovníka Lesoturu 
vyrazila vysádzať plodonosnú dre-
vinu pagaštan konský na okraj lúk 
v mestských lesoch. Výsadba zaují-
mavých solitérnych a alejových stro-
mov prispeje ku zvýšeniu estetickej 
hodnoty krajiny a k zvýšeniu úživ-
nosti poľovného revíru. Aktivitu 
a  pracovitosť „Fénixákov“ ocenili 
aj zúčastnení profesionálni lesníci 
a  poľovníci Patrik Hargaš, Daniel 
Durec, Marián Vréba, Michal Dudák. 
Sadenice pagaštana konského vypes-
toval z deťmi nazberaných gaštanov 
člen poľovného združenia Stará Turá 
Les Juraj Gavač. Mládežníci z Fénixu 

ešte vyčistili od odpadkov po nepo-
riadnych spoluobčanoch okolie 
altánku „Na Jame“ (v  Topoleckej) 
aby si mohli v čistom prostredí opiecť
zaslúženú špekačku. 
Druhá úderná skupina Staroturancov 
tvorená pánmi Vlastimilom Čepelom, 
Dušanom Hrnčiříkom, Jozefom 
Polónim, Jánom Trembáčom, 
Tomášom Jansom a Ivanom Durcom 
sa odobrala na starú poľnú cestu 
vedúcu k unikátnemu minerálnemu 
prameňu „Kyselá voda“ aby ju vyčis-
tila a obnovila. Bolo potrebné odstrá-
niť z nej kroviny a vrátiť jej charakter 
udržiavanej poľnej cestičky. Bolo tam 
cítiť odhodlanie pokračovať v obnove 
týchto komunikácií, ktoré kedysi tvo-
rili hlavné spojnice medzi kopani-
cami a dnes sú významným prvkom 
turistickej infraštruktúry. 
Za túto aktivitu všetkým dobrovoľ-
níkom, členom staroturanských 
spolkov, ale hlavne deťom, všetkým 
ktorí zveľaďujú kopaničiarsku kra-
jinu v okolí Starej Turej, patrí veľká 
vďaka. Veď spájanie sa občianskych 
združení so záujmom o prírodu pri-
náša nie len príjemný pocit občian-
skej spolupatričnosti ale aj chuť 
pokračovať v spolupráci na obnove 
zaujímavých krajinných prvkov.

Ivan Durec, Krajina Karpaty

Spomienka na koniec 2. svetovej vojny
Mesto Stará Turá Vás pozýva na pietnu 
spomienku na 72. výročie ukončenia 

druhej svetovej vojny, ktorá sa uskutoční 
v piatok 5. mája 2017 o 10.00 h pri 

pamätníku SNP na Námestí slobody.
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Mesto Stará Turá SNP 1/2, 
916 01 Stará Turá

vyhlasuje v súlade s § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov 

V Ý B E R O V É  K O N A N I E
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  
Centra voľného času  Gen. M. R. Štefánika 
355/4, 916 01 Stará Turá 
s predpokladaným nástupom do funkcie 
od 01.09.2017.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti 

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zmysle vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov,

• vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods.5, alebo jej 
získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods.5 
písm. b) zákona 596/2003 Z. z., o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky a kritériá: 
• ovládanie štátneho jazyka podľa §11 zákona NR SR 

č. 317/2009 Z,
• znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch 

týkajúcich sa centra voľného času,
•  bezúhonnosť podľa §3 ods. 4 zákona č.552/2003 a § 9 

zákona č. 317/2009,
•  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
•  zdravotná  spôsobilosť (fyzická a psychická) podľa § 10 

zákona NR SR č. 317/2009,   
•  organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
•  flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
•  aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),
•  absolvovanie funkčného vzdelávania  podľa § 34 zákona 

č. 317/2009 Z. z.  je možné doplniť najneskôr do 3 rokov 
od ustanovenia do kariérnej pozície,

•  vítaný vodičský preukaz skupiny B
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 

(prihláška),
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti,
• profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, 

motivačný list, 
• písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času 

v rozsahu maximálne 4 strany, 
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej 

a duševnej)  na výkon práce vychovávateľa a vedúceho 
pedagogického zamestnanca,

• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov 
pre potreby výberového konania,

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní, ktoré 
nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú 
vo výberovom konaní akceptované. 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom 
konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s požadovanými dokladmi označenú heslom „Výberové 
konanie na riaditeľa CVČ, Gen. M. R. Štefánika 355/4, 
Stará Turá  – NEOTVÁRAŤ“ doručte do podateľne 
Mestského úradu  Stará Turá , alebo pošlite  na adresu 
Mestský úrad, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá 
do 18. mája 2017 do 12.00 hod.
Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku 
poštovej pečiatky.
Ďalšie informácie: Školský úrad Stará Turá , tel. 032 746 
1628 
Rada školského zariadenia písomne oznámi uchádzačom 
termín a miesto výberového konania.

Tajomstvá lesa
Dňa 21.3.2017 sa deti z MŠ pri cukrárni 
pri príležitosti Medzinárodného dňa 
lesov zúčastnili environmentálneho 
výučbového programu „Čo sa v  lese 
ukrýva?“ Deti absolvovali viacero aktivít, 
ktorými si rozširovali svoje vedomosti 
o lese, o zvieratách a prehlbovali si cit-
livý a ochranársky postoj k prírodnému 
prostrediu. Edukačné aktivity boli zážit-
kovou formou sprostredkované pracov-
níkmi Lesoturu. Deti sa premenili na 
zajkov a srnky a vyskúšali si, kto ďalej 
skáče. Múdra pani sova a  roztopašná 
sojka ich naučili, ako sa majú v  lese 
správať, čo do lesa nepatrí a čo tam zasa 
musí byť, a viedli ich k pochopeniu, že 
za naše okolie sme zodpovední my sami. 
Aby deti správne pochopili symbiózu 
života v lese, zahrali sa na líšky a zajači-
kov. Úlohou líšok bolo chytiť čo najviac 
zajačikov. V zvukovom pexese spozná-
vali zvuky prírodnín, ako je napríklad 
ihličie, hlina, kamienky. Sústredenosť, 
pozornosť a fantáziu si rozvíjali v skla-
daní drevených puzzle s obrázkami les-
ných zvierat. Mali možnosť  skúsiť si 
i hod na cieľ šiškami, a tu sa zasa ukázala 

ich šikovnosť a obratnosť. Po absolvo-
vaní všetkých aktivít sme sa stretli opäť 
na školskom dvore a  tu pracovníci 
Lesoturu ocenili snahu detí drobnou 
sladkosťou a peknými rozprávkovými 
knihami. Celkom na záver sa deti zahrali 
na malé semienka, ktoré spadli na zem 
a začali z nich rásť stromy, ktoré musia 
odolávať dažďu a vetru. Cieľom hry bolo, 
aby deti pochopili, ako rastie strom.

Každý musí dostať príležitosť dosta-
točne sa oboznámiť s prírodou a život-
ným prostredím cez svoje chápanie, 
prežívanie a konanie. Len deti vybavené 
konkrétnymi zážitkami a skúsenosťami 
môžu rozvíjať svoje kladné ekologické 
postoje a pripravenosť konať v prospech 
prírody. Skúsenosti a zážitky z prírody 
umožňujú vytvoriť si pozitívny vzťah 
k nej. J. A. Komenský prirovnáva život 
človeka k  stromu. Hovorí, že zdravý 
strom sa vyvíja z koreňov. Ku koreňom 
prirovnáva deti predškolského veku. 
Ak bude učiteľ presvedčený  o tom, čo 
rozpráva dieťaťu, ak s ním bude citlivo 
pracovať, ak do dieťaťa zaseje to naj-
lepšie, čiže umožní mu všetko precítiť 
jeho zmyslami, teda vidieť, počuť, ovo-
ňať, ohmatať, určite z takéhoto dieťaťa 
vyrastie zdravý strom. 

Chcela by som sa touto ces-
tou poďakovať za spoluprácu 
pracovníkom Lesoturu – pani 
Mirke Biesikovej, Ing. Jožkovi 
Kršákovi a Veronike Durcovej, 
že nám pomáhajú pri budovaní 
takýchto zdravých stromov, 
ktoré raz vyrastú z našich detí. 
Vnímanie prírody s  jej rôz-
notvárnosťou vytvára silný 
emocionálny vzťah k  nej 
a umožňuje využívať dosiah-
nuté vedomosti v  prospech 
kladných rozhodnutí.

0ľga Uhrová

Ďalej sa prítomným prihovorila zástup-
kyňa primátorky p. Zuzana Zigová. 
Krásnu báseň na počesť a poctu zosnu-
lým zarecitovala členka Zboru pre 
občianske záležitosti a učiteľka Katarína 
Medňanská. Na pietnom akte sa zúčastnil 
i prednosta mestského úradu Ján Volár, 
členovia Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov, ale aj predstavitelia 
politických strán a  hnutí pôsobiacich 
v  meste. Veľká vďaka patrí obetavej 
pomoci Klubu dôchodcov v Starej Turej, 
ktorý sa postarali o úpravu, skrášlenie 
a vyčistenie tohto pietneho miesta. 

Sme radi, že v tento deň si našli cestu 
a prišli zaspomínať aj pedagógovia zo 

Základnej školy i viacerí občania Starej 
Turej. 

