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

Program ku Dňu matiek v DK Javorina
Druhá májová nedeľa už patrí tradične 
všetkým mamám a  babičkám, ktoré 
v tento deň slávia svoj sviatok. V Starej 
Turej sa každoročne druhú májovú 
nedeľu spoja deti a mládež zo základ-
nej školy, základnej umeleckej školy 
a materskej školy a spoločne pripravia 
pre mamičky a babičky k ich dňu kul-
túrny program plný tvorivých čísiel, 
ktoré spájajú tanec, hudbu, hovorené 
slovo, humor i divadlo. 

A  tak tomu bolo i  tento rok. 
Tohtoročný program ku Dňu matiek pri-
pravili pani učiteľky Andrea Majtánová 
a Danka Pribišová zo Základnej školy 

v  Starej Turej. I  sprievodné slovo si 
vzali dvaja šikovní žiaci základnej školy, 
ktorí humorným spôsobom priblížili 
život školopovinných žiakov. V rámci 
programu sme mohli vidieť veľmi 
pekné vystúpenia detí z  materskej 
školy, ktoré nám zatancovali, zaspievali 
i  zarecitovali. V programe účinkovali 
s divadelným spracovaním rozprávok 
i  deti zo základnej školy. Veľkú časť 
programu zastupovali žiaci základnej 
umeleckej školy, ktorí sa predstavili tan-
com v rámci tanečnej skupiny Free-Zee 
dance, ale i hrou na hudobných nástro-
joch a spevom. V programe nechýbali 

ani  básne venované mamičkám a babič-
kám. Veľmi peknou časťou programu 
bolo video školskej televízie, kde deti 
odpovedali moderátorovi na otázky 
o svojich mamách. I my prajeme všet-
kým mamám a  babičkám najmä veľa 
zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu 
svojich milovaných. 

Lívia Boorová
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Veľký deň detí
1. jún, od 9.00 h, podľa pozvánky

Cesta rozprávkovým lesom
5. júna, Dubník I, začiatok 9.30 h

Smejko a tanculienka
predstavenie, 9. júna, 
16.00 h, DK Javorina
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Black Band – koncert
2. jún,  18.00 h, DK Javorina

Ako slovenská učiteľka ku šťastiu 
(ne)prišla – predstavenie
7. júna, 19.00 h, DK Javorina

Festival Divné veci
24. – 26. jún, v celom meste Stará Turá
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 28. apríla 2016  sa uskutočnilo 
XVI. zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva Stará Turá. Zasadnutie otvo-
rila primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová. Poslanci vzali na vedo-
mie  Správu z kontroly plnenia uzne-
sení prijatých na XV. zasadnutí MsZ. 

V rámci rokovania 
o majetkových záležitostiach 
MsZ schválilo:
a) návrh
• Zmluvy o  uzatvorení budúcej 

zmluvy medzi mestom Stará Turá 
a spoločnosťou STINEX, s. r. o., 
Nové Mesto nad Váhom, predme-
tom ktorej je záväzok zmluvných 
strán uzatvoriť kúpnu zmluvu 
o prevode technického vybavenia 
k bytovému domu 15 b. j. na Ul. 
Hlubockého,

• Dodatku č. 1 k  zmluve o  uza-
tvorení budúcej zmluvy č. 65/
maj/2015 zo dňa 1. 7. 2015 uza-
tvorenej medzi mestom Stará 
Turá a  spoločnosťou STINEX, 
s. r. o., Nové Mesto nad Váhom,

• Návrh Technických služieb, 
m. p. o., Stará Turá na vypísanie 
obchodnej verejnej súťaže na pre-
nájom Domu smútku Stará Turá 
za účelom prevádzkovania poh-
rebných služieb v Starej Turej,

b) zámer
• odpredaja pozemku pre Michala 

Jurču, bytom  Stará Turá,
• odpredaja pozemku vlastníkom 

bytov v dome súp. č. 221 na Ul. 
Dibrovovej v Starej Turej,

• odpredaja pozemku pre Milana 
Mikulu a  manž. Máriu, bytom 
Šajdíkové Humence, 

• odpredaja pozemku spoločnosti 
Gemini, s. r. o., Stará Turá,

c) žiadosť
• PreVaK, s. r. o., Stará Turá  o zria-

denie vecného bremena,
• agaSSe, s. r. o.,  Bratislava  o zria-

denie vecného bremena,
• Lesotur, s. r. o., Stará Turá  o vyda-

nie súhlasu k  rekonštrukcii 

odvoznej lesnej cesty Grúnka, 
• STINEX, s. r. o., Nové Mesto 

nad Váhom o  prenájom časti 
pozemku,

d) odpredaj
• časti pozemku Milanovi 

Medňanskému a manž. Ing. Anne 
Medňanskej, bytom Stará Turá, 

• časti pozemku Ľudmile Hluchej, 
bytom Stará Turá. 

Nebola schválená žiadosť:
• Eleny Martiniskovej Párovskej, 

bytom Ilava o  odkúpenie 
pozemku, 

• Vladislava Štefulu a manž. Ľubice, 
bytom  Stará Turá o odkúpenie 
časti z pozemku,

• Ľubomíra Roháčka a  manž. 
Dariny, bytom Stará Turá o vyda-
nie súhlasu k oploteniu pozemku 
a vybudovaniu koterca pre psa,

• Jurajovi Breštenskému – bar 
RITMO, Stará Turá  o  vydanie 
záväzného stanoviska k výstavbe.

Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie:
• Informáciu o aktuálnom hospo-

dárení mesta,
• Prehľad zrealizovaných rozpoč-

tových opatrení k II. zmene roz-
počtu mesta Stará Turá na rok 
2016,

• Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k záverečnému účtu mesta,

• Informáciu o  plnení hospodár-
skeho plánu za rok 2015 dcér-
skych spoločností Lesotur, s. 
r. o., Technotur, s. r. o. , RVS 
AQUATUR, a. s.,

• Správu o činnosti MŠA, s. r. o., za 
rok 2015,

• Správu z kontrol ukončených po 
XV. zasadnutí MsZ.

Ďalej poslanci schválili:
• Záverečný účet mesta a  celo-

ročné hospodárenie  mesta bez 
výhrad, vysporiadanie schodku 
rozpočtu po vylúčení položiek, 

ktoré sa z výsledku hospodáre-
nia vylučujú, v sume 1 028 469 
€, zisteného podľa ustanovenia 
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších pred-
pisov z finančných operácií a vrá-
tenie zostatku finančných operácií 
v sume 172 112 € do rezervného 
fondu,

• Vyhodnotenie plnenia roz-
počtu príspevkových organizá-
cií mesta DK Javorina Stará Turá 
a Technické služby k 31. 12. 2015 
a celoročné hospodárenie,

• Návrh cenníka trhového poriadku 
XXV. ročníka Staroturianskeho 
jarmoku, ktorý sa bude konať 
v dňoch 10. - 11. 6. 2016,

• Návrh rokovacieho poriadku 
Mestského zastupiteľstva Stará 
Turá.

Schválené boli tri všeobecne 
záväzné nariadenia mesta:
• VZN č. 4/2016 – Nar. O dotáci-

ách na podporu športu v meste 
Stará Turá z rozpočtu mesta  – 
novelizované nariadenie upravuje 
bodovací systém pre poskytnutie 
dotácií pre športové kluby a pri-
dáva tiež náležitosti, ktoré musia 
kluby do žiadosti doplniť.

• VZN č. 5/2016-Nar. O  nakla-
daní s komunálnym a drobným 
stavebným odpadom – Návrh 
VZN upravuje podrobnosti 
o  nakladaní s  komunálnymi 
odpadmi, drobnými stavebnými 
odpadmi, biologicky rozložiteľ-
ným odpadom vrátane biolo-
gicky rozložiteľných kuchynských 
a  reštauračných odpadov od 
prevádzkovateľa kuchyne, elek-
troodpadom, nebezpečným 
odpadom vznikajúcimi na celom 
katastrálnom území mesta a pri 
činnostiach organizovaných na 
verejných priestranstvách, najmä 

podrobnosti o  spôsobe zberu 
a prepravy KO, o spôsobe triede-
ného zberu jednotlivých zložiek 
KO, spôsobe nakladania s DSO 
a  BRO, ako aj o  určení miest 
na ukladanie, zhromažďovanie, 
zhodnocovanie a zneškodňova-
nie týchto odpadov.

• VZN č. 6/2016 – Nar. O poskyto-
vaní sociálnych služieb a o výške 
úhrady za sociálne služby – 
upravuje pôsobnosť mesta Stará 
Turá (ďalej len mesto) vo veciach:
a) rozhodovania o odkázanosti 

na opatrovateľskú službu 
a sociálnu službu poskytovanú 
v  zariadení opatrovateľskej 
služby (ďalej len ZOS)

b) poskytovania opatrovateľskej, 
odľahčovacej služby a sociál-
nej služby v ZOS

c) spôsobu určenia a  výšky 
úhrady za poskytovanie uve-
dených sociálnych služieb

d) stanovenia výšky úhrady za 
donášku stravy do domác-
nosti fyzickej osoby (ďalej 
FO) na území mesta a miest-
nych častí, ktorá má ťažké 
zdravotné postihnutie (ďalej  
ŤZP), nepriaznivý zdravotný 
stav alebo dovŕšila dôchod-
kový vek.

V záverečnej časti zasadnutia vzali 
poslanci na vedomie zmenu v obsa-
dení Komisie pre výstavbu, ÚP 
a  dopravu. Funkciu člena v  tejto 
komisii ukončili Milan Kavický 
a  Ing. arch. Katarína Robeková. 
Ďalej prerokovali informáciu 
o  vydaní Požiarneho poriadku 
mesta, návrh na zrušenie VZN č. 
16/2011 – Nar. Požiarny poriadok 
mesta Stará Turá a návrh na schvá-
lenie veliteľov zásahových jednotiek 
jednotlivých dobrovoľných hasič-
ských zborov mesta. MsZ schválilo  
nasledovných veliteľov:
DHZ Stará Turá: Roman Dékány
DHZ Topolecká: Miroslav Pribiš
DHZ Drg. Dolina: Ladislav Václavek
DHZ Papraď: Martin Mikulec.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Poďakovanie
Jarné mesiace sú u väčšiny z nás dlho očaká-
vaným obdobím, keď po pochmúrnych dňoch 
prichádza čas, kedy si užijeme viac svetla, slnka, 
načerpáme potrebnú energiu. Príroda sa prebú-
dza do nového života a my takisto máme chuť 
tvoriť,  vylepšovať a budovať. Zveľaďujeme  nie-
len súkromné príbytky, ale pozitívne je, keď sa 
modernizujú a skrášľujú i verejné priestory.  Prá-
ve o tejto skutočnosti chcem napísať pár riadkov.

Budova domu kultúry si už čo to pamätá. Ťažko 
by sme zrátali počet akcií, ktoré sa tu uskutoč-
nili, no spočítať návštevníkov by už bolo cel-
kom nemožné. Pre každé obdobie bol príznačný 
určitý druh kultúry a  zábavy. Dom odborov 
a  neskôr Dom kultúry Javorina bol  vždy pre 

Staroturiancov dôležitou ustanovizňou. 
Takmer 54-ročná budova si vyžaduje určité 

opravy, ale našou snahou je i jej modernizácia.  
Každým rokom sa snažíme vynoviť určitý priestor. 
Ale to čo vidí i okoloidúci občan, či návštevník 
Starej Turej je vonkajší priestor budovy. Postupne 
meníme dosluhujúce okná, v minulom roku sa 
zrealizovala rekonštrukcia hlavného schodiska. 
S potešením sme prijali informáciu o pripravova-
nom projekte na  úpravu priestoru pred domom 
kultúry. Mesto v tomto roku vyčlenilo finančné 
prostriedky, aby priestor nadväzoval na námestie 
a dom kultúry bol dôstojnou dominantnou budo-
vou.  Realizáciou projektu bola poverená mestská 
organizácia Technické služby. To, čo dokázali uro-
biť za necelé dva mesiace si zaslúži veľké poďako-
vanie. Ich činnosť je veľmi rôznorodá. Starajú sa 
o verejnú zeleň, údržbu ciest a chodníkov, vývoz 
komunálneho odpadu, triedenie separovaného 

zberu a mnohé ďalšie práce, ktoré mnohí občania 
považujú za samozrejmosť. Ich finančné a teda aj 
personálne možnosti sú obmedzené, pri akciách 
ako bola táto rekonštrukcia, musia byť presunutí 
pracovníci z  iných úsekov, aby dokázali splniť 
stanovené termíny. Pracovali od rána do večera, 
nevynímajúc víkendy. Vďaka tomu sa podarilo 
plánovaný termín dokončenia projektu  splniť. 
Veľkú zásluhu na tom má pán Juraj Straka a pani 
riaditeľka Janka Vráblová. Počas prác museli 
neustále riešiť aktuálne sa vyskytujúce problémy, 
ale všetko zvládli na výbornú. 