Je to neklamný znak toho, že na 
hrôzy 2. svetovej vojny sa ani v tejto dobe 
nezabúda a aj napriek nárastu extrémis-
tických ideí niektorých skupín je dôležité 
si ich pripomínať, aby naši nasledovníci 
nikdy nezabudli, akú drahú cenu má 
sloboda. Pred 72. rokmi, za cenu poto-
kov preliatej krvi, však človek dokázal, 
že si slobodu a život predsa len zaslúži. 
Namiesto zbraní však teraz bojujme 
zdravým rozumom a triezvym úsudkom, 
vedomý si svojej skutočnej sily a dôleži-
tosti pri zachovaní pokoja a mieru pre 
ďalšie pokolenia. M. Krč

Spomienka na oslobodenie mesta Stará Turá
pokračovanie zo str. 2
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Novinky zo ZŠ
Tento mesiac sa niesol v znamení súťaží a aj víťazstiev. Mimoriadne 
sa nám darilo v športových súťažiach – hlavne v basketbale, ale aj 
vo vedomostných súťažiach – matematických, fyzikálnych, biolo-
gických, ale aj jazykových. Prežili sme toho naozaj veľa. Deviataci 
absolvovali náročné Testovanie 9 a tešíme sa aj na budúcich prvá-
čikov. Veď posúďte sami.

V  Novom Meste nad Váhom konalo obvodné kolo súťaže 
Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy (v našom 
regióne pod názvom Podjavorinskej Bzince), kde žiaci našej ZŠ 
získali 4 ocenenia s postupom do okresného kola, ktoré sa konalo 
31. 3. 2017 v Bzinciach pod Javorinou. Získali nasledovné ocene-
nia: Rebecca Jašáková - 2. miesto (próza, I. kategória), Andrea 
Šimončičová - 3. miesto (poézia, I. kategória), Sophia Scharbertová 
- 2. miesto (próza, II. kategória), Michaela Chudíková – 2. miesto 
(próza, III. kategória).

Dňa 10. 3. 2017 sme sa zúčastnili Súťaže v zručnosti v rámci 
predmetu Technika na SOŠ v Partizánskom. Súťažili sme vo vyrá-
baní brmbolcov, peňaženiek, kvetín z usne a zaväzovaním šnúrok 
na topánky, kde išlo hlavne o rýchlosť a pevnosť mašličiek. Súťažili 
žiačky 9. ročníka: Patrícia Červená, Petra Chudíková, Viktória 
Petrovská - žiačky 9. B.

Výsledky obvodného kola Pytagoriády:
Dátum konania : 14. 03. 2017, 15. 03. 2017
Miesto konania: Nové Mesto nad Váhom
5. ročník: Zúčastnených: 43, úspešných rie-
šiteľov: 11
Úspešní riešitelia: Nino Kontina (5. A) - 
4. miesto, Marek Hluchý ( 5. C) – 8. miesto
6. ročník: Zúčastnených: 42, úspešných rie-
šiteľov: 5
Úspešní riešitelia: Lenka Polláková (6. B) - 
4. miesto

Výsledky okresného kola Fyzikálnej 
olympiády:
Dátum komania: 16.03.2017
Miesto konania: Nové Mesto nad Váhom
9.ročník ( kat. E ): Zúčastnených: 9, úspeš-
ných riešiteľov: 3
Úspešní riešitelia: Dominik Schindler 
(9. B) - 1. miesto, Matúš Rybnikár (9. A) 
- 2. miesto

21. 3. 2017 - 22.3. 2017 Majstrovstvá SR 
žiačok v basketbale Žiar nad Hronom
ZŠ Stará Turá zástupca Trenčianskeho kraja 
reprezentovali: Natália Drobná, Martina 
Gajdošíková, Zaira Gergelyová, Viktória 
Kubinová, Mariana Lukáčová, Natália 

Malková, Martina Ondrejková, Zuzana Ostrovská, Tereza 
Vandlíková, Ella Glatzová. Hralo sa na dve skupiny, zo skupiny 
sme postúpili bez prehratého zápasu: výsledky: TN - BB - 52 – 32, 
TN - BA - 45 – 28, TN - PO - 44 – 28. 

Semifinále: TN - TT - 52 – 29, Finále: TN - KE - 38 – 33. Týmto 
sa dievčatá stali Majsterkami SR v basketbale. Sme na ne veľmi 
pyšní a tešíme sa, že reprezentovali nielen našu školu, ale celú 
Starú Turá.

Dňa 23. 3. 2017 sa 3 žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 
Chemickej olympiády. Súťažilo celkom 24 žiakov zo základných 
škôl nášho okresu. Naša Martina Gajdošíková (9.C) skončila na 
3. mieste a postupuje do krajského kola.

Dňa 30. 3. 2016 sa naše 2 žiačky, Dobroslava Pribišová (9.A) 
a Martina Gajdošíková (9.C), zúčastnili Krajského kola Biologickej 
olympiády, ktorá sa konala v Považskej Bystrici. Obe naše žiačky 
boli úspešnými riešiteľkami v teoreticko-praktickej časti. 

Celoslovenská súťaž Všetkovedko je stále viac a viac populár-
nejšia - tento rok sa do nej prihlásilo viac ako 17 500. Druhákov – 
6055, tretiakov - 4915, štvrtákov - 4523, piatakov- 2082.

Bola zavedená i novinka titul - VŠETKOVEDKO ŠKOLY. Získal 
ho náš žiak z 2. C Tomáš Adamkovič. 

Umiestnenie našich najlepších - 2. ročník – 6055 detí - 6. miesto 
na Slovensku- Tomáš Adamkovič -2. C, 3. ročník – 4915 detí - 
24. miesto na Slovensku- Ondrej Stuchlý – 3. A, 4. ročník – 4523 

detí - 24. miesto na Slovensku – 
Alexandra Molcová- 4. A

Čo nás čaká v máji? Pomaly, 
ale isto sa blíži koniec školského 
roka a s ním i uzatváranie známok 
a školské výlety. Každý dostane 
podľa zásluh a snaženia. Deviataci 
absolvujú prijímacie pohovory na 
stredné školy a pevne veríme, že 
všetci sa úspešne dostanú na svoje 
vysnívané školy

ZŠ Stará Turá

M A M A
So slovom mama,
svoj život začínaš,

z jej očí, pohladení rúk,
lásku prijímaš.

Jej túžba,
by dobrý si bol,

lebo sveta hrozba 
vládne navôkol.

Je prvá, posledná,
kam zložíš starosť svoju,

je ľahko zraniteľná
keď z cesty vybočíš.

Jej strach je stály,
až životom pôjdeš sám,
preskakuj osudu mláky,

sledovať ten čas,
je osud všetkých mám...

J. Trúsiková

Návšteva
Dňa 10.4.2017 zavítala do našej školy vzácna 
návšteva. Prišli naši predškoláci s pani učiteľkami 
pozrieť, čo všetko vo veľkej škole je a ako sa deti 
nielen učia, ale i tancujú, spievajú a hrajú sa ako 
kedysi dávno naše babičky a dedkovia na lúke. 

Celým programom ich viedli Danka a Janka a teta 
Majka ťukala do stroja a písala ďalšie príbehy. 
Detičky odchádzali s malým darčekom  a my sa 
na ne v septembri tešíme.

Ďakujem všetkým čo sa podieľali na programe 
Mgr. Soňa Kotrasová
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice marca 
do polovice apríla  2017?
•  Z piatka na sobotu (17. – 18. 3.) sa v CVČ usku-

točnila už tradičná deťmi veľmi obľúbená akcia 
Z rozprávky do rozprávky. Zúčastnilo sa jej 20 
detí, ktoré čítali, počúvali a pozerali známe 
i menej známe rozprávky našich i svetových 
autorov.

•  Počas veľkonočných prázdnin sa uskutočnili 
Tvorivé dielničky s Kikou, ktorých sa zúčast-
nilo 7 detí.

•  V  sledovanom období sa uskutočnilo nie-
koľko výučbových programov. V rámci nich 
deti z našej materskej školy oslávili Deň vody, 
predškoláci z Krajného obdivovali Zvieratká 
tety Janky, ôsmačky z Krajného sa  zoznámili 
s orientálnymi tancami a prváci absolvovali 
Netradičnú výtvarnú výchovu.

Čo pripravujeme na máj   2017?
•  V utorok 2. 5. o 18.15 hod pozývame do CVČ 

dievčatá a ženy so záujmom o kardiocvičenie 

(spaľovanie tukov a  podpora kardiovasku-
lárneho systému) na Kardiostep. Vstupné 
2,-  eurá/osoba (členky klubu 1,-euro). Je 
potrebné si priniesť vhodnú obuv na cvičenie. 

•  V CVČ sa v stredu 3. 5. o 18.15 hod uskutoční 
i  ďalšie z  aeróbnych cvičení Stepaerobik. 
Vstupné 2,- eurá/osoba (členky klubu 1,-euro). 
Je potrebné si priniesť vhodnú obuv na cvičenie.

•  V stredu 3. 5. od 14.00 – 16.30 bude k dispozícii 
Sociálno-pedagogická poradňa pre verejnosť.  
Bezplatné odborné sociálno-pedagogické 
osobné konzultácie a  poradenský servis so 
zameraním na riešenie výchovných problé-
mov, na možnosti pozitívnej výchovy v rodi-
nách a v oblasti vzťahov v rodine. Stretnutie 
je potrebné dohodnúť si vopred telefonicky 
0905612829. Táto poradňa bude fungovať vždy 
prvú stredu v mesiaci.

•  Vo štvrtok 4. 5. môžu dievčatá a ženy vyskúšať 
Orient fit. Je to cvičenie s orientálnou hud-
bou zamerané na jednoduché tanečné prvky 
+  posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie 

svalovej hmoty. Vstupné 2,- eurá/osoba (členky 
klubu 1,-euro).

•  V stredu 24. 5. prebehne v CVČ  súťaž pre 
malých chovateľov Moje najmilšie zvieratko. 
Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže  môžu 
prísť so svojimi miláčikmi o  15.00 hod. do 
CVČ. Zo súťaže sú z dôvodu bezpečnosti detí 
a zvierat vylúčené psy, mačky, jedovaté hady 
a pavúky. 