Ešte raz chcem srdečne poďakovať všetkým 
pracovníkom technických služieb, ktorí sa podie-
ľali na realizácií projektu, vedeniu mesta i poslan-
com MsZ za to, že Dom kultúry Javorina opäť 
opeknel a je dôstojným kultúrnym stánkom. 

Eva Adámková, Dom kultúry Javorina
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Súhrnné zhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá za rok 2015
Na základe § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy má mesto po skončení rozpočtového roka povinnosť 
spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu mesta 
a tento predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Rozpočet mesta na rok 2015 schvá-
lilo mestské zastupiteľstvo na svo-
jom decembrovom zasadnutí dňa 
15.12.2014. Celkový rozpočet na rok 
2015 bol zostavený ako vyrovnaný, 
v priebehu roka bol menený celkom 
sedemkrát. Celkový rozpočet po 
poslednej zmene bol zostavený ako 
prebytkový, pričom výška prebytku 
bola v sume 43 304 €. Mesto Stará 
Turá ukončilo rok 2015 s dosiah-
nutím prebytku celkového roz-
počtu v sume 219 996 €, pričom stav 
rezervného fondu na začiatku roka 
2015 vykazoval sumu 729  913  € 
a na konci roka 430 098 €. V roku 
2015 bola z  rezervného fondu na 
kapitálové výdavky použitá suma 
451 134 € a  jediným príjmom do 
rezervného fondu bol prevod pro-
striedkov z bežného účtu po prijatí 
uznesenia o schválení záverečného 
účtu mesta Stará Turá za rok 2014, 
ktorý bol vo výške 152 219 €.

Celková výška príjmovej časti 
rozpočtu dosiahla k  31.12.2015 
sumu 7  734  499  €, z  čoho bežné 
príjmy sú vo výške 5  513  399  €, 
kapitálové vo výške 1  138  833  € 
a  príjmové finančné operácie vo 
výške 1 182 267 €. Príjmová časť roz-
počtu vykázala celkovo prekročenie 
o sumu 128 847 €, čo odzrkadľuje 

zvýšený príjem z podielových daní, 
ktoré mesto v roku 2015 zinkaso-
valo. Mierny nárast mesto vyká-
zalo aj v  príjmoch z  miestnych 
daní, ktoré v  roku 2015 dosiahli 
sumu 909 981 €, čo je o 28 891 € 
viac, ako bolo rozpočtované. Štátne 
dotácie a  transfery smerované na 
financovanie školstva, sociálnej 
starostlivosti, matričného úradu, 
miestnych komunikácií, volieb 
a pod. dosiahli v roku 2015 sumu 
1 108 851 € a v rámci kapitálových 
príjmov mesto vykázalo sumu 
1 138 833 €, z čoho čiastka 81 180 € 
bol príjem z  predaja vlastného 
majetku mesta, suma 4 450 € boli 
účelové dary a  sumu 1 151 103 € 
tvorili účelové dotácie z  eurofon-
dov. V roku 2015 mesto odpredalo 
vlastné pozemky za cenu 19 960 € 
a  predajňu Farby – Laky za cenu 
62 220 €. Mesto Stará Turá v roku 
2015 zaznamenalo aj výrazný nárast 
príjmov finančných operácií, kto-
rých celková suma dosiahla výšku 
1 182 267 €, z čoho 451 134 € bol 
príjem z použitia rezervného fondu, 
suma 200 000 € bola vrátená pôžička 
poskytnutá v  rámci krátkodobej 
finančnej výpomoci spoločnosti 
AQUATUR, a. s. a  57  753  € bol 
zostatok finančných prostriedkov 

určených na financovanie investič-
nej akcie Zateplenie telocvične na ul. 
Komenského, ktorá bola realizovaná 
v roku 2015, ale mesto na túto akciu 
časť financií zinkasovalo v decem-
bri roku 2014. Zvyšná časť príjmo-
vých finančných operácií vo výške 
874 480 € je tvorená bankovým úve-
rom v sume 500 000 €, poskytnutým 
na financovanie investičnej akcie 
Rekonštrukcia verejného osvetle-
nia II. etapa a úverom od ŠFRB na 
financovanie kúpy bytového domu 
so štrnásť bytovými jednotkami vo 
výške 374 480 €.

Celkové výdavky rozpočtu 
mesta v  roku 2015 dosiahli sumu 
7  715  503  €, z  čoho 4  437  701  € 
sú bežné výdavky, 2 296 616 € sú 
výdavky kapitálové a  382  286  € 
sú výdavkové finančné operácie. 
V  rámci bežných výdavkov bola 
suma 2  217  771  € vynaložená na 
školstvo, čo je až 46,82 % z celkových 
bežných výdavkov. Oblasť sociálnej 
starostlivosti bola v roku 2015 finan-
covaná čiastkou 210 066 €, kultúra 
sumou 173 331 €, šport 82 263 €, 
údržba komunikácií 189  900  €, 
odpadové hospodárstvo čiastkou 
212 235 € a na ochranu životného 
prostredia mesto použilo pros-
triedky vo výške 90 034 €. V rámci 
udržiavania bezpečnosti a ochrany 
občanov a ich majetku ako i civil-
nej a protipožiarnej ochrany mesto 
vynaložilo sumu 361  166  € a  na 
samotnú administratívu bola pou-
žitá čiastka 726 690 €. V rámci inves-
tičných činností boli v  roku 2015 
zrealizované investičné akcie v cel-
kovej hodnote 2 296 616 €, z čoho 
1 101 103 € mesto získalo z euro-
fondov. Najvýznamnejšie a finančne 
najnáročnejšie boli nasledovné 

investičné akcie:
1.  Verejné osvetlenie mesta Stará 

Turá I. etapa 
2.  Zateplenie obvodového plášťa 

Telocvične Základnej školy na 
Ul. Komenského v Starej Turej

3.  Triediaca linka odpadov
4.  Rekonštrukcia sociálnych zaria-

dení a výmena vchodových dverí 
na DK Papraď

5.  Detské ihrisko v  Lokalite nad 
Chiranou

6.  Rekonštrukcia sociálnych zaria-
dení a schodiska v DK Javorina

7.  Verejné osvetlenie mesta Stará 
Turá II. etapa

V  uplynulom roku sa poda-
rilo riešiť aj bytovú problematiku, 
mesto získalo úverové zdroje zo 
ŠFRB na kúpu 14 bytového domu 
od investora - spoločnosti STINEX, 
s. r. o., Nové Mesto nad Váhom za 
cenu 623 367 €, čím uspokojilo 14 
mladých rodín, ktorým boli jednot-
livé byty pridelené. 

Záverečný účet mesta Stará Turá 
vychádza z účtovnej závierky mesta 
za rok 2015 a je zavŕšením rozpoč-
tového procesu a vyjadruje výsledky 
hospodárenia za sledované obdo-
bie za všetky programy rozpočtu 
mesta. Výsledky, ktoré sú prezen-
tované v  záverečnom účte mesta 
Stará Turá, dokumentujú oživenie 
hospodárstva v Slovenskej repub-
like, ktoré sa odzrkadlilo v podobe 
zvýšeného príjmu podielových daní 
a zvýšenej investičnej činnosti, kto-
rej financovanie z veľkej časti bolo 
realizované prostredníctvom euro-
fondov. Za účelom splnenia svojich 
cieľov mesto v roku 2015 použilo aj 
prostriedky z rezervného fondu. 

Ing. Jaroslav Holota 
vedúci ekonomického oddelenia

Rekapitulácia plnenia výdavkovej časti 
rozpočtu po jednotlivých programoch:

 

Be né 
v davky

Kapitál. 
v davky

Finan né 
operácie

Spolu:
Be né 

v davky
Kapitál. 

v davky
Finan né 
operácie

Spolu:

01 - Plánovanie,mana ment a kontrola 141 965 15 434 302 520 459 919 134 420 15 434 302 520 452 374 -7 545
02 - Propagácia a marketing 4 222 0 0 4 222 3 972 0 0 3 972 -250
03 - Interné slu by 308 979 548 127 0 857 106 293 725 547 599 0 841 324 -15 782
04 - Ostatné slu by 10 913 8 965 0 19 878 10 862 8 965 0 19 827 -51
05 - Bezpe nos ,právo a poriadok 371 259 1 013 908 3 942 1 389 109 361 866 1 014 520 3 942 1 380 328 -8 781
06 - Odpadové hospodárstvo 210 060 0 0 210 060 212 735 0 0 212 735 2 675
07 - Komunikácie 189 400 100 000 0 289 400 189 400 99 975 0 289 375 -25
08 - Doprava 3 350 5 500 0 8 850 3 187 4 999 0 8 186 -665
09 - Vzdelávanie 2 211 307 138 745 0 2 350 052 2 217 871 136 735 0 2 354 606 4 554
10 - port 83 233 0 0 83 233 82 563 0 0 82 563 -670
11 - Kultúra 174 387 51 784 0 226 171 173 531 51 784 0 225 315 -856
12 - Prostredie pre ivot 90 798 89 200 41 040 221 038 90 734 89 189 41 040 220 962 -76
13 - Sociálna starostlivos 213 789 4 676 0 218 465 210 366 3 350 0 213 716 -4 749
14 - B vanie 25 318 623 467 34 269 683 054 24 778 623 467 34 884 683 129 75
15 - Administratíva 742 491 0 0 742 491 726 990 0 0 726 990 -15 501
Spolu: 4 781 471 2 599 806 381 771 7 763 048 4 737 001 2 596 016 382 386 7 715 403 -47 645

Upraven  rozpo et po VII. zmene Plnenie rozpo tu
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Pozvánka na verejnú diskusiu

Pozývame občanov mesta na verejnú diskusiu 
k návrhu cieľov a priorít Komunitného plánu soci-
álnych služieb mesta Stará Turá na roky 2017 - 
2021, ktoré vyplynuli z prieskumu v našom meste. 
Navrhované ciele a priority rozvoja sociálnych slu-
žieb budú pred stretnutím zverejnené na webovej 
stránke mesta alebo budú dostupné na sociálnom 
oddelení MsÚ.

Stretnutie s občanmi sa uskutoční v stredu 
29.júna 2016 o 16.00 h vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Starej Turej.

Mgr. Ivona Barbušinová 
vedúca sociálneho oddelenia
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Oceňovanie darcov krvi
Krv je najvzácnejšia tekutina na svete, ktorú nie je možné ničím 
iným nahradiť. Jediným a výlučným zdrojom tejto tekutiny je člo-
vek – darca krvi. Každý, kto krv daruje si zaslúži pozornosť verej-
nosti. O to viac tí, ktorí najvzácnejšiu tekutinu darujú pravidelne. 
Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi 
podľa počtu odberov darcov krvi plaketami profesora Dr. Jana 
Janského a Kňazovického medailou. Primátorka mesta Stará Turá 
Anna Halinárová sa rozhodla rovnako ako Slovenský Červený kríž 
uctiť si našich občanov, ktorí pravidelne darujú krv a v súčasnosti 
sú držiteľmi zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického 
medaily. 

Dňa 20. apríla 2016 sme v obrad-
nej sieni mesta Stará Turá spo-
ločne s  členkami Zboru pre 
občianske záležitosti privítali 
našich občanov - držiteľov zlatej 
a diamantovej Janského plakety 
a Kňazovického medaily – ktorí 
sa stali držiteľmi týchto ocenení 
v posledných 10 rokoch. 

Po úvodnom privítaní hostí, 
predniesla slávnostný príhovor 
zástupkyňa primátorky pani 
Zuzana Zigová, ktorá týmto 
vzácnym ľuďom poďakovala za 
ich opakované hrdinské činy 
a  popriala im veľa toho, čo je 

pre každého najcennejšie, a  to 
veľa pevného zdravia. Taktiež im 
vyslovila úctu za to, že sa  radia 
medzi tých, ktorí sú príkladom 
aj pre ostatných spoluobčanov. 
Humánny čin darcov krvi je 
posolstvom okoliu a zároveň aj 
apelom pre mladšiu generáciu. 
Odvtedy, čo ľudstvo spoznalo 
možnosť záchrany života trans-
fúziou krvi, potreba darovať 
krv druhému je a ostane vždy 
aktuálnou.

Po slávnostnom odovzdaní 
ďakovných listov si ocenení dar-
covia spoločne s členkami ZPOZ 

posedeli pri malom občerstvení.  
Ceremoniál oceňovania dar-
cov bol obohatený o príjemný 
program v  podaní pedagógov 
ZUŠ Stará Turá a  pani Anny 
Chmurovej. 