•  V rámci MDD (1. 6.) pripravujeme v dopolud-
ňajších hodinách v spolupráci s Detským par-
lamentom mesta Stará Turá Športový deň pre 
žiakov II. stupňa ZŠ a v popoludňajších hodi-
nách (od 14.30 hod) pozývame deti, ich rodi-
čov a verejnosť na Námestie slobody na akciu 
Deťom pre radosť. Súčasťou programu budú 
nielen hry a súťaže pre deti, ale i exhibičné 
vystúpenia malých športovcov a tanečníkov 
z našich škôl, školských zariadení a športových 
klubov. V prípade nepriaznivého počasia sa 
program uskutoční v DK Javorina.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Deň matiek (14. 5. 2017)
V týždni pred Veľkou nocou som tak, ako každý rok, zdobila byt 
veľkonočnými dekoráciami. Keď som na vchodové dvere vešala 
tradičnú veľkonočnú ozdobu, objavil sa za mnou môj dvadsať-
päťročný syn a povedal: „Vieš, že ťa prvýkrát vidím toto robiť? 
Vždy, keď som prišiel zo školy, už to tam bolo.“

A tak to asi má byť, 

... pretože ten pocit mám,
že je krásny údel mám,
dbať, aby sa objavili
a vždy atmosféru navodili
rituály, drobnosti
v časoch zlých i v hojnosti.

To nie sú len zbytočnosti,
ktoré majú vítať hostí,
či vôkol svetu ukazovať,
že je treba oslavovať.

Stužkou, vôňou v kuchyni
vedia všetky maminy
stvoriť malý pramienok,
základ našich spomienok.

Práve tieto malé triky
prezentujú staré zvyky,
v mysliach detí ostávajú
a veľký význam pre ne majú.

Čriepky z týchto pamätí
u dospelých, u detí
vytvárajú istotu,
pokoj, čaro, hodnotu.

Tak maminy slúžia svetu.
A vôbec nejde o obetu.
Je to vzácny údel mám,
ktorý tvorí v duši chrám.

Věra Tepličková

Jar už ťuká na okienko
Prostredníctvom ľudových zvykov a tradícií približujeme deťom 
život našich predkov. Snažíme sa u nich vybudovať vzťah ku kultúr-
nemu dedičstvu nášho regiónu. 
K významným zvykom jarného 
obdobia patrí vynášanie More-
ny – symbolu zimy a smrti. 

A keďže chladných dní už bolo 
dosť, spolu s deťmi z našej mater-
skej školy sme sa rozhodli, že zlú 
Morenu vyženieme. Za hlasného 
pokriku „Heš, Morena, heš, do 
potoka bež!“ sme sa vybrali 
k potoku, kde sme sa s Morenou 
rozlúčili, zapálili ju a hodili do 
vody, v ktorej sa utopila. Od tejto 
chvíle prevzala vládu krásna 
teplá jar. 

Deti si na zelenej lúke blízko 
potoka  zaspievali, zatancovali 
„Jar k nám letí, má zelené krí-
delká“... a začali vyvolávať zlaté 
slniečko riekankou  „Slnko, 
slnko, poď na naše líčko“. Ono sa 
im odmenilo svojimi hrejivými 
lúčikmi, ktoré rozžiarili všetky 
detské očká. Nakoniec sme 
uviazali   na odlomené halúzky 
stromu pestrofarebné stužky 
a zhotovili „letečko“, ktoré sme 
si priniesli do materskej školy 
ako prvý symbol jari. Prežili 
sme krásne jarné dopoludnie 
v  lone prírody. Popoludní deti 
pretransformovali svoje zážitky 
do nádherných výtvarných prác.

Adriana Gašparíková
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DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA PREDSTAVENIA

• 14. mája 2017  o 15.00 hod. na slávnostný program ku Dňu 
matiek, ktorý si pripravili deti ZUŠ, MŠ a ZŠ.

• 16. mája 2017 o 17.00 hod. na pesničkovo-divadelnú šou pre 
deti Fíha tralala – Rok. V programe plnom pesničiek a tan-
cov malých divákov škriatok Fíha so svojimi kamarátmi prevedie 
všetkými ročnými obdobiami. Účinkujú: Martina Fíha Jelenová, 
Kristína Mackovčáková, Romana Orlická, Zuzana Mészárosová, 
Andrea Gabrišová, al. Ema Papšová. Vstupné: 11,- € a 10,- € 
(vstupenky v predaji v sieti Ticketportal – zakúpite v Informačnej 
kancelárií)

• 24. mája 2017 o 18.00 hod. na koncert hudobnej skupiny 
Bečkovi chlapci a Duo Aramis (známi z TV Šláger). Skupina 
hrá prevažne ľudovú hudbu zo záhoráckeho a moravského 
regiónu, má však aj vlastnú tvorbu z dielne Maroša Fronca. Hrá 
aj inštrumentálnu hudbu (filmovú a evergreeny) a hudbu 70. – 
80. rokov až po súčasnosť Vstupné: 9,- € a 8,- €

ZÁJAZDY
• 6. mája 2017 do GOJA Music Hall na svetový muzikálový 

hit Ples upírů. Účinkujú: M. Vojtko, B. Matuš, N. Grossová, 
M. Bragagnolo, P. Vítek, T. Vaněk a ďalší. Poplatok: 51,- 48,- 44,- 
a 36,- € (závisí od vstupenky). Možnosť zakúpenia zájazdu v cene 
20,- € bez návštevy muzikálu.

• 25. mája 2017 na zimný štadión v Trenčíne na Alexandrovci 
– European Tour 2017, v rámci ktorého predvedú svoju legen-
dárnu Kaťušu či Kalinku, ale aj mnoho ďalších známych ruský 
piesní. Poplatok: 41,- €.

• 28. mája 2017 do Športovej haly Nitra na muzikál Jesus Christ 
Superstar – najdokonalejší muzikál všetkých čias, ktorý prešiel 
celý svet a hral sa na najväčších muzikálových scénach. Réžia: 
J. Ďurovčík. Účinkujú: P. Vyskočil, J. Slezák, I. Tásler a IMT Smile, 
K. Hasprová, N. Pocisková a ďalší. Poplatok: 40,- €.

• 21. októbra 2017 na Zimný štadión O. Nepelu v Bratislave na 
megakoncert Helena Vondráčková 70 a hostia. Na koncerte 
nebudú chýbať najznámejšie hity ako Dlouhá noc, Proč mě nikdo 
nemá rád, Sladké mámení, Pátá atď. Počas koncertu zažijú diváci 
veľa prekvapení v podobe vystúpenia známych osobností, ktoré si 
Helena prizvala ako hostí (Karel Gott, Vašo Patejdl, Sisa Sklovská, 
Fragile a ďalší). Poplatok: 46,- €

• 24. novembra 2017 na Zimný štadión O. Nepelu v Bratislave na 
prvý muzikál s piesňami Karla Gotta Čas růží. Môžete sa tešiť 
na odhalenie tajomného príbehu starého obrazu, ktorý v sebe 
ukrýva osud jednej veľkej celoživotnej lásky. V hlavných úlohách: 
Sagvan Tofi, Jan Kopečný, Markéta Prochazková, Ivana Jirešová, 
Jiří Dopita. Poplatok oznámime dodatočne.

PRIPRAVUJEME
• 4. júna 2017 pozývame všetky deti na Cestu rozprávkovým 

lesom. Štart o 9.30 na parkovisku Dubníka I. Poplatok: 0,50 €. 
Viac informácií v budúcom čísle Staroturianskeho spravodajcu, 
na www.dkjavorina.sk alebo na facebookovej stránke Dom 
Kultúry Javorina.

• 23. - 24. júna 2017 sa v Starej Turej budú opäť diať divné 
veci! Tešiť sa môžete na tretí ročník Festivalu Divné veci. 
V programe uvidíte sestry Haasové, predstavenia pre deti, kon-
certy, divadelné predstavenia, stand up comedy, netradičný jar-
mok a mnoho iného.

Online predaj vstupeniek
Od apríla 2017 si môžete vstupenky na naše podujatia zakúpiť aj 
online na webovej stránke www.dkjavorina.sk (predaj vstupeniek 
ostáva aj priamo v kancelárií DK Javorina)

P R E D A J  V S T U P E N I E K  A  I N F O R M Á C I E 
v kancelárii DK Javorina Stará Turá, tel. č. 032 776 33 66, 

mail dkjavorina@gmail.com alebo prostredníctvom Facebooku.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Farkašová, Kristína: Stále som mama • Frankl, Peter: V mene 
krvi Detektívky Axat, Federico: Posledná možnosť úniku Náučná 
literatúra Činčurák, Samuel: Vojna Detská literatúra Bendová, 
Krista: Osmijankove rozprávky • Waliams, David: Dedkov veľký útek

ČO MÁME NOVÉ (okrem kníh) V KNIŽNICI
Je máj, najkrajší mesiac roka. Po príjemne strávenom dni, keď všetko 
kvitne, radi siahneme po dobrej knihe. V týchto jarných dňoch častejšie 
ako inokedy smerujú návštevy malých občiankov mesta do knižnice. 
Tým najmenším detičkám vo farebných vestičkách pani učiteľka ukáže 
leporelá, porozpráva o knižkách, poprechádzajú sa a tichučko vyjdú von. 
Predškolákom a najmenším školákom rozprávame o ceste kníh do knižnice, 
starostlivosti o ne a spisovateľoch. Úsmev na tvárach sa zjavil u najmenších. 
ktorým sme zahrali zábavne poňaté divadielko o Červenej čiapočke, starší 
si zase radi vypočujú pútavé čítanie z kníh. Nielen my sme rozprávali, 
ale i deti nám kládli 
zvedavé  otázky, 
spievali, recitovali 
básne, ktoré sa naučili 
v škole, niektoré z nich 
postúpili do vyšších 
súťaží. Dostali sme 
i krásnu knihu, ktorú 
deti vlastnoručne 
vyrobili. Uskutočnilo 
sa 21 besied pre deti 
zo Starej Turej, Lubine 
i Vaďoviec. Teší nás, keď sa k nám deti vrátia aj s rodičmi. I touto cestou 
by sme sa chceli poďakovať pani učiteľkám za ich návštevy.

Počas podujatia Vítanie jari sme pripravili už 5. ročník burzy kníh 
a časopisov. Obyvatelia mesta i blízkeho okolia mali možnosť knihy 
a časopisy odovzdať priamo v knižnici, aby sme ich následne ponúkli 
na predaj, alebo si ich mohli sami predávať. Celkovo sme predávali 
knihy 12 osobám. Je neustály záujem o predaj i nákup kníh. Edícia Stopy 
vyvolala príjemné spomienky na detstvo strávené pri dobrodružnej 
literatúre. Milovníci kníh si vyberali z pestrej ponuky beletrie, detektívok, 
detskej, cudzojazyčnej literatúry, medicíny, encyklopédií. Všetky tieto knihy 
sa predávali za symbolickú cenu. Teší nás, že kniha má stále dôležité 
miesto v našom živote.

Eva Nováčiková
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, no 
v našich srdciach stále ostaneš s nami.  

Dňa 14.5.2017 si pripomenieme 
10. výročie smrti nášho milovaného 
otca a starého otca Jána MÁLEKA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím 
tichú spomienku.  

S láskou spomína celá rodina.

•
Dňa 21.3.2017 pripo-
menuli sme si 30. výro-
čie úmrtia nášho otca 
Vladimíra ZDEŇKA 
a dňa 6.4.2017 pripo-
menuli sme si 20. výro-

čie úmrtia našej mamy Boženy ZDEŇKOVEJ.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína dcéra, synovia 
s rodinami a ostatná rodina. 

•
Ďakujeme všetkým priateľom a zná-
mym, ktorí sa dňa 24.3.2017 prišli 
rozlúčiť s našou milovanou 
MgA. Evou HUMLOVOU, čím sa 
snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Poďa-
kovanie patrí aj pani Mgr. Chmúrovej 

a pani Adamusovej za dôstojnú rozlúčku. 
S láskou spomína smútiaca rodina. 

•
Odišiel tíško, ako odchádza deň a v našich 

srdciach ostáva spomienka len.

20.4.2017 uplynulo 20 rokov, čo nás 
opustil náš drahý Miroslav 
SOBOTKA. 

Celé roky na neho s láskou a úctou 
spomína manželka, synovia 

Roman a Miroslav  s rodinou, 
sestra a bratia s rodinami, príbuzní a známi.

•

V apríli uplynulo 10 
rokov od úmrtia našej 
mamy a babičky Ľud-
mily BIESIKOVEJ 
a v máji si pripome-
nieme 41. výročie od 

smrti nášho otca a dedička Pavla BIESIKA.
S láskou a úctou na nich spomína 
dcéra Elena s manželom a deťmi. 

•
Dňa 4.5.2017 uplynie 15 rokov, čo 
ma navždy opustil vo veku 66 rokov 
môj manžel Pavel ŠEFČÍK.
Smútiaca manželka a ostatná rodina.

Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, to si ty 
otec náš a pozeráš na nás z neba. Tam v raji 

nebeskom, pokoj večný maj, buď naším anjelom, na 
zemi nás chráň. Hoci si odišiel, nie si medzi nami, 
navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa radi mali. 

Dňa 23.4.2017 uplynulo päť rokov, 
čo nás navždy opustil náš otec, dedo 
a pradedo Ján KOSTELNÝ. 

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

Žanetka s priateľom, Hanka s priateľom 
a vnúčatká Kristiánko, Nikolasko a Tomáško.

•
Aj keď už nie si medzi nami, v našich 

srdciach žiješ stále s nami. 

Dňa 3. mája 2017 uplynie 10 rokov, 
čo nás vo veku 55 rokov navždy opus-
tila manželka, matka, babička a sestra 
Alžbeta DURCOVÁ z Drgoňovej 
doliny. 

S láskou a úctou spomína rodina. 
S láskou spomína smútiaca 
manželka a ostatná rodina.

•
V neznámy svet odišiel si späť. Zaplakal 

každý, kto Ťa mal rád. Tá rana v srdci stále 
bolí a na ten deň zabudnúť nedovolí.

Dňa 7.5.2017 uplynie rok, čo nás navždy 
opustil drahý manžel a otec Daniel 
SADLOŇ. 

S láskou a úctou spomína 
manželka, deti a ostatní príbuzní. 

•
Roky sa míňajú, rýchlo plynie čas spomienky 

na Vás, zostávajú stále v nás. 

Dňa 20.4.2017 sme si 
pripomenuli 7. výročie 
smrti nášho otca, 
dedka a pradedka Šte-
fana MATUŠÁKA 
a 23. 6. 2017 si pripo-

menieme 11. výročie smrti našej mamy, babičky 
a prababičky Oľgy MATUŠÁKOVEJ. 

S láskou spomína celá rodiny

•
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, ale 
v našich srdciach ostávaš stále s nami. 

Dňa 2.5.2017 si pripomenieme 10. výro-
čie smrti môjho manžela, nášho otca 
a dedka Bohumíra BENU. 

S láskou spomína manželka, 
deti a vnúčatá. 

Odišla cestou, ktorou ide každý sám, len 
brána spomienok ostala dokorán.

Ďakujeme príbuzným a známym, ktorí 
odprevadili na poslednej ceste našu 
drahú tetu Emíliu VRÁBLOVÚ, ktorá 
nás navždy opustila 5.4.2017 vo veku 
95 rokov.

S láskou spomína 
neter Viera a celá rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Matúš Kováč, Samuel Hučko, Matej Miko

Idú spoločným životom
Martin Ilušák zo Starej Turej a Michaela 
Sečkařová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Eva Humlová, Anna Kovárová, Margita 
Šimnová, Dušan Čiernik, Emília Vráblová, 
Oldřich Valena, Ján Kršák

Zoznam jubilantov 
za mesiac MÁJ 2017

Ing. Dušan Kozár, Emília Klimáčková, Zuzana 
Malková, Pavel Kubovič, Dušan Medňanský, 
Božena Nikodemová, Oľga Štefanovičová, 
Miroslav Chorvát, Ivan Mikulec, Jozefína 
Tanušková, Pavol Hučko, Ladislav Révay, 
Vlasta Biesová, Rozália Miklášová, Silvester 
Miklovič, Marta Šidlová, Jaroslava Sadloňová, 
Anna Martišovičová, Vladimír Frolo, Ján Gavač, 
Ing. Darina Lysá, Jarmila Nováková, Jaroslav 
Miškovič, Anton Biesik, Milan Chnapko, Oľga 
Hanicová, Zuzana Hučková, Janka Krištofová, 
Kvetoslava Třetinová, Rudolf Potfaj, Anna 
Sadloňová, PhMr. Mária Václavková, Anna 
Durcová, Pavlína Gregorová, Viktor Ivana, 
Anna Dornáková, Mária Magdalena 
Peprníková, Rudolf Kubánek, Oľga Štrbová, 
Emília Homolová

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia 
uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva 
pre Ing. Pavla Kuchárka zo SOŠ Stará Turá
V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname aj odkaz velikána peda-
gogiky Jána Amosa Komenského .

„… aby sme s hľadaním pravdy, dobra a krásy s trpezlivou láskou, pracovito 
a nenásilne kráčali k životnej múdrosti, radosti  a šťastiu, lebo len tak sa 
môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy .“

Poslanie pedagóga v  sebe zahŕňa povin-
nosť a potrebu odovzdávať mladej generá-
cii poznanie a životné skúsenosti, vychovať 
z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti 
a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru peda-
gogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, 
obetavosť, úprimný vzťah k práci i osobný 
príklad. Je dôležité vážiť si takých učiteľov, 
ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým 
láskou dávajú tak veľa mladým.

Učitelia a pedagogickí zamestnanci si 31. 
marca 2017 v Bratislave, pri príležitosti Dňa 
učiteľov, prevzali z  rúk ministra školstva 
Petra Plavčana  ocenenia za mimoriadne 
výsledky a záslužnú prácu v oblasti školstva. 
Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné 
listy dostalo celkovo 82 učiteľov a pracovní-
kov v školstve.

Najvyššie vyznamenanie v  rezorte škol-
stva – Veľkú medailu sv. Gorazda si za 
dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu 
a  celoživotnú angažovanú prácu s  mlá-
dežou z rúk ministra školstva prevzal aj 
dlhoročný učiteľ Strednej odbornej školy 
v Starej Turej  Ing. Pavol Kuchárek.

Ing. Pavol Kuchárek pracuje v SOŠ Stará 
Turá (pred tým v SPŠE a ZSŠE) od roku 
1981. Do školy nastúpil ako dielenský učiteľ 
(elektrotechnických predmetov) 1. 9. 1981, 

pričom je zároveň aj absolventom tejto 
školy. Zapájal sa do rôznych aktivít školy, 
hlavne v oblasti odborného vzdelávania. 
Postupne si dopĺňal vzdelanie - pedago-
gickú spôsobilosť na praktické vyučo-
vanie (majster OV), ktorú získal v roku 
1990, 1. stupeň VŠ ako učiteľ technických 
profesijných predmetov získal v  roku 
2007, 2. stupeň VŠ (Ing.) ako učiteľ tech-
nických profesijných predmetov získal 
v  roku 2009, ďalšie aktualizačné vzde-
lávanie, odbornú spôsobilosť v elektro-
technike, prvú atestáciu a druhá atestáciu. 
Postupne študoval a študuje ďalšie kva-
lifikačné vzdelávania (inteligentné elektro-
inštalácie, moderné pedagogické metódy 
– využitie interaktívnej tabule a pod.).

Od  začiatku sa aktívne zapájal do rôz-
nych mimoškolských aktivít, hlavne v oblasti 
súťaží SOČ, ZENIT, ENERSOL.SK, robo-
tické súťaže a  podobne, ale aj prezentá-
cie školy, nábor žiakov atď., kde uplatňuje 
svoje odborné, pedagogické aj organizačné 
schopnosti. Žiaci pod jeho vedením dosa-
hujú zväčša vynikajúce úspechy. Je tiež čle-
nom a podpredsedom Rady školy pri SOŠ 
Stará Turá.