V  tento vzácny deň boli 
pozvaní títo darcovia krvi, ktorí 
získali tieto vzácne ocenenia 
počas posledných 10 rokov:

Zlatú plaketu, ktorá sa ude-
ľuje ženám darkyniam za 30 
odberov a  mužom darcom za 
40 odberov krvi majú: Adásek 
Miroslav, Alušic Miloš, Augustín 
Marek, Druková Erika, Hertelová 
Zdena, Izakovičová Monika, 
Jankovičová Jana, Klepáčová 
Viera, Kopcová Renáta, 
Kováčová Eva, Kubečková 
Zuzana, Lackovič Ivan, Malár 
Marek, Malárik Martin, Málková 
Andrea, Pilát Vladimír, Pilátová 
Zdena, Radena Jozef, Sadloň 
Radoslav, Tanglmayerová Janka, 
Trúsiková Janka, Vrábel Marián, 
Žák Jaroslav, Žák Pavol, Žáková 
Dana, Žáková Janka.

Diamantovú plaketu, ktorú 
si preberajú ženy, ktoré darovali 
krv 60krát a muži, ktorí darovali 

krv 80krát, získali: Durcová 
Božena, Nemček Peter, Tučková 
Alena, Žabka Vladimír.

Naj v y š š i e  o c e n e n i e 
Slovenského Červeného Kríža 
– medailu prof. Kňazovického 
– ktorú získavajú ženy za 80 
odberov a  muži za 100 bez-
príspevkových darovaní krvi 
majú: Bača Ľubomír, Gulánová 
Ľudmila, Ilušák Milan, Kolár 
Anton, Lindtner Tibor, Lukáč 
Ján, Pavlovič Ján, Puškár Ján, 
Vaško Miroslav.

Zoznam ocenených darcov 
krvi sme získali z centrálnej evi-
dencie Slovenského Červeného 
Kríža. Žiaľ, v  evidencii sú 
chyby, takže ak sme niektorých 
z ocenených darcov krvi, ktorí 
sú držiteľmi zlatej a  diaman-
tovej Janského plakety alebo 
Kňazovického mediale, neoslo-
vili s pozvánkou na oceňovanie, 
týmto sa im ospravedlňujeme. 
Zároveň Vás prosíme, aby ste 
sa ozvali na mestský úrad a my 
Vás radi pozveme na spoločné 
stretnutie v budúcom roku. 

Lívia Boorová

Spomienka na ukončenie 2. sv. vojny
V nedeľu 8. mája 2016 si Slovenská republika, ale aj okolité európske štáty pripomenuli 71. 
výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Tento najrozsiahlejší a najtragickejší vojnový 
konflikt v dejinách ľudstva zasiahol do života celých národov. Našťastie, pre väčšinu z nás sú 
udalosti 2. svetovej vojny len vzdialenými dejinami, ktoré presahujú náš osobný život.  To však 
neznamená, že by sme si tieto udalosti nemali pripomínať. Medzi nami žijú stále i ľudia, ktorí si 
pamätajú hrozné štatistiky tejto vojny: zoznamy desiatok miliónov obetí, koncentračné tábory, 
hon na prenasledovaných,  krutosť, utrpenie, pach smrti, zničené mestá a zlomené ľudské osudy. 
Tieto štatistiky by nikdy nemali upadnúť do zabudnutia. 

Pietnu spomienku na obete druhej sveto-
vej vojny zorganizovalo 9. mája i mesto Stará 
Turá. Deň víťazstva nad fašizmom si prišli spo-
ločne pripomenúť k pamätníku osloboditeľov 
na Námestí slobody primátorka mesta – Anna 
Halinárová, zástupkyňa primátorky – Zuzana 
Zigová, predsedníčka Základnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov Stará Turá – Elena Kovárová, ďalší členovia 
SZPB, predstavitelia politických strán a hnutí 
pôsobiacich v našom meste, ale i žiaci 
Základnej školy Stará Turá, Strednej 
odbornej školy Stará Turá a  občania 
nášho mesta. Primátorka mesta v prí-
hovore apelovala na prítomných, aby 
spoločne s ňou vzdali hold a úctu všet-
kým, ktorí položili svoje životy za našu 
slobodu.  Zaželala si tiež, aby sa útrapy 
tejto vojny už nikdy neopakovali a aby sa 
zo sveta postupne vytratili všetky kon-
flikty, ktoré ho v rôznych kútoch sužujú. 

Pripomenula tiež, že je smutné, že sa dnes opäť 
čoraz viac stretávame s propagandou, ktorá šíri 
ideológiu plnú nenávisti, podporuje rasovú, 
národnostnú, prípadne náboženskú neznášan-
livosť a popiera historické skutočnosti týkajúce 
sa holokaustu alebo iných faktov druhej sveto-
vej vojny. Prítomným sa na Námestí slobody 
prihovoril i člen ZO Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov Stará Turá – Ján Tomeš. 

Lívia Boorová

Júnový čas
Jún je mesiac detí,
čas učenia prešiel,
škola sa už končí,

prázdninový raj nadišiel.

Čo naučili sme sa,
za všetko ďakujeme,
žiak už usmieva sa,

vedomosti potrebujeme.

Školské chodby osirejú,
vrava žiakov stíchne,

zvonenia doznejú,
triedy vyprázdnime.

Preplávame letom, svetom,
oddýchneme si dosýta,

v čase slnečnom,
na zážitky,

sa pani učiteľka opýta.

J. Trúsiková
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Brány Staroturianskeho 
jarmoku sa opäť otvoria
Súčasná doba čoraz viac praje elektronickej for-
me komunikácie, ale aj elektronickej forme na-
kupovania. Mesto Stará Turá si však každoročne 
pre niekoho už možno aj nostalgicky pripomína 
čaro tradičného jarmočného nakupovania z jar-
močných stánkov a tiež čaro klasickej komuni-
kácie so známymi či priateľmi „na stojáka“ pri 
občerstvení na mestskej tržnici. Tento rok si pre 
Vás organizačný výbor pripravil už 25. ročník 
Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa bude konať 
v dňoch 10. a 11. júna 2016. 

Stánky z rôznorodým predajným sortimentom 
budú aj v tomto roku rozmiestnené na Ul. SNP 
od kruhového objazdu smerom k budove základ-
nej umeleckej školy a na druhej strane potoka od 
obchodného domu „Kocka“ k činžiaku „Zetko“. 
Už teraz sme prijali veľké množstvo prihlášok od 
predajcov, takže vieme, že sortiment bude rôzno-
rodý a stánkarov bude dostatok. Žiaľ, o presnom 
zozname predajcov nemôžeme rozhodovať, pre-
dajcovia sa hlásia s rôznym tovarom a z rôznych 
kútov Slovenska, Čiech i Poľska. 

Samostatne budú opäť umiestnené stánky 
s občerstvením. Už tradične ich nájdete na mest-
skej tržnici a pred tržnicou, kde budú pripravené 
i lavičky a stoly na posedenie. Našich najmenších 
jarmočníkov zaujímajú určite kolotoče a atrak-
cie, ktoré sa i v tomto roku budú nachádzať na 
parkoviskách OD Tesco a OD Billa, prípadne na 
novom parkovisku na Ul. Mierovej. Na Námestí 
slobody budú zdarma pripravené pre deti elek-
trické autíčka a vodné bubliny. Počas oboch dní 

budú na Námestí slobody otvorené verejné toa-
lety, ale k dispozícií budú i mobilné toalety, a to 
konkrétne na tržnici, pri Dome služieb a na par-
kovisku pri Rímsko-katolíckom kostole. 

Staroturiansky jarmok každoročne prináša 
aj dopravné obmedzenia, ktoré sú nevyhnutné 
pre organizáciu jarmoku. Uzávera cesty bude 
na Ul. SNP od kruhového objazdu, pretože 
v tejto časti mesta sa budú nachádzať predajné 
stánky. Rovnako bude uzatvorené i parkovisko 
pri činžiaku „Zetko“ zo strany smerom od 
potoka a z bočnej strany od Ul. Mierovej a časť 
parkovísk pri OD Billa a Tesco. Vodičov preto 
žiadame o trpezlivosť a zhovievavosť pri parko-
vaní a hlavne o disciplínu. Obmedzená doprava 
si vyžiada presunutie zastávky autobusov SAD 
od obchodného domu k Domu kultúry Javorina. 

Tak ako každý rok i  teraz upozorňujeme 
občanov, aby nepodceňovali šikovnosť zlodejov 
a strážili si svoje osobné veci. Zvýšenú pozornosť 
tiež venujte svojim deťom, aby sa Vám v dave 
ľudí nestratili. V prípade, že sa Vám Vaša rato-
lesť predsa stratí, kontaktujte mestskú políciu na 
pevnej linke 776 00 77 alebo na mobilnom tele-
fóne 0907 772 868. 

Počas oboch jarmočných dní bude pre náv-
števníkov pripravený na Námestí slobody kul-
túrny program, v ktorom sa okrem domácich 
účinkujúcich zo Základnej umeleckej školy Stará 
Turá predstavia ľudová, dychová hudba, wushu 
centrum Stará Turá, divadielko pre deti či revival 
skupina, ktorá ponúkne najväčšie hity skupiny 
ABBA. V programe si zaručene nájde niečo pre 

seba každá generácia. 
Dvadsaťpäť rokov spoločného jarmočenia 

prinieslo množstvo zážitkov a určite si nejeden 
z Vás spomenie na nejakú vtipnú historku, ktorá 
sa s jarmokom spája. A o tom majú tieto akcie byť. 
Nielen o nakupovaní či kolotočoch, ale o priateľ-
ských stretnutiach, nezabudnuteľných okamihoch 
a pekných spomienkach. Veríme, že i tohtoročný 
Staroturiansky jarmok Vám prinesie nezabudnu-
teľné okamihy, na ktoré budete spomínať aj po 
mnohých rokoch. 

organizačný výbor jarmoku

KULTÚRNY PROGRAM 
XXV. Staroturianskeho jarmoku

10. júna 2016 – piatok
14.30 súbory ZUŠ
16.00 WU SHU centrum
16.30   CRAZY CHICHI & FRIENDS – 

detská tanečná show
17.30 ľudová hudba POĽUN 
18.30  dychová hudba OPATOVANKA
20.00 ABBA revival

11. júna 2016 – sobota
11.00 dychová hudba BODOVANKA
12.30 hudobná skupina EMINENT
14.00 folklórny súbor KASANKA
16.00  country skupina COUNTRY TIP

Počas piatka 10. júna 2016 bude 
spoločne s jarmokom prebiehať 
podujatie Noc kostolov. O tejto 

akcii sa dočítate v samostatnom 
článku v St. spravodajcovi.

Podjavorinské folklórne slávnosti mali veľmi dobrú úroveň
Obec Lubina, Mesto Stará Turá v spolupráci 
s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčí-
ne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK) usporiadali Podjavo-
rinské folklórne slávnosti (PFS) (IV. ročník) 7. mája 
2016 v amfiteátri na vrchu Roh pri Lubine. Pod-
ujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu TSK 
Ing. Jaroslava Bašku.

Podujatie moderovala Mgr. Viera Slivová 
z Trenčianskeho osvetového strediska  v Trenčíne, 
ktorá v úvode privítala podpredsedu TSK Ing. 
Jozefa Trstenského, starostu obce Lubina Ing. 
Martina Beňatinského, ostatných prítomných 
a otvorila PFS 2016, týmito slovami: Je taký kraj, 
naň musíš neprestajne myslieť, kde slnko spoza 
vody vychodí a hladkajú ťa materinské dlane...

V programe vystúpili: 
Blok Spod Bielych Karpát: Klenotnica Bzince 
pod Javorinou, FSk Kasanka Moravské Lieskové, 
FSk Javorinka Miškech Dedinka, FS Otava Nové 
Mesto nad Váhom.
Blok Spevy a tance našich dolín: Detský a mlá-
dežnícky FS Kalužiar Martin, DFS Zornička a FS 
Marína Zvolen. 
Blok Náš hosť: FS Gymnik Bratislava.

Blok Stretnutie – setkání: VBÚ ženský spevácky 
zbor Vlčnov, ĽH Poľun Stará Turá, CM Falešnica 
Boršice u Blatnice, Spoločné vyhrávanie účinku-
júcich muzík.

Príjemným spestrením slávností bolo 
mimoriadne vystúpenie v  speve Kataríny 
Petrášovej – výšiv-
k ár k y  ( Pa d i n a )
a Zuzany Holubekovej 
– maliarky insitného 
umenia (Kovačica)zo 
Srbska, ktoré   svoje 
umenie prezentovali 
niekoľko dní v našom 
kraji, v  Starej Turej 
i v Myjave.