Pre jeho pedagogické, odborné aj ľud-
ské vlastnosti je pre žiakov aj kolegov 
osobnosťou a príkladom, má vysoký kre-
dit aj medzi kolegami z iných škôl (hlavne 

pri organizovaní rôznych súťaží), ako i vo 
firmách, s  ktorými škola spolupracuje. 
Neustále sa vzdeláva a  žiakom sa venuje 
ako učiteľ, triedny učiteľ, vedúci krúžkov, 
konzultant SOČ a pod., vysoko nad rámec 
svojich povinností a pracovného času.  

Aj vďaka nemu bola škola v posledných 
rokoch viac krát vyhodnotená ako najlepšia 
SOŠ v rámci TSK vo vedomostných  súťa-
žiach, dva krát sa v rámci TSK umiestnila 
na prvom mieste v rebríčku zamestnávateľov 
a podobne.

V  tomto roku sa Ing. Kuchárek dožil 
životného jubilea 60 rokov. Za celoživotnú 
angažovanú prácu s mládežou a úspechy si 
ocenenie určite plne zaslúži. 

Ing. Milan Duroška, SOŠ Stará Turá

Spolupráca
Spolupráca rodiny a  školy je veľmi dôle-
žitá. V 2.B máme to veľké šťastie, že rodičia 
pomáhajú tvoriť na trhy, usporiadali v triede 
tvorivé dielničky, zoznámili deti s rôznymi 

materiálmi, organizujú výlety a exkurzie do 
nášho okolia, zapožičali nám kroje na vystú-
penia, udržujú spoluprácu s MŠ, vytvorili 
hotel pre hmyz, upiekli koláče, torty a pohos-
tili nás, jednoducho pracujeme spoločne.

Ďakujeme...  2.B
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VLASŤ TI NEDALA KOLÍSKU A ANI ROV 
AUGUSTÍN MALÁR (1894 – 1945) – IV. DIEL  (pokračovanie z čísla 4/2017)

Dňa 18. februára 1944 sa 
Malár v Berlíne oženil s MUDr. 
Margot Grosse, o 25 rokov mlad-
šou zubnou lekárkou, dcérou 
berlínskeho evanjelického pas-
tora, s ktorou sa tam zoznámil 
počas svojho diplomatického 
pôsobenia. Cirkevný sobáš mali 
v  evanjelickom a. v. kostole 
v Starej Turej 19. marca 1944. 
Skromná svadobná hostina 
bola hostinci Št. Úradníčka. Tu 
čiastočne odbočme a  uveďme 
niečo z nie až tak dávno osobne 
tlmočených spomienok JUDr. 
Ivana Hrušovského (1921 – 
2011, syna známeho novo-
mestského lekára MUDr. Jána 
Hrušovského) na leto 1944 
v súvislosti s vyššie uvádzanými 
kontaktmi bratov Vavrovičovcov 
s bratmi Malárovcami. U Jána 
Vavroviča, v tom čase riaditeľa 
pobočky Roľníckej vzájomnej 
pokladnice v Novom Meste nad 
Váhom sa schádzali novomest-
skí antifašisti. V lete 1944 sa tam, 
v prítomnosti autora spomienky, 
nachádzal aj generál A. Malár 
s manželkou Margot, ktorá bola 
v  požehnanom stave, čakala 
dieťa. V priebehu priateľského 
stretnutia požiadal A. Malár 
J. Vavroviča, aby sa v prípade, 
keby sa mu niečo mimoriad-
neho prihodilo, postaral o jeho 
manželku. K  tomu napokon 

došlo. V podstate o dva mesiace 
neskôr, po Malárovom zatknutí 
Nemcami (31. augusta 1944), 
pani Margot v  bratislavskom 
sanatóriu profesora MUDr. 
Karola Kocha šťastne priviedla 
na svet 4. novembra 1944 syna 
Borivoja, aj napriek tomu, že sa 
už vtedy o ňu aktívne zaujímalo 
Gestapo. Ján Vavrovič spolu 
s JUDr. Dušanom Úradníčkom 
pre ňu pripravil všetko potrebné. 
Akoby to predvídal, Vavroviča 
spolu s ďalšími priateľmi totiž už 
koncom októbra 1944 uväznili 
v Ilave, sľub tak v jeho neprítom-
nosti realizoval D. Úradníček. 
Matku s novorodencom dopra-
vil do Starej Turej do Chalúpky 
sestier Royových. Borivoja však 
vzápätí z  prezieravosti (matka 
s  novorodencom isto mohla 
vzbudiť u Gestapa podozrenie) 
umiestnili na novorodenecké 
oddelenie štátnej nemocnice 
v  Piešťanoch, kde sa oňho 
osobne staral primár MUDr. 
Jozef Brežný. Ján Vavrovič so 
šťastím prežil v  Ilave niekoľko 
selekcií a  vrátil sa napokon 
k rodine. Po skončení vojny sa 
M. Malárová so synom šťastlivo 
vrátili do Nového Mesta nad 
Váhom, kde si v dome pri voj. 
kasárňach, ktorý si tam vybu-
dovali ešte s manželom, zriadila 
zubnú ambulanciu.

Veľa bolo úvah o  politic-
kej orientácii generála Malára. 
Všetko sa odvíjalo od veľmi 
zložitých pomerov, v  ktorých 
žil svoje posledné roky. Nebol 
germanofil, ako sa neskôr usi-
lovali dokázať jeho niektorí 
kritici, jeho vzťah voči nacis-
tickému Nemecku možno defi-
novať ako neutrálny. Mal veľmi 
dobré diplomatické schopnosti. 
Vedel si určite uvedomiť zmen-
šujúce sa vyhliadky Nemcov vo 
vojne. Na jar 1944 sa pod vply-
vom katastrofálnych porážok 
Nemecka na východnom fronte, 
v  severnej Afrike a  Taliansku 
zásadne zmenila situácia aj v slo-
venskej armáde. Zreálňovali sa 
kontúry pripravovaného ozbro-
jeného povstania proti Nemcom. 
O svojich plánoch „badogliov-
ského“ prevratu informoval 
Malára aj minister Čatloš, ktorý 
mu absolútne dôveroval. Rátal 
s tým, že kľúčovú úlohu zohrá 
Východoslovenská armáda 
vytvorená na jar 1944. Prípravy 
ozbrojeného vystúpenia sa 
v armáde začali plánovať v dvoch 
líniách. Prvú chcel realizovať F. 
Čatloš a druhú náčelník štábu 
Veliteľstva pozemného vojska 
v Banskej Bystrici pplk. gšt. Ján 
Golian. V nasledujúcom vývoji 
udalostí mal rozhodujúcu úlohu 
zohrať práve Malár, nakoľko 

ilegálna Slovenská národná rada 
a  jej Vojenské ústredie hľadali 
vhodného kandidáta na funk-
ciu vojenského veliteľa povsta-
nia. K  vzájomnému kontaktu 
však nedošlo, pretože pozor-
nosť čs. vlády v  londýnskom 
exile sa napokon upriamila na 
pplk. Goliana. Napriek tomu, 
že Malára mnohí považovali za 
budúceho povstaleckého veli-
teľa, do augusta 1944 ho však 
nik nekontaktoval. Tu treba hľa-
dať zárodok podoby vypuknu-
tia budúceho Povstania. Prispel 
k tomu aj Londýn svojou váha-
vosťou, nakoľko sa mu Malár 
zdal príliš germanofilným. Toľko 
azda z daného zložitého pletenca 
rokovaní a udalostí pre základnú 
informovanosť.

GR

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
“Kniha je kúzelník, písmo, slovo, veta,
vykúzli nám obraz strateného sveta.
Keď čítame knihu a porozumieme,
autor v nás prebúdza, čo ešte len drieme.
Keď to, čo pochopím, rozviniem po novom,
stanem sa dedičom v dome autorovom….
(Daniel Pastirčák)

Knihy - rozprávky, príbehy, romány, básne 
- otvárajú nám myseľ, prebúdzajú v nás tvo-
rivosť, učia nás premýšľať… Čitateľ knihu 
číta, recitátor ju odovzdáva ďalej, interpre-
tuje, “rozvíja po novom”… Aj medzi našimi 
žiakmi sú mnohí šikovní recitátori, ktorí svoj 
talent každoročne prezentujú na najznámej-
šej súťažnej prehliadke v prednese poézie 
a prózy, Hviezdoslavov Kubín. (Je to súťaž 
s dlhoročnou tradíciou a víťazstvom v nej sa 
môžu pochváliť i mnohí naši známi herci).

Na úspech v súťaži nestačí len naučiť sa 

recitovať určitý text, porota totiž hodnotí 
prísne a podľa mnohých kritérií. Preto sa 
veľmi tešíme z každého ocenenia, ktoré  zís-
kame - je za ním veľa tvrdej práce. 

Tento rok sa 9.3.2017 v Novom Meste 
nad Váhom konalo obvodné kolo tejto súťaže 

(v  našom regióne pod názvom 
Podjavorinskej Bzince), kde žiaci našej ZŠ 
získali 4 ocenenia s postupom do okresného 
kola, ktoré sa konalo 31.3.2017 v Bzinciach 
pod Javorinou. Napriek silnej konkuren-
cii naše žiačky opäť uspeli a získali nasle-
dovné ocenenia: Rebecca Jašáková - 2.miesto 
(próza, I.kategória), Andrea Šimončičová 
- 3.miesto (poézia, I.kategória), Sophia 
Scharbertová - 2.miesto (próza, II.kateg.), 
Michaela Chudíková - 2.miesto (próza, III.
kateg.). Dievčatám gratulujeme a želáme im 
veľa chuti do ďalšej práce.  

Mgr. Katarína Medňanská
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Šikovné deti z literárno-dramatického odboru ZUŠ
“V tej našej záhrade, v tom našom humne
schodia sa chlapci i dievčence šumné.
Čože sa schodia? Čože tam majú?
Oni tam bábkové divadlo hrajú…”

Táto milá básnička Ľ. Podjavorinskej akoby 
bola napísaná práve o  našich šikovných 
deťoch z Literárno-dramatického odboru 
Základnej umeleckej školy v Starej Turej. Aj 
ony sa totiž schádzajú každý týždeň vo svojej 
útulnej triede s veľkým zrkadlom, farebnými 
stoličkami a novučkým pódiom, aby sa učili 
všetko, čo herci v divadle potrebujú vedieť - 
recitovať, pohybovať sa na javisku, správne 
dýchať, stvárniť rôzne postavy, vyjadriť rôzne 
pocity…Vedia zahrať svoju úlohu samy 
i pomocou bábok - maňušiek či marionet. 
Niektorí navštevujú tento odbor prvý, nie-
ktorí druhý rok, no to, že vedia spolupraco-
vať a nacvičiť pekné predstavenie, dokázali 
i pred rodičmi a starými rodičmi na tried-
nej besiedke, ktorá sa konala 16. marca. Deti 
zahrali 2 rozprávky - O kohútikovi a slie-
počke a O psíčkovi a mačičke. Vystúpenie 

sa všetkým páčilo, deti boli odmenené 
potleskom i malou sladkosťou (od jednej 
mamičky). Vďaka patrí i výbornému pub-
liku, rodičom, starým rodičom, ktorí svoje 
“ratolesti” v  týchto tvorivých aktivitách 
podporujú - veď bez dobrého obecenstva sa 
žiadne predstavenie nezaobíde. Naši “malí 
veľkí” herci vám ďakujú za priazeň a tešia 
sa na svoje ďalšie vystúpenie..

“Bubeníček bubnuje, nech sa každý hotuje
dozaista - divadlo sa u nás chystá
a každému treba znať - nebude sa viacej zvať.
Tak kto sa rád pozerá, nech sa každý poberá…”

Mgr. Katarína Medňanská

Úspech žiakov sláčikového oddelenia ZUŠ Stará Turá
„Sú  dni naplnené prácou a dni, ktoré sú jej zúročením,“ týmito 
slovami sa k súťažiacim prihovoril Mg.A. Stanislav Hochel –  hu-
dobný skladateľ a umelecký garant celoslovenskej interpretačnej 
súťaže mladých huslistov a klaviristov, SCHNEIDEROVA TRNAVA. 
Od roku 2001 sa koná na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša 
Schneidera Trnavského, v spolupráci s Ministerstvom školstva SR 
a Mestom Trnava. Členmi odborných porôt sú každoročne peda-
gógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škôl.

Sedemnásteho ročníka tejto 
prestížnej súťaže sa zúčastnili 
i žiaci Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej, z triedy p. učiteľky 

Márie Bodnárovej, DiS.art, 
ktorí súťažili  v sólovej i komor-
nej hre na husliach. Odmenou  
za ich  úsilie im  boli ocenenia 

– Oliver Báleš zís-
kal bronzové pásmo 
v  1.  kategórii v  sólo-
vej hre na husliach, 
Tereza Gregorová dip-
lom za účasť, Hannah 
Gajdošíková a  Filip 
Kocúrik získali bron-
zové pásmo v komor-
nej hre. Pani učiteľka  
Mária Bodnárová, 
DiS.art bola ocenená 
diplomom za prípravu 
žiakov. Získané oce-
nenia žiakov aj učiteľa 
svedčia nielen o láske 
k  hudbe, talente ale 
i  o  vzornej a  nároč-
nej príprave. Srdečne 
blahoželáme. 

ZUŠ Stará Turá

OBČIANSKA INZERCIA

• Výrub rizikových 
stromov  pomocou 
horolezeckej  tech-
niky, kosenie záhrad 
a sadov. Ceny dohodou. 
Bližšie informácie na 
tel. č. 0949 339 169. 

• Orez, výrez a porez 
ovocných a komplikova-
ných stromov. Rezanie 
a štiepanie dreva štiepač-
kou, čistenie zanedba-
ných pozemkov. Rýchlo, 

lacno a spoľahlivo. Bližšie 
informácie na tel. č. 0919 
320 767.

• Predám palivové 
drevo. Cena dohodou – 
lacno. Bližšie informácie 
na tel. č. 0905 128 805.

• V záhradkárskej osade 
Chrástnatá I. je k dis-
pozícii voľný pozemok 
bez chatky. Cena doho-
dou. Bližšie informácie 
na tel. č. 0905 326 641.
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Spokojné mamy a ich deti
V súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom 
rodiny (15. máj), ktorý bol vyhlásený 
Organizáciou spojených národov v  roku 
1993, si pripomíname dôležitosť rodiny 
ako základnej stavebnej bunky spoločnosti 
a pýtame sa, aká je v skutočnosti rodinná 
politika, kedy rodina a vzťahy v nej fungujú 
čo najlepšie?  Inšpiráciou boli myšlienky 
PhDr. Mareka Hermana, psychológa, ktorý 
sa venuje sebarozvoju, sebapoznávniu, 
zmysluplnosti výchovy. Čo sa môžeme 
my, dospelí, naučiť od detí a na čo pri ich 
výchove nikdy nezabúdať? Veľa ľudí v dospe-
losti hľadá samých seba, pričom to najdôle-
žitejšie v nás sa vyformovalo ešte v našom 
detstve. V prvom rade každý potrebuje nájsť 
„svoje doma“. To je zo všetkého najdôležitej-
šie. Poznať samého seba a rozumieť si.  To je 
základ. Presne vedieť, čo chceme a čo nech-
ceme. Kam chcem dôjsť? A čo preto musím 
urobiť? Nenechať sa vychýliť zo svojej dráhy. 
70 - 80% ľudí vôbec nevie žiť, k životu pou-
žívajú nefunkčné schémy - nenašli správ-
neho partnera, nemajú dobrú prácu, nemajú 
záľubu, ktorej by sa venovali celým srdcom. 
Vrhnú sa na spotrebu a konzum, aby zapl-
nili prázdno. Veria plytkým frázam, život 
im pretečie pomedzi prsty - zrazu mám šty-
ridsaťpäť, päťdesiat, dôjde mi energia a som 
hrozne unavený, začnem hľadať, čo som 
celé tie roky vlastne robil... Za čo som ten 
čas vymenil? A nič konkrétne alebo dobré 
nevidím. Vkradne sa ku mne pocit, že som 
to prehral. 

Bodom, kde to všetko začína a končí je, 
že človek porozumie sám sebe. Treba si to 
„odmakať“. Keď sa nebudem dobre poznať, 
tak si nevyberiem správneho partnera 
a nenájdem prácu, ktorá by mi „sedela“. Inak  
sa budem trápiť, budem sa snažiť o únik: 
alkohol, jedlo, sledovanie televízie, alebo sa 
stratím do virtuálnej reality počítača.

Vďaka deťom si môžeme spomenúť, aké 
to bolo, keď sme mali z niečoho číru radosť 
a keď sme sa vedeli do niečoho tak hlboko 
ponoriť, až sme prestali vnímať svet okolo. 
Je to ponuka vrátiť sa domov. Ale nesmiete 
mať rozmaznané deti. To sa potom výchova 
a domáca pohoda zmení skôr na otravný boj 
a dohady, ktoré vás nakoniec ubíjajú. Treba 
zachovať myšlienku - nesprávať sa k deťom 
ako k veci alebo obyčajnému kusu majetku, 
ako sa to robilo v minulých storočiach. A pri-
tom sa nedostať do opačného extrému: dieťa 
ako malý poloboh a okolo neho kmitajúci 
rodičia. Nikdy nesmiete dovoliť dieťaťu, aby 
sadlo v rodine na trón. To je potom začiatok 
konca. Dieťa vie, že je malé a potrebuje sa 
s dôverou oprieť o svojich „veľkých“, mamu 
a otca. Inak to predsa vôbec nedáva zmysel.

Citujem pána Mareka Hermana: „Zo 
spokojnej mamy čerpá celá rodina. Preto 
je mama v rodine vždy na prvom mieste. 

Nie deti. Nie otec. Mama.“
Všetko podstatné sa „upečie“ do šies-

tich rokov. V tom čase sa totiž naša osob-
nosť utvára až z 90%. To je základ, to by mal 
každý rodič vedieť. Dnes sú, bohužiaľ, ešte 
rodičia, ktorí čakajú, kým ich dieťa vyrastie 
alebo kým začne hovoriť, aby sa mu mohli 
začať tzv. venovať. A to je veľká škoda, pre-
tože tým naozaj dôležitým obdobím pre celý 
náš život je v skutočnosti dokonca vek okolo 
troch rokov. Prvým kľúčom je nežná mama: 
jej milosť a súcit. Druhým kľúčom je pevný 
otec: jeho nároky, poriadok a limit. A tre-
tím kľúčom sú takzvané „okná príležitostí“: 
časové obdobia, kedy sa dieťa mimoriadne 
dobre učí. Vo veku do šiestich rokov je to 
jedno okno príležitostí za druhým. Takže 
do šiestich rokov necháme dieťaťu vyskúšať 
čo najviac činností, ktoré bude prirodzene 
vykonávať vo svojom svete: nech prelieva 
vodu, maľuje, kreslí, chodí na prechádzky, 
skúma kaluže, pomáha v  kuchyni, zbiera 
veci, upratuje, prezerá si knižky, nech je čo 
najviac vonku. Mozog totiž potrebuje čo 
najviac skúšať a „ochutnávať“, pretože to je 
jediná cesta, ako môže spoznať a nájsť, čo 
mu najviac vyhovuje. Hľadá svoje nada-
nie. Talent. Pretože to je ten základ, aby 
raz mohol byť každý z  nás užitočný pre 
druhých. No a pri tom nech si dosýta zažije 
pocit „máme ťa radi“. A zároveň nutnosť 
poriadku a pravidiel. Plus obmedzenie tele-
vízie na minimum do troch rokov. Žiadny 
tablet či mobil do piatich rokov. A potom 
dieťa pôjde ako raketa.