Účinkujúce fol-
klórne súbory pri-
pravili pre mnohých 
prítomných priaz-
nivcov folklóru veľmi 
pekný, bohatý, kul-
túrny program a  tí 
nešetrili potleskom. 
Poďakovanie patrí 
organizátorom, účin-
kujúcim, ľudovým 

remeselníkom, všetkým priaznivcom folklóru, 
ktorí vytvorili jednu spoločnú, folklórnu rodinu 
na uvedenej akcii, za krásneho slnečného počasia, 
v príjemnom prostredí.

Text a foto: Viliam Solovič

FSk Javorinka Miškech Dedinka, 
FS Otava Nové Mesto nad Váhom
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Rozhovor s Monikou Haasovou 
o Festivale DIVNÉ VECI
Minulý rok sa uskutočnil v Starej Turej prvý 
ročník festivalu Divné veci. U ľudí mal veľký 
úspech. Bude festival tento rok prebiehať 
v podobnom znení ako minulý rok? Alebo 
chystáte i nejaké novinky?
Som veľmi šťastná a teším sa na to, ako sa opäť 
uvidíme na námestí a v iných kútoch Starej Turej 
v tej veľmi príjemnej atmosfére ako minulý rok. 
Teším sa opäť hlavne na netradične rozmiest-
nené produkcie v rôznych lokalitách. Tento rok 
sme rozložili festival na 3 dni. Piatok 24. júna sa 
štartuje po okolí mesta, v sobotu 25. júna vzlieta 
v podobe jarmoku a koncertov a v nedeľu 26. 
júna pristáva až na poli na Koštiaľech vrškoch. 
Novinkami bude nová lokalita Dubník, kde by 
sme radi obnovili zábavu v nočných hodinách 
aj pre mladých a samozrejme netradičnú „divnú 
podívanú“ priamo na jazere. Pripravujeme opäť 
umelecké „prepady“ pod názvom „flash mob 
“, kde sa odrazu vynorí spoza stromu operná 
speváčka s „magičom“ alebo tanečníčky z Has 
company, či iné prekvapenia. Oslovujem aj deti, 
ktoré majú záujem len tak na ulici predviezť svoj 
talent a týmto vyzývam, aby sa pripojili deti zo 
Starej Turej so svojimi rodičmi a cítili voľní na 
to, aby spravili takéto prepady „flash mob “ hoci-
kde v okolí námestia alebo kdekoľvek zaspievali, 
zarecitovali, zatancovali, alebo predviedli svoj 
talent.

Akých účinkujúcich máte už v rámci 
programu potvrdených?
V tomto momente ešte stále zostavujem dra-
maturgický program. Rada by som zopakovala 
niektoré produkcie z minulého roka aj pre tých, 
ktorí nemali možnosť pocítiť na vlastnej koži 
Divné veci. Na tento rok prijali pozvanie samo-
zrejme moja sestra Zuzana Haasová a jej det-
ské predstavenie s divadlom Haaf a The Susie 
Haasband a  Iveta Haasova so svojou výsta-
vou diel, Ludwig Bagin, Z kufra von pre deti, 
rodáčka zo Starej Turej Eva Klimáčková, ktorá 
žije niekoľko rokov vo Francúzsku príde zatan-
covať so svojim sólom, Debris company, ktorá 
minulý rok vytvorila site specific predstavenie 
na poli Koštialech vršky, príde aj neobyčajná 
interaktívna hra: „Divný príves“, solo Petra 
Cseriho v  okne bývalého obecného domu, 
Tono Popovič, bratislavské divadlo ÚSMEV, 
Sisa Michalidesová, Latrino Cubano a ich bub-
novačka, Lucia Luptáková dlhodobo žijúca 
v Holandsku so svojou inštaláciou a dovolila 
som si pozvať aj vlastné fyzické 
divadlo TRIO OLGA, ktoré 
odohrá predstavenie v mon-
golskej Jurte a  možno príde 
aj kúzelník, kto vie J a ďalší...

Minulý rok boli do 
programu zapojení 
i tanečníci z Free Zee 
Dance zo Starej Turej či 
kaderníctvo, ktoré má 
prevádzku v našom meste. 
Budú tento rok v programe 
opäť nejakí domáci 
účinkujúci?

Určite chceme, aby sa na festivale zúčastnili 
aj domáce produkcie, oslovujeme aj Free Zee 
a iných.

Čo teba ako hlavnú organizátorku v rámci 
celého priebehu festivalu najviac prekvapilo/
potešilo?
Prvý rok festivalu musím sa priznať, ma nao-
zaj veľmi príjemne prekvapil. Všetko sa zbehlo 
v jeden deň, prišlo naozaj nemálo interpretov, 
všetci prišli podporiť tento novovzniknutý fes-
tival, len tak z dobrého srdca, z kamarátstva, či 
podporiť dobrú vec. To ma na Slovensku vôbec 
nesmierne srdečne prekvapilo, že sa našlo toľko 
spriaznených duší, ktorí darovali svoj čas a ume-
nie.  Všetci, čo účinkovali a pripravovali festi-
val, to robili bez nároku na honorár. Bolo cítiť 
na účinkujúcich ich dar a na divákoch, ako ten 
dar prijali a užívali si atmosféru. Opäť spolupra-
cujeme na festivale viacerí, musím spomenúť 
AVE agency, Tono Popovič, Evička Adamková 
s Domom kultúry Javorina, divadlo Trio Olga 
aj mesto Stará Turá.

Ako podľa Teba prijali návštevníci festivalu 
netradičnú formu predvádzania predstavení 
v rôznych exteriéroch?
Takto pred rokom sme boli zvedaví, ako budú 
ľudia na tento koncept site-specific vôbec rea-
govať. Čo ked ľudia nebudú chcieť ísť niekam 
za domy alebo na pole. Ale keď som videla, že 
na Koštialech vršky prišlo okolo 90 ľudí, tušila 
som, že DIVNÉ VECI sa asi ujaliJ
Budeme sa tešiť, ak sa tento rok stretne CELÁ 
STARÁ TURÁJ

Ktoré prostredie alebo divadelné 
predstavenie bolo podľa Teba najviac 
výnimočné a malo najzaujímavejšiu 
atmosféru?
Výnimočnú atmosféru malo určite námestie, so 
všetkými podujatiami. Bola tam strašná pohoda, 
ktorú vytvorili umelci s divákmi. Netradičnú 
atmosféru malo určite pole Koštialech vršky 
s predstavením fyzického divadla Debris, kde 
nasvietili repku olejnú tak, že to vyzeralo ako 
na Marse. „Božskú“ atmosféru som preží-
vala v katolíckom kostole pri meditačnej hre 
Tona Popoviča na trúbke. A zabávači ako Sava 
Popovič a Ludwig Bagin dávali všetkým uliciam 
priateľskú náladu. 

A na záver, na ktoré 
predstavenie by si tento rok 
určite ľudí pozvala?
Poukázala by som hlavne na tie 
predstavenia, ktoré budú netra-
dične umiestnené v  rôznych 
lokalitách Starej Turej, ktoré 
sľubujú zážitok. Už samotné 
premiestňovanie sa z bodu A do 
B bude určite dobrodružstvo. 
Site specific, čiže po slovensky 
J Divadlo kdekoľvek. A o tom 
je Festival Divné veci.

Pripravila Lívia Boorová

§ Dňa 7.3.2016  v čase o 19:00 hod. telefonicky 
oznámil pán A. že na Ul. gen. Štefánika pri-

šli do činžiaku dvaja neznámi muži, hneď šli 
na strechu a niečo tam robili. Oznam hliadka 
preverila a bolo zistené, že I. K. bytom Myjava 
a K. M. bytom Černochov Vrch  sú pracovníci 
firmy ICS a na streche opravovali prijímač na 
internet. Na opravu si ich zavolala pani R., ktorá 
túto informáciu potvrdila.

§ Dňa 11.3.2016 v čase o 21:32 hod. nahlásila 
pracovníčka MKS, že na parkovisku pred 

Tescom jeden mladík odlomil spätné zrkadlo 
na zaparkovanom vozidle Daewoo.  Hliadka 
bola na mieste do 2 minút a mladíka sa podarilo  
zadržať.  Jednalo sa o K. M. bytom Kostolné. Ten 
sa k celej veci priznal a prisľúbil, že vzniknutú 
škodu uhradí. Nakoľko bol pán K. pod vplyvom 
alkoholu, vec bude doriešená po predvolaní. 
Majiteľovi poškodeného vozidla bol za stierač 
vložený lístok, že sa o veci môže prísť informovať 
na MsP. Dňa 13.3.2016 sa na MsP dostavil maji-
teľ poškodeného vozidla, ktorý si pred hliadkou 
s páchateľom telefonicky dohodli dátum dokedy 
priestupca zabezpečí a uhradí opravu.

§ Dňa 22.3.2016 oznámila v  čase o  22:32 
hod. barmanka miestneho  bistra, že jeden 

zo zákazníkov nereaguje na oslovenie, ťažko 
dýcha a pravdepodobne upadol do bezvedomia. 
Hliadka oznam ihneď preverila. Na mieste bolo 
zistené, že  P. Z. zo Starej Turej  nereagoval na 
žiadne vonkajšie podnety, ťažko dýchal a mal 
prevrátené oči. K  menovanému bola privo-
laná RZP, ktorá ho odviezla na vyšetrenie do 
nemocnice.

§ Dňa 2.4.2016 v  čase o 22:08 hod. počas 
obhliadky MsP zistila fyzickú potýčku na 

ulici SNP. J. Č. zo Starej Turej sa skláňal nad 
polonahým mladíkom, ktorý sa skrýval pod 
vozidlom Volvo. Neznámy mladík bol bez vrch-
ného odevu a bez dokladov. Tvrdil že je z Prahy. 
Na miesto incidentu sa dostavila i majiteľka 
odparkovaného vozidla Volvo a  uviedla, že 
má prevalený ľavý blatník. Taktiež sa dosta-
vil na miesto incidentu pán H.,  ktorý venčil 
psa a ten uviedol, že mladík sa aj jeho snažil 
fyzicky napadnúť. Hliadka sa pokúsila ove-
riť  totožnosť osoby na OO PZ, tam sa to však 
nepodarilo, z dôvodu, že je to vraj problematické, 
keď ide o cudzinca. Napokon hliadka zistila, že 
sa jedná o osobu D. P. bytom Benešov u Prahy. 
Tiež bolo zistené že je momentálne ubytovaný 
v Bowlingovom centre a bol odprevadený na 
izbu. Osoba mala na sebe drobné krvavé škra-
bance. Lekárske ošetrenie odmietol, na žiadnu 
bolesť sa nesťažoval. S menovaným sa nedalo 
racionálne komunikovať vzhľadom k tomu, že 
javil značné známky požitia alkoholických nápo-
jov, prípadne iných návykových látok. Bolo mu 
odporučené, aby sa šiel vyspať. V čase o 23:30 
hod. bol však prijatý telefonický oznam, že 
mladý občan Čiech sa znovu pohybuje po uli-
ciach mesta a obťažuje miestnych obyvateľov. 
Toho hliadka rázne upozornila na nevhodnosť 
jeho správania a odviezla ho do miesta ubytova-
nia. Tentokrát už uposlúchol. Na druhý deň MsP 
vykonala výsluch spomenutej osoby. Po podaní 
vysvetlenia mu bola za vzbudzovanie verejného 
pohoršenia a poškodzovanie cudzieho majetku 
uložená bloková pokuta.

Za MsP Kopčan

Z denníka MsP
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Novinky zo ZŠ
Školský rok sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. 
Práca v škole vrcholí. Konalo sa krajské kolo bio-
logickej olympiády, exkurzie v rámci predmetu 
Technika, súťaže a uskutočnili sa viaceré aktivity 
ku Dňu Zeme.

Dňa 17. apríla 2016 sa uskutočnilo ako 
každý rok krajské kolo biologickej olympiády 
v Považskej Bystrici. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 
16 najlepších žiakov z celého kraja. Olympiáda 
pozostávala z dvoch častí, teoretickej i praktic-
kej, v ktorých si žiaci zmerali sily. Našu školu 
reprezentovala žiačka Dobroslava Pribišová 
z 8. A, ktorá obsadila výborné 5. miesto. Dňa 
20. apríla 2016 sa v Novom Meste nad Váhom 
konalo krajské kolo geografickej olympiády. 
Súťaže sa zúčastnilo 54 žiakov a boli rozdelení 
do 2 kategórií. Riešili testy z monotematickej časti 
o nerastných surovinách, zdrojoch energie a prie-
mysle, teoretickej časti z učiva svojich ročníkov 
a praktickej časti - práca s mapou. Našu školu 
reprezentovali 3 žiaci: v kategórii E - Dobroslava 
Pribišová z 8. A získala 3. miesto a postupuje do 
celoslovenského kola v Banskej Bystrici, Martin 
Mikuš z 9. C sa umiestnil na 10. mieste a je úspeš-
ným riešiteľom, v kategórii F - Filip Kocúrik zo 
7. A obsadil 19. miesto a je úspešným riešiteľom. 
Všetkým riešiteľom k  výsledku blahoželáme. 
Žiakov kategórie E pripravovala pani učiteľka 
Holotová a žiakov kategórie F pripravovala pani 
učiteľka Puškárová.