Najdôležitejšie zo všetkého je však 
spokojná mama a  nežný láskyplný vzťah 
k  mame. Tam to všetko začína a  končí. 
Spokojná mama, spokojné dieťa. Keď je 
mama spokojná, dieťa si to z  nej vezme 
samo, vie to. Preto je mama v  rodine 
vždy na prvom mieste. Nie deti. Nie otec. 
Mama. Pretože zo spokojnej mamy čerpá 
celá rodina. A vidíte okolo seba spokojné 
mamy? Vidíme skôr mamy uštvané, ktoré 
robia slúžky svojim rozmaznaným deťom 
a nesamostatným manželom. Tam je prvo-
počiatok všetkého. Mama môže byť nežná, 
len keď je oddýchnutá. Je veľmi dôležité, 
aby hlavne na začiatku boli veci v poriadku. 
Pretože keď niečo nedostanete ako malí, tak 
to potom hľadáte celý život. Najdôležitejšie 
úloha v živote ženy je vybrať si správneho 
partnera a  potom s  ním vychovať dieťa. 
Cestujte, čítajte, chodievajte na prechádzky, 
píšte si, poctivo objavujte sami seba, preko-
návajte problémy. Nenechajte sa zdrviť kaž-
dodenným stereotypom. Snažte sa čo najviac 
robiť to, čo máte naozaj radi. Nájdite „svoje 
doma“ a to si potom chráňte ako oko v hlave. 
Tajomstvo dobrej výchovy je, aby dieťa 
mohlo zažiť rodičov, ktorí tvoria pevný, spo-
kojný a spoľahlivý pár. To znamená - nežná 

a láskyplná mama. A silný, pevný a spoľah-
livý otec. Obaja pracovití. A vnútorne poc-
tiví. To je ten kľúč. To sú ale samozrejme 
tony práce. No stojí to za to.

Želajme si pre deti, aby vyrastali napr. 
v malom domčeku, v  záhrade, v dobrom 
susedstve s ostatnými, aby mali okolo seba 
svorku kamarátov a mohli každý deň behať 
po vonku a objavovať svet. A k tomu ešte 
dobrú babičku a  starého otca. Ak sa to 
podarí, tak do šiestich rokov nazbierate 
vrchovato to, čo naozaj potrebujete. A potom 
už máte pred sebou krásny a spokojný život.

Žiaľ, životný štýl 21. storočia sa presu-
nul mimo rodiny, neuveriteľne sa zrýchlil 
a je zameraný na povrchný konzum. Mamy 
odišli z domu do práce. Ale nie preto, že by 
chceli, ale preto, že musia, z jedného platu 
rodinu ťažko uživíte. Čo sa stalo? Väčšinu 
času trávime mimo rodiny: pracujeme mimo 
rodiny, jeme mimo rodiny, bavíme sa mimo 
rodiny, sme chorí mimo rodiny, umierame 
mimo rodiny. Rodina sa nám rozpadá pred 
očami a  do toho chatrného priestoru, čo 
z  nej zostal, ešte vtrhli moderné techno-
lógie. Každý je zahrabaný do svojho počí-
tača, tabletu alebo mobilu, štuple v ušiach, 
neprítomné pohľady: tiché domácnosti, 
každý sám. Deti žijú vo virtuálnej realite, 
málo hovoria, viac konzumujú. V mnohých 
domácnostiach sa rodiny počas dňa nezídu 
ani k jednému spoločnému jedlu. A tretina 
z tých, čo sa pri spoločnom jedle predsa len 
zíde, má pritom zapnutú televíziu. Svet sa asi 
zbláznil. Viete, aké sú dva najväčšie prob-
lémy u dnešných prváčikov? Prvý - nevedia 
hovoriť, pretože sa s nimi doma málo hovorí. 
Rodičia nemajú čas. A druhý - sú neohra-
bané, pretože väčšinou sedia ako kôstky pri 
počítačoch, tabletoch a  televízii. Rodičia 
nemajú čas. Život vo svete pred päťdesia-
timi rokmi bol síce ťažší, ale prehľadnejší. 

Ak vás myšlienky v článku zaujali, do 
pozornosti dávam knihu psychológa Mareka 
Hermana „Najděte si svého marťana“, v kto-
rej s citom popisuje svet malých detí, pozýva 
nás do detskej psychiky, venuje sa medziľud-
ským vzťahom, spokojnému životu. Prajem 
príjemné a ničím (ani stresom) nerušené 
čítanie. 

Všetkým mamám a otcom veľa zdravia 
a trpezlivosti vo výchove.

B. Kucharovicová
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Majsterky Slovenska v basketbale žiačok sú zo ZŠ v Starej Turej
Nádherný úspech našej školy – dievčatá vyhrali napriek veľmi sil-
nej konkurencií a ukázali, že majú veľké srdcia zapálené pre šport 
a tímového ducha, vďaka čomu sa im podarilo zvíťaziť a dosiahnuť 
také úžasné víťazstvo!!!

V dňoch 21. - 22. marca 2017 sa v Žiari nad Hronom konali Školské 
majstrovstvá Slovenska v  basketbale žiačok základných škôl. 
Vyhlasovateľom turnaja je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. 

Celkovo tento rok súťažilo 472 škôl z celého Slovenska. Len 
v našom Novomestskom okrese sa každý rok prihlási do predkôl cca 
12 škôl, z nich postupujú 4 školy do okresného kola, nasleduje regi-
onálne kolo (víťazi Trenčianskeho, Novomestského a Myjavského 
okresu), potom krajské kolo (región Prievidza, Považská Bystrica 
a Trenčín) a nakoniec na Majstrovstvá SR postupujú víťazi 8 krajov. 

Tí boli rozdelení do dvoch skupín, skupina „A“ – Bratislavský 
kraj (BA), Banskobystrický kraj (BB), Prešovský (PO) a Trenčiansky 
kraj (TN) a skupina „B“ – Žilinský kraj (ZA), Trnavský kraj (TT), 
Nitriansky kraj (NR) a Košický kraj (KE). 

Zo skupiny „A“ naše dievčatá postúpili bez 
prehry s nasledovným skóre zápasov: 
ZŠ Spojová Banská Bystrica  - ZŠ Stará Turá  32:52 
ZŠ Stará Turá - ZŠ M. R. Štefánika Ivánka pri Dunaji  45:28 
ZŠ s MŠ Komenského Poprad - ZŠ Stará Turá  28:44 
ZŠ Stará Turá – Gymnázium I. Madácha s VJM Slnečná Šamorín 
 52:29 – semifinále

Vo finále sa zrodilo veľké prekvapenie celej súťaže, keď naše diev-
čatá zo ZŠ Stará Turá porazili dlhoročného víťaza Majstrovstiev SR, 
a tiež víťaza „B“ skupiny – dievčatá zo Súkromného športového 
gymnázia Košice, ktoré zdolali s rozdielom piatich bodov 38:33. 

Na treťom mieste skončili žiačky z Trnavského kraja – Gymnázia 
Imre Madácha v Šamoríne. 

Za výbornú reprezentáciu ZŠ Stará Turá ďakujeme dievča-
tám: Drobná Natália, Gajdošíková Martina, Gergelyová Zaira, 
Glatzová Ella, Kubinová Viktória, Lukáčová Mariana, Malková 
Natália, Ondrejková Martina, Ostrovská Zuzana a Vandlíková 
Tereza.

Nad družstvom zo Starej Turej držali ochrannú ruku a cenné rady 
poskytovali tréner Martin Sýkora, ako zástupca MBK Stará Turá 
a pán učiteľ Mgr. Michal Denk, ako zástupca ZŠ. Aj ich nemalým pri-
činením sa dievčatá tešia nie len zo zlatých medailí z Majstrovstiev 
SR školského basketbalu, ale dve z nich – Naty Malková a Tete 
Vandlíková, aj z ocenenia „Členka All Stars Teamu“.

Martin Sýkora, tréner MBK Stará Turá: „Do Žiaru nad Hronom 
som cestoval s pánom učiteľom Denkom potom, ako ma oslovil, či 
by som mu nešiel pomôcť na školské majstrovstvá SR v basketbale. 
Nakoľko sa MBK snaží športu v našom meste pomáhať, neváhal som 
a ponuku od neho so záujmom prijal. Netušili sme, čo nás čaká, vedeli 
sme len, že to bude veľmi náročné, pretože súťažili všetky základné 
školy na Slovensku a zo šiestich krajov postúpili na MS tie najlepšie. 
„Všetky naše dievčatá boli v priebehu celých majstrovstiev neskutočne 
bojovné a vytrvalé. Stretávali sa v priamych súbojoch s fyzicky oveľa 
vyspelejšími súperkami. Aj keď väčšina tímov bola silnejšia (zúčastnili 
sa aj športové školy a gymnáziá), my sme hrali a bojovali ako kolektív 
a to doslova! To, že sme mali dve hráčky v All Stars, nie je tak dôležité. 
Pre mňa patrí do All Stars celý tím dievčat, ktoré sa o tento neskutočný 
úspech a zviditeľnenie Starej Turej pričinili. Dievčatá z tak malého 
mestečka, ako Stará Turá je, ukázali srdiečko a bojovnosť. Základná 
škola a mesto môžu byť na majsterky Slovenska neskutočne hrdé. 
„Ukradli „ víťazstvo takým mestám, ako Bratislava, Banská Bystrica, 
Prešov, Šamorín a obrovskému favoritovi - Košiciam.“