Dňa 21. apríla 2016 sa konala exkurzia 
na Gardéniu, Expo Solaris, Bonsai v  Nitre. 
Zúčastnilo sa jej 90 žiakov z 8. a 9. ročníka. Akcia 
bola veľmi úspešná, žiaci sa naučili veľa nového 
o rastlinách, technologických postupoch.

V dňoch 26. - 28. apríla 2016 sa na výsta-
visku Agrokomplex v Nitre uskutočnil 6. ročník 
Veľtrhu práce - Job Expo. Na najväčšom veľtrhu 
práce sa prezentovalo okolo 200 zamestnávateľov 
zo Slovenska i zahraničia a súčasne prebiehala 
celoštátna prezentačná výstava stredných odbor-
ných škôl Mladý tvorca, kde bolo pripravených 

množstvo sprievodných podujatí, predná-
šok a workshopov. Tejto zaujímavej výstavy sa 
zúčastnili i niektorí naši žiaci 7. - 9. ročníka. Mali 
možnosť prezrieť si aktivity a práce jednotlivých 
stredných škôl, informovať sa o podmienkach 
a  spôsobe štúdia. Taktiež sa zapojili i  do jed-
notlivých súťaží a sprievodného programu. Ivo 
Durec z 9. D súťažil v kategórii HackLAN, Adam 
Šulák a Matej Kučera z 8. C sa zapojili do súťaže 
ROBOSAIT a Jozef Durec z 8. B si zmeral sily 
v skladaní 3D Puzzle. Z výstavy sme si odniesli 
veľa nových poznatkov zo sveta technológií 
a zážitkov zo zaujímavých prezentácií jednotli-
vých škôl.

Dňa 29. apríla 2016 sa v  Trenčíne konala 
súťaž Mladý zdravotník. Je to súťaž družstiev 
mladých záchranárov, ktorú organizuje kaž-
doročne SČK. Svoje vedomosti z poskytovania 
prvej pomoci si do Trenčína prišlo vyskúšať nie-
koľko desiatok žiakov z rôznych základných škôl 
Trenčianskeho kraja. Našu školu reprezentovali 
žiaci 8. ročníka: Dobroslava Pribišová, Martina 
Miháliková, Mário Hrašný, Simona Žáková 
a Denis Filús. Hoci stratili málo bodov, konku-
rencia bola vysoká a vyrovnaná. Nakoniec sa naši 
žiaci umiestnili na krásnom  8. mieste. Stále však 
patrili do prvej polovice najlepších družstiev.

Aktivity ku Dňu Zeme, o ktorých sme vás 
informovali v minulom čísle splnili svoj účel – 
všetky triedy na 2. stupni sa zapojili do súťaží. 
Súboj medzi triedami bol veľmi napínavý – najmä 
žiaci v nižších ročníkoch sa usilovali vyzdobiť si 
triedu, vyriešiť vedomostný kvíz, poslať fotogra-
fie z čistenia mesta a vyrobiť domáci spotrebič 
z recyklovateľných zdrojov. V tvrdom súboji sa 
nakoniec umiestnili 3 triedy na 1. mieste – s rov-
nakým počtom 39 bodov – 5. B, 6. A a 6. B. Na 
2. mieste sa umiestnila 5. C s počtom 38 bodov. 
Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili ďaku-
jeme za podporu a ekologické myslenie a dúfame, 
že ich to povzbudí aj v budúcnosti správať sa 
šetrne k životnému prostrediu.

Začiatok mája znamenal aj výsledkové listiny 
pre žiakov z celoslovenského testovania žiakov 
9. ročníka ZŠ. Na našej škole bolo celkovo tes-
tovaných 92 žiakov. V predmete matematika 

dosiahli priemerný počet 10,5 bodov, čo sa 
vyrovná národnému priemeru 52,8 %. V sloven-
skom jazyku a literatúre získali naši žiaci 14,8 
bodov, čo je 59 % v priemernej úspešnosti školy. 
Napriek vysokej náročnosti a  neadekvátnosti 
niektorých úloh naši žiaci obstáli veľmi dobre. 
Pre deviatakov bol začiatok mája vrcholom tohto 
školského roka. Najskôr to boli prijímacie poho-
vory, ktoré sa konali: 1. kolo 9. mája 2016 a 2. 
kolo 12. mája 2016. Každý deviatak tam išiel 
s malou dušičkou, no nakoniec sa väčšina vrátila 
veľmi spokojná. V súčasnosti je 99 % deviatakov 
prijatých na svoje vysnívané stredné školy.

Dňa 10. mája 2016 sa konalo na ZŠ 
Odborárska Nové Mesto nad Váhom okresné 
kolo Biologickej olympiády kategória D. Našu 
školu reprezentovali 3 žiaci, ktorí riešili praktickú 
úlohu a teoretický test. Všetci traja sú úspešnými 
riešiteľmi a  v  konkurencii 17 žiakov získali: 
Zuzana Naďová zo 6. A - 2. miesto, Viktória 
Kubinová zo 6.A - 3. miesto a Kristián Gregor 
zo 7. B - 8. miesto. K dosiahnutému výsledku im 
blahoželáme! Žiakov pripravovala Mgr. Miriam 
Holotová.

 V dňoch 13. – 14. mája 2016 sa v Banskej 
Bystrici  konalo  celoštátne kolo geografickej 
olympiády kategória E. Súťaže sa zúčastnilo 32 
žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ z celého Slovenska. 
Žiaci riešili testy z monotematickej časti o nerast-
ných surovinách, zdrojoch energie a priemysle,  
teoretickej časti z učiva svojich ročníkov a prak-
tickej časti – práca s  mapou. Okrem súťaže-
nia ich čakal pekný program – výlet do Španej 
doliny a  prehliadka mesta Banská Bystrica.  
Našu školu reprezentovala žiačka Dobroslava 
Pribišová z 8. A, ktorá sa stala úspešnou rieši-
teľkou. K  dosiahnutému výsledku jej blahože-
láme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy! 
Žiačku pripravovala pani učiteľka Holotová.

Čo nás čaká v  druhej polovici mája? No 
predsa zaslúžené koncoročné výlety tried. 
Plánované je aj fotenie tried na 23. mája 2016. 
Dúfame, že spoločnými silami úspešne ukončíme 
tento školský rok.

Mgr. Lenka Durcová, ZŠ Stará Turá

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice apríla do polovice mája 2016?
• V stredu 13. 4. navštívilo CVČ 14 detí z materskej školy, ktoré tu absol-

vovali výukový program Zvieratká tety Janky.
• Vo piatok 29. 4. sme so všetkými prvákmi oslávili Svetový deň tanca. Deti 

sa tu zoznámili nielen s históriou a vznikom hudby, ale učili sa a vyskúšali 
si 9 druhov známych tancov z rôznych kútov sveta. Okrem slovenského 
ľudového tanca, sa naučili napr. českú mazurku alebo ruskú Kalinku. 
Samozrejme, že nechýbala Makarena, zumba, Mašinka, kačací tanec, 
cigánsky tanec, ale napr. i tanec orientálny. 

• Vo štvrtok 5. 5. si 8 detí vyskúšalo netradičnú bavlnkovú techniku a vyro-
bili pre svoje mamy, maminy a mamičky srdiečko ku Dňu matiek.

• V sobotu 7. 5. sme sa podieľali na realizácii Míle pre mamu, kde sme 
zabezpečili maľovanie na tvár a športový kútik pre deti.

• Do výtvarnej súťaže Toto je moja rodina sa zapojilo 20 detí. Všetky detské 
kresby boli tak milé a pekné, že sme sa rozhodli odmeniť všetkých, ktorí 
sa do súťaže zapojili. Odmeňovanie bolo spojené s krátkym rozhovorom 
s deťmi o ich dielkach a o ich rodinách. 

• Vo štvrtok 12. 5. sa v CVČ vyrábali stromčeky šťastia. Akcie sa zúčast-
nilo 12 detí.

• V sledovanom období sme zorganizovali i 5 stretnutí s netradičnou 
výtvarnou výchovou pre družinárov.

Čo pripravujeme na máj 2016?
• V stredu 1. 6. pri príležitosti MDD organizujeme pre deti 2 veľké akcie:
• V spolupráci so ZŠ a s Detským parlamentom mesta Stará Turá sa v dopo-

ludňajších hodinách uskutoční Športový deň pre deti II. stupňa ZŠ.
• V popoludňajších hodinách pozývame deti i širokú verejnosť na tradičnú 

akciu pod názvom Deťom pre radosť, ktorá sa uskutoční v stredu 1. 6. 
2016 o 14.30 hod. na Námestí slobody. Súčasťou programu budú nie-
len 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.

• V tomto roku počas celého júna venujeme pozornosť výhradne deťom, 
ktoré celý rok navštevovali záujmové krúžky v CVČ. Pripravujeme pre ne 
množstvo akcií (Výlet na minifarmičku, Parlamentnú noc, Rozlúčkové 
zábavné popoludnie na Dubníku atď.), ktoré budú symbolickým zakon-
čením krúžkovej činnosti v CVČ.

Oznam pre rodičov

Kapacita prímestských táborov, ktoré organizuje CVČ Stará Turá v mesiaci 
júl, je už naplnená vo všetkých turnusoch.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá
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NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Baričák, Pavel „Hirax“: Šlabikár šťastia (dospelí deťom, deti 
svetu) • Jilík, Jiří: U nás na Slovácku Detektívky Minier, Bernard: 
Mráz Náučná literatúra Dahlke, Rüdiger: Nemoc jako řeč duše 
• Blinka, Lukas: Online závislosti Detská literatúra Nellis, Alice: 
Sedem zhavranelých bratov • Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka 
(8) • Maréková, Veronika: Boribon a sedem balónikov

Literárne a výtvarné štvrtky
V jedno štvrtkové popoludnie smi si posadali 
a naši malí čitatelia nám rozprávali. Pozorne 
sme ich počúvali. Dozvedeli sme sa, čo si 
z kníh (ktoré im ešte čítajú  rodičia, lebo 
sú malí a nepoznajú všetky písmenká) 
zapamätali, čo sa im páči a zaujíma ich. Deti 
sa čítaním veľa dozvedia, rozšíri sa im slovná 
zásoba i fantázia. Potom sme si robili záložky 
do kníh podľa predlohy i vlastných predstáv.

Oznamujeme našim čitateľom, že od 1. 6. do 31 . 8. 
2016 bude knižnica otvorená v pondelok, stredu a piatok 

od 1200 - 1800 hod. V utorok a štvrtok bude zatvorená.

DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	2. júna 2016 o 18.00 hod. – koncert hudobnej skupiny  BLACK 
BAND vo veľkej sále DK. Vstupné: 5,- a 6,- €.

POZÝVA NA AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY
•	 9. júla 2016 – ZOO Schonbrunn Viedeň – Rakúsko
•	23. júla 2016 – Family park Neusiedlersee – Rakúsko
•	30. júla 2016 – ZOO Bojnice
•	13. augusta 2016 – ZOO Lešná
•	27. augusta 2016 – výstava kvetov Tulln – Rakúsko

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

Jarmočná Noc kostolov 
ponúkne nevšedné zážitky
V piatok 10. júna sa popri tradičnom staroturianskom jarmoku 
uskutoční aj Noc kostolov. Od 17. hodiny bude otvorený tunajší evan-
jelický kostol. Chrám návštevníkovi ponúkne pokoj, ticho a chlad, 
ktorý môže byť príjemnou zmenou po, dúfajme slnečnom, jarmoč-
nom popoludní. V tom istom čase bude pre verejnosť otvorená kos-
tolná veža. Ľuďom sa tak naskytne nevšedná príležitosť dostať sa 
do týchto, inak nedostupných, priestorov chrámu. Do veže sa bude 
dať vojsť po skupinkách do 18. hodiny, keď v kostole začne kul-
túrny program. Po jeho uvedení sa uskutoční koncert ZVONKOHRY 
Košariská-Priepasné. Ide o unikátne zoskupenie mladých hudob-
níkov, ktorí spoločne vytvárajú  živú zvonkohru. Je to jediný súbor 
svojho druhu na Slovensku a jeden z mála v strednej Európe. O 19:15 
sa otvorí krátke historické pásmo s názvom v Tieni hákového kríža. 
V rámci neho odznie stručný referát o pôsobení ev. cirkvi a osudoch 
jej členov počas II. svetovej vojny. Následne budú prečítané zápisky 
z posledných dní staroturianskeho učiteľa Stanislava Hlubockého, 
ktorý bol počas vojny mučený a popravený. Záverečnou bodkou 
bude Netradičný koncert Hudobno-dramatického krúžku pri o. z. 
SLUHA o 20. hodine. Čas medzi jednotlivými bodmi programu 
vyplnia prestávky s občerstvením a možnosťou ochutnávky novej 
kávy pomenovanej po staroturianskom kňazovi Augustovi Royovi. 
Všetci ste srdečne pozvaní.

CZ ECAV Stará Turá

Dom	kultúry	Javorina	v	spolupráci	so	ZŠ	Stará	Turá	

pozýva všetky deti na

CESTU ROZPRÁVKOVÝM LESOM
v nedeľu 5. júna 2016

Štart je od 9.30 do 12.30 hod. na parkovisku pri topoľovej aleji na Dubníku I.

Rozprávkové	bytosti	si	pre	deti	pripravili	množstvo	hier,	súťaží	
a	úloh,	za	ktoré	budú	účastníci	odmenení	sladkosťami.	V	cieli	

bude	pripravený	skákací	hrad,	maľovanie	na	tvár,	detská	
diskotéka.	O	12.30	hod.	sa	uskutoční	Balónová	show.

Štartovné 0,50 EUR.

Veľký deň detí
v Starej Turej
v stredu 1. júna 2016

Mesto 
Stará Turá

pozýva všetky deti na

Tešiť sa môžete na:
➢  Ukážky práce policajtov a hasičov – 

policajné auto, motorka, policajný 
pes, hasičská technika, hasičský zásah 
od 9.00 h, medzi Ul. Mierová a Ul. 
Hurbanova na asfaltovom ihrisku,

➢  Detské atrakcie na Námestí slobody od 10.00 h: vodné bubliny, 
nafukovacia šmýkačka, elektrické autíčka zdarma,

➢  Program Deťom pre radosť v réžii CVČ Stará Turá na Námestí 
slobody od 14.30 h so súťažami a vystúpeniami detí a mládeže.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Života kniha zavrela sa, písaná srdcom i krvou 

zo žily. Zápis v nej zlatým písmom hlása, že otec 
a mama život svoj čestne dožili. Nech ich hviezdy 

v rodnej hrude v pokojnom spánku spočinú. 
V pamäti našej i naďalej žiariť a žiť budú.

Dňa 26.10. 2015 sme 
si pripomenuli 40. 
výročie úmrtia Mar-
tina JURÍKA, nášho 
otca, brata, starého 
otca. S láskou spo-
mína celá rodina. 
Dňa 13.05.2016 si 

pripomenieme 30. výročie úmrtia Kataríny JURÍKOVEJ, 
našej mamy, sestry, starej mamy.

S láskou spomíname. 

•
Dňa 1.6.2016 uplynie 13 rokov, čo nás 
navždy opustil môj drahý manžel, otec, 
starý otec a svokor Miroslav 
MAJTÁN.

S láskou a úctou spomína 
manželka a synovia s rodinami.

•
Odišla tíško, nie je medzi nami, ale 
v našich srdciach stále žije s nami.

Dňa 6.6.2016 uplynulo 9 rokov, čo 
nás navždy opustila naša drahá 
mamička, babička a prababička 
Jarmila VRBOVÁ.

S láskou spomína 
dcéra a syn s rodinami.

•
Láska je v spomienke, spomienka v žiali, navždy 

sú od nás preč tí, ktorých sme mali radi.

Dňa 23.6.2016 uplynie 
10 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
d rahá  mama, 
babička a praba-
b i č k a  O ľg a 
M AT U Š Á K O VÁ 
a 20.4.2016 uplynulo 

6 rokov od smrti nášho otca Štefana MATUŠÁKA.

Kto ste ich mali radi, spomínajte spolu s nami. 
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

•
Osud je veľmi krutý, nevráti čo raz 
vzal. Zostali iba spomienky 
a v srdciach veľký žiaľ.

Dňa 2.5.2016 uplynulo 9 rokov od 
smrti môjho manžela, otca a dedka 
Bohumíra BENU.

S láskou spomína celá rodina.

•
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je 
bez Teba žiť. Odišiel si od nás ako 
tichý sen, nepovedal si zbohom, už 
neprídem.

Dňa 30.5.2016 sme si pripomenuli 
3. výročie od chvíle, kedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a starý 

otec Alexander BÚDA.

S láskou na neho spomína manželka Jaroslava, 
dcéry Denisa a Monika s rodinami, vnúčatá 

Natálka, Kristínka a Filipko a celá rodina.

Teraz, keď si stromy obliekli 
prekrásne rúcho, zostane v sade 
neúprosné ticho, len vtáčatá na 
stromoch zaspievajú, odišla si tam, 
odkiaľ sa ľudia nevracajú. 

Dňa 25.5.2016 uplynulo 14 rokov od 
odchodu do večnosti našej milovanej 

mamy, babičky a prababičky p. Márie TRUHLÍKOVEJ.

S láskou spomína dcéra Anna a syn Anton s rodinami.

•
Čas plynie, spomienky stále bolia, 
zabudnúť na Teba nikdy nedovolia. 
Zostala bolesť, smútok v duši, veľa sĺz, 
čo nikto neosuší.

Dňa 5.5.2016 sme si pripomenuli 1. 
výročie, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a starý otec Ivan 

HORNÁČEK.

S láskou spomína celá rodina. 

•
Dňa 16.6.2016 uplynie 
10 rokov, čo nás 
navždy opustil otec 
a starý otec Ján KLI-
MÁČEK a 3.5.2016 
uplynulo 17 rokov, čo 
nás navždy opustila 
mama a stará mama 

Božena KLIMÁČKOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami.

•
Dňa 13.6.2016 uplynie 
6 rokov, čo nás opus-
tila moja mama, 
babička, prababička 
Mária ŠARKÖZY-
OVÁ a taktiež si pri-
pomíname 1.6.2016 
8 rokov, čo nás opus-

til môj brat a otec Emil ŠARKÖZY.

S láskou spomína rodina.

•
Všetko sa stratilo, len stopy jeho lásky 
a spomienky na jeho dobré srdce 
ostali.

Dňa 26.6.2016 uplynie smutných 
34 rokov, čo si Pán povolal do več-
nosti nášho drahého otca a dedka 
p. Ambróza TRUHLÍKA.

S láskou spomína dcéra Anna a syn Anton s rodinami.

•
Odišiel si cestou, ktorou ide každý 
sám, len brána spomienok zostala 
dokorán.

Dňa 7.6.2016 uplynie smutných 19 
rokov, čo nás opustil náš drahý otec, 
dedko a pradedko p. Ján GORČÍK.
S láskou spomína syn Anton a dcéra 

Vierka s rodinami.

•
Dňa 7.6.2016 si pripomíname 5. výročie 
smrti našej milovanej manželky, sestry, 
švagrinej Anky ČECHOVEJ, ktorá 
nás navždy opustila vo veku 63 rokov.

S láskou spomína manžel 
Jozef a ostatná rodina.

Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, ostáva v nás.

S bolesťou v srdci oznamujeme všet-
kým príbuzným, priateľom a známym, 
že dňa 2.5.2016 nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a starý otec 
Ján KUBIŠ z Hrachovišťa vo veku 

75 rokov. V mene celej rodiny vyslovujeme úprimné 
poďakovanie príbuzným, známym, priateľom, susedom 
a všetkým za účasť na poslednej rozlúčke ako i za kve-
tinové dary a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali. 

Smútiaca rodina

•
Život ide ďalej. Zostal nám iba veľký žiaľ a spomienky.

Dňa 27.4.2016 navždy dotĺklo srdce 
nášho syna, otca a brata Jaroslava 
VALENTU. Ďakujeme všetkým za 
kvetinové dary a za účasť na smútia-
com obrade. Zvlášť ďakujeme p. Chmu-
rovej a p. Adamusovej za dôstojnú 
rozlúčku. Česť jeho pamiatke.

Smútiaca rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Samuel Solovic, Nela Mikulcová, Karolína 
Pekárová, Lukáš Barbušín

Idú spoločným životom
Róbert Socha z Čachtíc a Barbora Švancarová 
zo Starej Turej, Radovan Bíreš zo Starej Turej 
a Alexandra Petkovová zo Starej Turej, Gezim 
Kolpreçaj z Albánskej republiky a Mgr. Katarína 
Hladká zo Starej Turej, Ing. Andrej Udvorka, 
PhD. zo Starej Turej a Veronika Soboňová 
z Pate, Peter Ušiak zo Starej Turej a Ing. Jana 
Lúščíková z Nového Mesta nad Váhom, Ondrej 
Bohovic zo Starej Turej a Adriána Hučková zo 
Starej Turej, Ing. Ján Kemláge z Bratislavy 
a Ing. Katarína Medňanská, MBA zo Starej 
Turej, Martin Michalec zo Starej Turej a Eva 
Puhová z Hviezdoslavova, Milan Klimáček 
z Myjavy a Ivana Papuláková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Božena Dychová, Anna Sekerková, Anna 
Vráblová, JUDr. Stanislav Masár, Jaroslav 
Valena, Jozef Šteso, Ján Skúpy 

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚN 2016

Drahomíra Himlerová, Anna Kubišová, Mgr. 
Milan Zatkalík, Anna Minárechová, Marta 
Božiková, Ján Zobal, Ing. Alexej Klikáč, Ján 
Kubiš, Rudolf Letanec, Ján Čičala, Anna 
Šichtová, Františka Klandúchová, Vilma 
Kováčová, Mária Biesiková, Emília Rubaninská, 
Helena Valenčíková, Zdenka Straková, 
Helena Šimnová, Ľudmila Bunová, Antonína 
Prachařová, Mgr. Emília Hudcovicová, 
Božena Haruštiaková, Pavel Michalec, 
Alžbeta Michalcová, Anna Gavačová, Irena 
Zámeková, Anna Harušťáková, Anna Frnová, 
Anna Sameková, Ľudmila Klimáčková, Anna 
Kovárová, Anna Molcová

OBČIANSKA INZERCIA

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

• Predám auto W353 – garážované, 
platená STK. Kontakt 0949 526 433.
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Slávnosti vo Východnej 2016
Dňa 6. mája uplynulo 136 rokov od narode-
nia Martina Ježu, učiteľa, organológa a kar-
tografa. Základnú školu vychodil v Starej 
Turej, vo svojom rodisku, študoval na 
Učiteľskej akadémii v Šoproni. Bol učiteľom 
v Dúbravici, Částkove, Východnej, škol-
ským inšpektorom v Komárne a v Banskej 
Bystrici, kde 21. 12. 1946 zomrel a kde je 
i pochovaný. Počas svojho pôsobenia vo 
Východnej založil folklórny súbor Kriváň. 
Na Internete sa  o. i. dočítame, že... festival 
sa po prvýkrát konal v roku 1953 z inicia-
tívy východnianskej národopisnej družiny 
Kriváň, ktorej členovia sa po úspechu na 
slávnostiach v  Strážnici rozhodli usku-
točniť obdobné slávnosti i na Slovensku. 
Na prvých národopisných „Slávnostiach 
piesní a tancov“ vystúpili folklórne sku-
piny z Východnej, Važca, Štrby, Liptovskej 
Tepličky, Liptovských Sliačov, Hladovky 
a Sihelného. V roku 1954 bol vybudovaný 
nový amfiteáter a v roku 1955 sa z miest-
nych slávností stala okresná prehliadka. 
Tá o rok neskôr získala celoslovenský cha-
rakter i nové pomenovanie „Slávnosti vo 
Východnej“ a  v  záverečnom programe, 
ktorý by sme v súčasnosti mohli porovnať 
so slávnostným galaprogramom, spoločne 

vystúpilo tristo účinkujúcich. Začalo sa 
pravidelné účinkovanie profesionálnych 
a poloprofesionálnych telies (SĽUK prvý-
krát v roku 1954 a Lúčnica o rok neskôr). 
V  roku 1956 bola na festivale po prvý 
raz prezentovaná výstava prác ľudových 
výtvarníkov a  konal sa i  prvý sprievod 
obcou... Festival kladie hlavný dôraz na 
prezentáciu tradičných foriem ľudového 
umenia, obohacujúc ho o nové tvorivé prí-
stupy a interaktívne typy programov.

Tento rok náš najvýznamnejší a naj-
starší festival bude sa konať v dňoch 30. 
júna až 3.  júla, čím si týmto dovoľujeme 
informovať našu kultúrnu verejnosť. 

Na margo tejto témy ponúka sa viac 
otázok. Vieme v našom meste o tejto akti-
vite Martina Ježu? Ak nie, tak pripomínam, 
že táto informácia je viac rokov dostupná 
verejnosti, napr. v  životopisoch našich 
osobností, ktorá bola posledne vydaná 
pod názvom Naše trvalky a  predáva sa 
v Infoture! Osobne som o tejto skutočnosti 
tiež hovoril asi pred rokom s p. riaditeľkou 
ZUŠ, Mgr. Lacovou. Ako z tohto oblaku 
zapršalo, nechám sa milo prekvapiť!