Kapitánka Natália Malková: „Na MS sme išli s malou dušičkou, že 
nemáme veľkú šancu. Hrali sme s plným nasadením, no nemysleli sme 
na výhru. A nakoniec MAJSTERKY!!! J Veľká vďaka patrí trénerovi 
Martinovi Sýkorovi, pánovi učiteľovi Michalovi Denkovi, určite mojim 
spoluhráčkam a v neposlednom rade aj rodičom, priateľom a učiteľom, 
ktorí nás na diaľku povzbudzovali.“

ZŠ Stará Turá  
MBK  Stará Turá, 

Jana Vandlíková a Tomáš Malek

   KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV STARÁ TURÁ 
      v spolupráci s mestským úradom Stará Turá  
       Vás pozýva na diaľkový pochod na počesť  
        72. výročia oslobodenia a 73. výročia SNP 
          PODJAVORINSKÁ PÄŤDESIATKA 
                             42. ročník 
                             13. 5. 2017 

 
TRASY: 
P1 - 25 km - Stará Myjava - Veľká Javorina - Stará Turá 
P2 - 35 km - Myjava - Trnovce - Poľana - Kamenné vráta - Krúžok - Veľká Javorina - Stará Turá 
Pre horské bicykle: 
C - 50 km - Stará Turá - Paprad - Šlahorová Dolina - zemlianky - Kubíkov vrch - Nová Lhota - 
Vápenky - Kamenná búda - U Bětina Javoru - V. Javorina (pokračovať žltou cyklocestou 8304) - 
Stará Turá 
 
PREZENTÁCIA: 
Na všetky trasy pred mestským úradom 
6:45 - 7:30 P2 - odchod autobusu 7:30 
7:20 - 8:30 P1 - odchod autobusu 8:30 
 
Na P1, P2 možno štartovať aj na Myjave pri KD Samka Dudíka (autobusová stanica) od 7.45 - 9.00. 
Odchod autobusu na Starú Myjavu 9.00. Dopravu autobusom na štart jednotlivých trás zabezpečí 
poriadateľ. 
Poriadateľ zabezpečí odvoz účastníkov zo žel. stanice 7:06 vlak z NMnV, 8:13 vlak z Myjavy.  
 
CIEĽ: 
Pozor zmena! 
Tento ročník budeme dávať diplomy a podávať párky v krbe na Holubyho chate na Veľkej 
Javorine do 16.00. Cieľ na Starej Turej nebude a každý môže ísť z Javoriny kedy chce.  
 
ŠTARTOVNÉ: 
P1 a C   dospelí - 1 €, mládež do 15 rokov a členovia KST (platný preukaz) - 0,5 € 
P2 - P4   dospelí - 2 €, mládež do 15 rokov a členovia KST (platný preukaz) - 1,5 € 
 
OBČERSTVENIE: 
Z vlastných zásob. Pohostinské občerstvenie - Květná (české koruny), Veľká Javorina, Stará Turá. 
Poriadateľ podá občerstvenie na V. Javorine. 
 
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. 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 po hranici, preto je nutný 
platný občiansky preukaz alebo pas a odporúčame Európsky preukaz zdravotného poistenia 
(EPZP). 
 
PODUJATIE PODPORILI: MOLITEX KRAJNÉ, PREMARES STARÁ TURÁ, 
AUTOPOTREBY TRIO JAKUBEC STARÁ TURÁ 

www.kstst.sk 
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Novinky z Wu-shu centra Stará Turá
V sobotu 11. marca 2017 sa na Starej Turej konala domáca klubová súťaž pod názvom 
Kung fu deti I. kolo 2017. Je to už tradičná súťaž v čínskom bojovom umení wushu, ktorú 
organizuje domáci klub Wushu centrum Stará Turá pod vedením Jána Okruckého v spo-
lupráci s národnou organizáciou Slovenská asociácia čínskeho wushu. Toto podujatie sa 
koná dva krát do roka a svoje sily a úroveň  si porovnávajú deti a mládež do 18r nie len zo 
Starej Turej, ale prichádzajú aj cvičenci z Trnavy, Bratislavy, Šale či Brna. Tento ročník mal 
zatiaľ najväčšiu účasť - predviesť to najlepšie prišlo až 47 detí a spolu sme videli 84 štartov.

Na súťažnej ploche sa nám predviedli zostavy 
športového i tradičného wushu, videli sme 
imitačné štýly aj zostavy so zbraňami - 
priamy meč, čínska šabľa, palica, halapartňa, 
či nože. Po zostavách si deti zmerali sily 
v zápase xushi v kategóriách do 40 kg a nad 
40 kg. Videli sme krásne techniky zhodov 
a strhnutí na zem, tiež bolo časté vytlačenie 
súpera z kruhu.

Súťaž prebiehala hladko bez prestojov 
a zdržaní, hojná bola i účasť rodičov a divá-
kov, ktorí skandovaním podporovali súťa-
žiacich. Celá súťaž sa niesla v duchu jednoty 
cvičencov wushu, deti sa stretali s kamarátmi 
z iných klubov. Videli, ako cvičia tí najlepší, 
čo je skvelá motivácia pre každého milov-
níka tohto krásneho športu. Našim cieľom je 
neustále sa zlepšovať a tým dosiahnuť doko-
nalosť vyjadrenú čínskym slovom kung-fu.

Domáci tím získal 24 medailí, z toho 6x 
zlato, 9x striebro a 9x bronz. Najúspešnejším 
športovcom podujatia sa stal cvičenec domá-
ceho klubu Adam Bielčik s tromi zlatými 
medailami. Veľmi sa tešíme na druhé kolo 

tejto juniorskej súťaže, ktoré bude na jeseň 
roku 2017. Všetci prijali za svoje heslo nášho 
klubu - „Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť...“ 
sám nad sebou, prísť a odcvičiť najlepšie ako 
viem.

Presne o  týždeň neskôr v  sobotu sa 
v Maďarskom mestečku Törökbálint, neďa-
leko Budapešti, konala medzinárodná súťaž 
IV. Wushu Open Hungary. Túto príležitosť si 
nemohla nechať ujsť ani slovenská výprava 
a  tak sa už v  skorých ranných hodinách 
vydala na cestu za dobrodružstvom.

Čakala ich domáca, maďarská konkuren-
cia, ale aj známi z Česka alebo Poľska. Súťažilo 
sa dva dni. Prvý deň sa na súťažných plochách 
predviedli súťažiaci v kategóriách s tradič-
nými zostavami a zápasníci v ľahkom a plnom 
kontakte. Aj keď bol celý úvodný ceremoniál 
v maďarčine bez prekladu, čo je na medziná-
rodnú súťaž trochu netradičné, organizácia 
súťaže prebiehala hladko a kategórie sa ply-
nulo striedali na všetkých plochách, za čo si 
organizátori určite zaslúžia pochvalu.

Napriek tomu, že tradičné formy sa 

cvičili na tvrdom povrchu bez podkladu tata-
mov alebo aspoň koberca, čím sa zvyšovalo 
riziko poranenia cvičiaceho a hodnotil sa 
len celkový dojem a štýl (žiadna technika), 
podarilo sa našim slovenským zástupcom 
nakoniec ukoristiť hneď niekoľko cenných 
kovov. 8 zlatých a jedna strieborná medaila 
z tradičných zostáv svedčia teda o tom, že 
slovenské wushu je na dostatočne vysokej 
úrovni aj v  porovnaní so zahraničnými 
krajinami. V nedeľu boli na programe vnú-
torné štýly (Tai Ji) a  športové wushu. Aj 
v  týchto kategóriách naši cvičenci získali 
4 zlaté, 4 strieborné a 3 bronzové medaile. 
Za Wushu centrum Stará Turá si zlato za 
zostavu s mečom domov doniesla Simona 
Holotová.

Ďakujeme teda našim spolubojovní-
kom z Maďarska za šancu ukázať, čo v nás 
naozaj je a porovnať sa pritom aj s ďalšími 
cvičencami z iných klubov a krajín. Sláva 
víťazom a česť porazeným! Nech vždy vyhrá 
ten najlepší! 

Autor: WCST

Strelecká súťaž 2. ročník Turanskej desiny
Dňa 13. 4.2017 sa na strelnici ŠK Stará Turá konal 2. ročník stre-
leckej súťaže žiakov a zároveň členov streleckého klubu v streľbe 
z malokalibrovky a SA-58.

Aj keď nám počasie neprialo 
a lialo ako z krhly, aj tak sa desať 
strelcov rozhodlo súťažiť.

Ako výpomoc si zo sebou 
priviedli svojich rodičov i rodin-
ných príslušníkov.

Súťaž prebiehala pod 
prístreškom a  strelci sa 
veľmi snažili. Najlepším 
trom strelcom rozhodca 
napočítal jednaký výsledok 
a tak nasledoval rozstrel.

Všetci súťažiaci si 
odniesli krásny zážitok 
zo súťaže a  tešia sa na 

nasledujúcu súťaž, ktorá bude 
26.5.2017 u nás na strelnici.

Najlepší strelci si odniesli 
pekné ceny a drobné sladkosti.

Hl. rozhodca: Milata Peter A-201

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
2.ročník Turanskej desiny v streľbe žiakov, členov streleckého klubu. 
Strelnica SK v Starej Turej 13.4.2017
Sa-58_ 5 súťažných rán na vzdialenosť 25 m terč nekryte ležiaca figúra 
ZKM-451 5 súťažných rán na vzdialenosť 25 m terč Pi-50x20

ročník 
nar. Sa ZKM spolu:  

1 Chudík Marián 2004 50 49 99 rozstrel
2 Jambor Marek 2008 49 50 99 rozstrel
3 Klimáček Aleš 2007 49 50 99 rozstrel
4 Augustínová Evička 2009 48 49 97  
5 Štefka Matej 2008 47 50 97  
6 Dunajčík Michal 2006 46 49 95  
7 Helík Martin 2003 45 49 94  
8 Helík Juraj 2006 43 48 91  
9 Habánek Filip 2008 42 46 88  

10 Fáber Nicolas 2006 36 49 85  
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