Gustáv Rumánek

Pripomenuli sme si 
M.R. Štefánika
4. mája 2016 uplynulo 97 rokov od leteckého nešťastia a tragickej smrti 
nášho veľkého národovca  a spoluzakladateľa prvého spoločného štátu 
Čechov a Slovákov,  astronóma, fotografa, vojenského letca, generála fran-
cúzskych ozbrojených síl, diplomata a politika  Milana Rastislava Štefánika, 
ktorý je pochovaný na neďalekom vrchu Bradlo  v blízkosti Brezovej a jeho 
rodiska Košarísk. Majestátna mohyla (postavená v rokoch 1927-28), dielo 
nášho špičkového architekta Dušana Jurkoviča, je dôstojným miestom 
jeho odpočinku. Stala sa tiež miestom pravidelných pietnych spomienok 
na túto významnú osobnosť našich národných, ale aj európskych dejín. 

Stálymi návštevníkmi Bradla sú aj 
občania Starej Turej, z nich najmä 
peší turisti a cykloturisti,  ktorí pra-
videlne spájajú prejav  úcty k nášmu 
velikánovi so zdravým  pohybom 
v  krásnej jarnej prírode podjavo-
rinského a podbradlanského kraja. 

„Veriť, milovať a pracovať“.  „Ja 
sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“. 

Možno aj tieto Štefánikove slová 
prebehli mysľou  účastníkov tradič-
ného cyklistického výletu na Bradlo, 
ktorý sa konal v prvú májovú sobotu 
tohto roku. Jeho vedúcim bol jeden  
z  cyklistických nadšencov Ján 
Lukáč, na fotkách na Facebooku 
ho zaznamenal ďalší „cyklofana-
tik“ Marcel Pribiš. Obvyklá trasa, 
viedla zo Starej Turej cez Vaďovce, 
Hrachovište, Krajné, Podkylavu 
s  odpočinkovou zastávkou 
„U Pagáčov“, ďalej po lesnej ceste 
na Dlhý vŕšok,  a napokon prudkým 
stúpaním z východnej strany cez  les 

na Bradlo.  Spiatočná cesta  západ-
nou stranou dolu  z Bradla viedla 
lahodnou serpentínovou asfalto-
vou zjazdovkou do Brezovej, z nej 
perfektným cyklochodníkom (kiež 
by sme taký mali aj v okolí nášho 
mesta) do Košarísk a odtiaľ podľa 
vlastného výberu nasledovala spia-
točná cesta  do Starej Turej. Spolu 
to bolo stredne náročných  65 až 70 
km, spestrených trochu namáha-
vejšími stúpaniami, pravda, namá-
havých v  závislosti od kondície 
jazdcov. Tí výkonnejší však vo väč-
šine solidárne počkali na tých menej 
výkonných. Aj to prispelo k dobrej 
nálade cyklistov.  Boli na to však aj 
iné dôvody.

Bolo to predovšetkým ideálne 
slnečné  počasie s  teplotou okolo 
20 stupňov, ktoré poskytlo skvelú 
viditeľnosť s pôsobivým 360 stup-
ňovým výhľadom (najmä z Bradla) 
na sviežo zelenú krajinu, sem tam 

spestrenú žltými lánmi repky olej-
nej. Dominantný bol, samozrejme, 
pohľad na Veľkú Javorinu. Napokon 
aj pestré oblečenie cyklistov dopĺ-
ňalo svojím kontrastom  zelenú 
prírodu. 

Tak ako príroda, pestré bolo aj 
zloženie účastníkov. Netýkalo sa to 
len farebnosti ich dresov. Ich vek 
v rozmedzí od jedného až po viac 
ako 80 rokov  znamenal v doteraj-
šej histórii týchto výletov rekord. 
Rekordná bola aj účasť: 30 rekre-
ačných športovcov. A  neboli to 
len cyklisti zo Starej Turej. Pridali 
sa k  nim na základe príbuzen-
ských a  iných väzieb aj priatelia 
z  Bratislavy, Modry, B. Bystrice, 
Myjavy a  ďalší. Kuriozitou bola 
účasť dvoch 3-generačných rodín 
(od dedkov po vnukov).

Samozrejme najväčšou zaují-
mavosťou bola po prvý raz účasť 
mladej rodinky s prívesným vozí-
kom s  dvomi malými detičkami. 

Kondícia ich otecka Martina Čepelu 
bola obdivuhodná. Aj s vozíkom so 
živým 2-členným nákladom  zdolal 
celú trasu, všetky stúpania, dokonca 
aj predbiehal tých pomalších. 
Klobúk dolu pred takým výkonom!

Na spiatočnej ceste bývalo 
zvykom zastavenie na kozej farme 
„Etelka“ na samote nad obcou 
Prašník. Jej majiteľom je Martin 
Bagar, známy tiež  z televíznej reality 
show. Tento raz sa tu zastavilo menej 
účastníkov. Mohli si zakúpiť kravský 
syr, mlieko, jogurty, prípadne opiecť 
v príjemnom prostredí špekáčiky. 
Iní účastníci si radšej zvolili občer-
stvenie  v Košariskách,  v pohostin-
stve s nárečovým menom „Holotech 
víška“. 

Prvý májový výlet staroturian-
skych cyklistov sa vydaril. Už sa tešia 
na ten ďalší, na ktorom radi privítajú 
ďalších cyklistických nadšencov.

D.H.

MC Žabka sa opäť zapojilo 
do Míle pre mamu
„Míľa pre mamu“ sa tento rok 2016 niesla v duchu: S tradí-
ciami v srdci... V zapožičaných krojoch a pod taktovkou slo-
venských ľudoviek sme zažili veľmi príjemné popoludnie, 
plné smiechu, tanca, radosti. Pani primátorku pre povin-
nosti zastúpila zástupkyňa primátorky p. Zigová a spo-
ločne sme prešli pomyseľnú míľu, na znak úcty všetkým 
mamičkám. Programom nás sprevádzala Katka Medňanská 
a vyplnili ho: ľudová hudba Turanček, folklórna skupina 
Kasanka, malé žabky do 3 rokov a väčšie žabky od 3 do 6 
rokov, Žihadielka pod vedením Katky Vidovej, deti z 1.B 
s p. učiteľkou Kotrasovou a na záver trošku zmena - Zumba 
pod vedením Kiky Kotrasovej. Nechýbala ani tombola 
s množstvom hodnotných cien. Týmto sa chceme poďa-
kovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali pri príprave, 
hladkom priebehu podujatia, vystúpením na programe, 
zapožičali kroje, za sponzorské dary do tomboly, aktivity 
pre deti - CVČ, maľovanie na tvár a za nás už pracujúce 
Žabky najmä našej Alenke Antalovej za veľké nasadenie 
a kopec vybavovačiek. Veríme, že všetci, čo ste boli pod-
poriť materské centrá kúpou medovníčku v hodnote 1€ 
a či sa len pozrieť na svoje deti/vnúčatká, užili ste si tento 
deň. Tešíme sa na vaše podnety a ešte viac ak sa nájdu 
mamičky, ktoré by pomohli s doobedňajšími aktivitami 
od septembra. 

Vaše Žabky z materského centra Žabka Stará Turá
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Vynikajúci pedagóg TN kraja 
Miriam Holotová zo ZŠ Stará Turá
Pri príležitosti Dňa učiteľov Trenčiansky sa-
mosprávny kraj (TSK) s Okresným úradom 
(OÚ) Trenčín ocenili vo štvrtok 31. marca 
2016 už po tretíkrát spoločne „Vynikajúceho 
pedagóga Trenčianskeho kraja 2016“.

Slávnostného odovzdávania ocenenia 
„Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho 
kraja 2016“ v  priestoroch Galérie M. A. 
Bazovského v  Trenčíne sa okrem ocene-
ných pedagógov a  riaditeľov príslušných 
škôl zúčastnili aj viacerí hostia. Trenčiansky 
župan Jaroslav Baška a  prednosta OÚ 
Trenčín Štefan Bohúň odovzdali ocenenie 
dvadsiatke pedagógov. Zatlieskať úspešným 
učiteľom prišla aj vedúca odboru školstva 
a kultúry TSK Daniela Hilčíková, vedúca 
oddelenia odborných a metodických čin-
ností OÚ Trenčín Ivana Salinková. Pozvanie 
prijala riaditeľka odboru financovania regi-
onálneho školstva Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Jana Sládečková, 
podpredseda TSK Jozef Trstenský, pred-
seda komisie školstva a kultúry TSK Pavol 

Bagin, riaditeľka Regionálneho pracoviska 
Metodicko-pedagogického centra Trenčín 
Miroslava Jakubeková a Anna Podskočová 
zo Školského inšpekčného centra Trenčín.

Za dosiahnuté pracovné výsledky, 
umiestnenie pripravovaných žiakov v súťa-
žiach a olympiádach či za úspešnosť vypra-
covaných projektov si z rúk predsedu TSK 
prevzalo plaketu J. A. Komenského a skle-
nenú sošku sovy vyrobenú Strednou odbor-
nou školou (SOŠ) sklárskou v Lednických 
Rovniach 10 pedagógov zo škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti TSK. Prednosta OÚ 
Trenčín odovzdal ocenenie 11 pedagógom 
zo škôl v pôsobnosti OÚ Trenčín.

Medzi ocenenými bola aj naša pani uči-
teľka Mgr. Miriam Holotová zo ZŠ Stará 
Turá. Vedenie ZŠ Stará Turá napísalo o pani 
učiteľke: Dobrý učiteľ vie o všetkom, čo sa 
deje v  triede, jednoducho povedané má 
oči všade. Tie oči má aj naša pani učiteľka 
Miroslava Holotová, ktorá pôsobí na našej 
základnej škole v Starej Turej  22 rokov. Je 
prísna, spravodlivá na žiakov, ale v práci aj 

sama na seba. Všetok voľný čas v škole  venuje  
príprave žiakov na biologickú a geografickú 
olympiádu. Pod jej vedením dosiahli žiaci 
krásne úspechy, umiestnili sa v posledných 
rokoch na prvých miestach v krajskom kole 
a postúpili na celoslovenské kolo, kde boli 
úspešnými riešiteľmi. Minulý školský rok jej 
dve žiačky dosiahli krásny úspech v celoštát-
nom kole základoškolskej odbornej činnosti  
a umiestnili sa na 2. a 4. mieste. S deťmi našej 
školy zbiera staré baterky, organizuje na 
škole Deň ZEME a rôzne aktivity, pomáha 
začínajúcim mladým učiteľom – je pre nich 
vzorom dobrého pedagóga, miluje prírodu 
a prácu vo svojej  záhradke. Našej milej pani 
učiteľke všetci zamestnanci prajeme v ďalšej 
práci veľa elánu, optimizmu a hlavne veľa 
zdravia a pohody v kruhu jej rodiny.

Základná škola Stará Turá

Free zee cup 2016 – miesto, kde tanec spája ľudí
Ak hľadáte miesto, kde to žije tancom, náj-
dete ho na pôde Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej, kde sa dňa 15. 4. 2016 konal 
už 8. ročník súťaže Free zee cup.

Free zee cup je vnútroškolská tanečná súťaž, 
ktorej sa zúčastňujú nadaní tanečníci zo 
skupiny Free zee dance. Tým ukazujú svoju 
schopnosť pripraviť si vlastnú, originálnu 
choreografiu a  jedinečné kostýmy, ktoré 
dotvárajú ich imidž. Skvelú atmosféru si 
spolu s nimi prišli vychutnať aj rodinní prí-
slušníci a milovníci tanca.

V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo až 
52 talentovaných tanečníkov, ktorí boli roz-
delení do kategórií Deti 1-3, Mladší juniori, 
Starší juniori a najstarší - Mládež.  

Neľahkej úlohy vybrať najlepších taneč-
níkov sa zhostila porota v zložení: predsed-
níčka poroty a súčasná trénerka Katarína 
Rzavská, bývalá tanečníčka skupiny Free 
zee dance Dominika Klimáčková, Ivana 
Chutniaková, zakladateľka skupiny Free zee 
dance a špeciálny hosť Pajo Julény, ktorý tan-
cuje v show Tvoja tvár znie povedome. 

Porotcovia pri rozhodovaní nemali ľahkú 
úlohu. Dôkazom bolo aj to, že v kategórii 
Mládež nakoniec udelili dve prvé a  dve 
druhé miesta. Špeciálnou cenou bolo ocene-
nie za Top imidž a vyhlásenie Top tanečníka 
Free zee cupu 2016, ktorým sa stal nadaný 
tanečník Lukáš Srnánek. 

Víťazi boli odmenení pamätnými medai-
lami,  diplomami a vecnými cenami, kto-
rými prispeli sponzori: Lekáreň Centrum, 
Obuv Vanessa, Solárko Alex, Kvetinárstvo, 
Papiernictvo, Fujitsu, Klasik-Mode, 
Korunka, Základná umelecká škola Stará 
Turá, Rodičovská rada pri ZUŠ v  Starej 
Turej, Galantéria, K. Vidová, I. Chutniaková 
a K. Rzavská, za čo im patrí veľká vďaka. 

Tanečná skupina Free zee dance pôso-
biaca v Základnej umeleckej škole v Starej 
Turej každoročne ukazuje, že Turanské deti 
majú tanec nielen v srdci, ale aj v krvi a sú 
veľkými tanečníkmi nie pre svoju techniku, 
ale ich vášeň k tancu. Jedinečnými chore-
ografiami sprostredkovali divákom zážitok 
plný emócií, ktorý vyjadril to, na čo slová 
nestačia.

Víťazi jednotlivých kategórií:
Deti I
1.  Tatiana Kiššová, Michaela Uhlíková a oce-

nenie za Top imidž v kategórii Deti I
2. Rebecca Jašáková
3. Hana Ilušáková
Deti II
1.  Agáta Vidová, Tereza Gregorová a ocene-

nie za Top imidž v kategórii Deti II
2.  Vanessa Andelová, Rebeka Robeková
3. Zuzana Durcová, Nikola Kovácsová
Deti III
1. Nicola Šedovičová, Tereza Dovičinová

2.  Alexandra Sofia Kovácsová, Inka Kiššová 
a  ocenenie za Top imidž v  kategórii 
Deti III

3.  Victoria Michalcová, Hannah Gajdošíková
Mladší juniori
1. Alex Kadlecaj
2. Sára Držíková
3. Renáta Durcová, Marianna Kopcová
Starší juniori
1. Natália Malková, Simona Sevaldová
2. Aneta Viskupová, Tatiana Jarábková
3.  Michaela Chudíková, Simona Makarová
Ocenenie za Top imidž v kategórii Starší 
juniori získali Natália Drobná a  Nikol 
Sadloňová.
Mládež
1. Lukáš Srnánek, Valika Bajcarová
2. Petra Dovičinová, Carmen Rubaninská
3. Michaela Danihelová

Nicole Jašáková

Mgr. Holotová s riaditeľkou 
ZŠ Stará Turá Mgr. Koštialovou
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Fénixáci u prezidenta
Pri príležitosti 25. výročia založenia Detskej organizácie Fénix pri-
jal zástupcov územných organizácií z celého Slovenska prezident 
Slovenskej republiky Andrej Kiska. Je pre nás cťou, že medzi vybra-
nými zástupcami organizácie boli aj naši dvaja členovia Peter Ištoňa 
a Vladimíra Vávrová. Stretnutie s pánom prezidentom bolo veľmi 
bezprostredné, ale na druhej strane úplne v zmysle protokolu. Po 
oficiálnom predstavení a príhovore vo voľnej diskusii bol priestor na 
osobné otázky aj spoločné fotografovanie. Z tohto veľmi príjemného 
stretnutia sme získali dojem, že detská problematika je pánovi pre-
zidentovi veľmi blízka a neopomenul zdôrazniť, že práve na terajšej 
mladej generácií záleží, ako a kam bude smerovať naša spoločnosť.

Večer pred stretnutím s pánom prezidentom sa konalo slávnostné 
stretnutie na Bratislavskom hrade, kde v reprezentačných priestoroch 
hradu prebehlo slávnostné ocenenie tých, ktorí majú zásluhu na tom, 
že Detská organizácia Fénix sa za 25 rokov svojej existencie etablo-
vala medzi päť najstabilnejších a najaktívnejších detských organizácii 
na Slovensku. Náš predseda Peter Ištoňa bol ocenený vyznamenaním 
Zlaté krídlo a Vladimíra Vávrova vyznamenaním Zlaté pierko. Celý 
večer moderoval Patrik Herman a spoločne s pracovníkmi protokolu 
Národnej rady SR nás na záver previedli nočným hradom a okrem 

zaujímavého rozprá-
vania nám ukázali aj 
rytiersku sálu, kde 
intenzívne prebie-
hajú prípravy na 
predsedníctvo SR 
v EÚ v druhom pol-
roku 2016.

Detská organizácia 
Fénix Stará Turá

Ako slovenská učiteľka ku šťastiu (ne) prišla
Je názov prvého divadelného predstavenia novovzniknutej starotu-
rianskej  divadelnej skupiny TILIA. Počiatky jej založenia siahajú do 
júna 2015. Vtedy sa dali dokopy PhDr. Ľubica Bajjaniová – učiteľka 
ZŠ, Mgr. Andrea Majtánová – učiteľka ZŠ, Mgr. Věra Tepličková 
– riaditeľka CVČ, Mgr. Lívia Boorová – referentka pre kultúru a ko-
munikáciu pri MÚ. 

Divadielko vzniklo na základe 
vlastnej 20 – minútovej scénky. 
Tú vyše pol roka rozvíjali na pra-
videlných skúškach do fantastic-
kej finálnej podoby. Veď čo už si 
slovenská učiteľka po „voľných“ 
poobediach začne, keď nemá za 
ten svet do „čoho pichnúť“. Tak 
nech aspoň vymýšľa divadlo. 

Predviedli sa s ním 27. apríla 
2016 v DK Javorina Stará Turá. 
Vyše stovke divákov pripravili 
hodinu nevídanej podívanej. 

Kedysi aj učiteľky doma 
svojim malým deťom štrikovali 
a  šili oblečenie. Vymieňali si 
vzorky a strihy. A teraz? Načo? 
Deti vyrástli a všetko sa dá lacno 

a  bez námahy kúpiť u  Číňaňa 
a v  sekáči. A práve tu sa odo-
hráva dej príbehu.

SECOND hand. AKCIA 
– 2 kusy za cenu 3.
Už táto samotná rekvizita scény 
napovedá, že išlo predovšetkým 
o humor. Dej naznačím len okra-
jovo. Pretože táto premiéra bude 
mať aj reprízy, tak aby sa divák 
tešil na tajomstvo a prekvapenie. 
Ide o paródiu na život, na uči-
teľský život a na súčasnú situá-
ciu v školstve vôbec. Satirickým 
spôsobom, uštipačne poukazuje 
na to, že slovenskí učitelia sú tak 
znevažovaní, že si musia privy-
rábať. Tentokrát si privyrábali 
ako predavačky v sekáči. Do deja 
vstupujú učiteľky z  inej školy 
ako „výpomoc“ a tajomné vrece 
peňazí a zlodej a zverejnený sen 
o vytúženej dovolenke a...a...a...
Podrobnosti sa dozvie divák 
pri vzhliadnutí predstavenia. Je 
v ňom zahrnuté všetko – autor-
ské divadlo, muzikál, priliehavá 
hudba, tanec, spev, rapp, vtip, 

hlášky zo situácie v  školstve...
Jednoducho je tam všetko. A pre 
diváka terapia vo forme uvoľne-
nia, smiechu a zábavy.  

Len ťažko povedať, či 
by sa tak bavila aj inšpekcia 
z Ministerstva školstva. 

A  na záver umocnený na 
n-tú ironický záver. Tí ľudia, 
ktorí majú len povrchné zna-
losti o problematike učiteľstva, 
majú svätú pravdu – Za čo chcú 
učitelia stále zvyšovať platy? Učiť 
začínajú o  ôsmej, odučia pár 
hodín a idú domov, každú chvíľu 
majú prázdniny, v lete dokonca 
2 mesiace a ešte aj divadlo majú 
kedy napísať a nacvičiť. No čo ešte 
chcú?

(PS. Divadelná skupina TILIA 
srdečne pozýva divákov na 
reprízu predstavenia, ktorá 
sa bude konať v utorok 7. júna 
2016 o 19.00 hod. v DK 
Javorina Stará Turá.) 

Text a foto: Mgr. Elena Rubaninská
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Náš jazykovo – poznávací pobyt v Anglicku
SOL (Sharing One Language) je nezisko-
vá organizácia, poskytujúca jazykové poby-
ty pre študentov najmä z východnej Európy 
so sídlom v meste Barnstaple, na juhozápa-
de Anglicka. Grófstvo Devon, kde sa škola 
nachádza, patrí k najkrajším v Británii. 

Po pomerne dlhej ceste zo Starej Turej do 
Barnstaple sme sa zastavili v Luxemburgu 
a v Dunkirku, kde sme prespali. A potom 
ráno už hop na trajekt z  Dunkirku do 
Doveru, kde nás vítali krásne biele Doverské 
útesy. Starobylé mesto Canterbury, naša prvá 
zastávka na anglickej pôde, nás privítalo tro-
chu daždivým počasím, ale nám to nevadilo, 
keďže sme sa dozvedeli, že u nás sú mínu-
sové teploty a na Javorine napadol sneh.

Mesto Barnstaple, cieľ našej cesty, je 
asi 35 tisícové centrum tejto oblasti. Žiaci 
našej školy sa tohto pobytu zúčastnili už 
po štrnástykrát. Počas týždňa, ktorý sme 
v meste strávili, sme mali nabitý program 
– prehliadka mesta so sprievodcom, škola, 
výlety do nádherného Devonu a Cornwallu, 
vypracovávanie projektov, práca v teréne...

Snažili sme sa nasávať atmosféru 

krásneho anglického vidieka a samozrejme 
naučiť sa a dozvedieť sa  čo najviac o živote 
v tejto krajine. Od rána až do večera sme 
boli obklopení angličtinou – v  škole, na 
výletoch so sprievodcom, večer v hostiteľ-
skej rodine. Bolo to super, pretože len tak 
sa človek dozvie viac o spôsobe života ľudí 
– ako bývajú, čo jedia, kde nakupujú, ako 
trávia voľný čas.

Mnohí z nás si s hostiteľskou rodinou 
padli do oka a pri lúčení padli aj slzičky. 
Nevadí, veď sa ešte určite stretneme.  Devon 
je taký krásny a v škole je super!

Cestou späť domov sme sa zastavili na 
celý deň v Londýne a pozreli si čo najviac 
z tohto kozmopolitného veľkomesta. Ulice 
boli preplnené, keďže bol Bank Holiday – 
deň voľna. Hodinová plavba po Temži až po 
O2 Arenu, kde nás čakal náš autobus, bola 
príjemným spestrením celého dňa.

Večer sme sa „naložili“ do autobusu 
a príjemne unavení sme sa pohli smerom 
na Dover na trajekt. Po pomerne búrlivej 
nočnej plavbe sme pristáli na „kontinente“, 
ako hovoria Angličania našej suchozem-
skej Európe a tešili sme sa na návrat domov. 

Pred Tescom v Starej Turej nás čakali usmiati 
rodičia a kamaráti a všetci sme sa srdečne 
zvítali. Spokojní, že sme sa šťastne vrátili 
domov z  pobytu, na ktorý nám zostanú 
krásne spomienky.

Ak sa aj Ty chceš zúčastniť takéhoto 
pobytu neváhaj a kontaktuj nás na telefón-
nom čísle 0905 780 481 alebo na anna.have-
rova@gmail.com.

Tešíme sa na Teba!

Mgr. Anna Haverová 
uč. angl. jazyka ZŠ Stará Turá

Deň Zeme 
v spolupráci s CVČ
Je už tradíciou, že 22. apríl naše deti prežijú na 
netradičnej „narodeninovej párty“, ktorú pri príleži-
tosti Dňa Zeme každoročne organizujú pre nás tety 
v CVČ Stará Turá. Stretli sme sa priamo v priesto-
roch školského dvora CVČ, počasie nám prialo 
a detí prišlo neúrekom. Všetci správne naladení, 
pristrojení v pestrofarebných kostýmoch. Bohatý 
program sa niesol v duchu stretnutia rôznych náro-
dov z celého sveta, ktoré po krátkom predstavení 
a zoznámení plnili jednotlivé úlohy na netradič-
ných stanovištiach – sprevádzali a hodnotili nás 
Eskimáci, černosi, Indiáni, Japonka či tanečnica 
z Jamajky.  A ako to už na oslavách býva, všade 
bolo veselo, spievalo sa i tancovalo. Na záver deti 
za usilovnosť dostali pekné odmeny – motýle, „malé 
dúhy našej planéty“,  ktoré môžu vzlietnuť až potom, 
keď im deti domaľujú krídelká. Želáme všetkým 
živým tvorom na Zemi, aby zostala  pre všetkých 
vždy farebnou, našou „modrou a zdravou planétou“.

Ďakujeme kolektívu CVČ i všetkým pomoc-
níkom na 
j e d n o t l i -
vých sta-
novištiach 
za výborne 
pripravenú 
akciu.

za MŠ B. 
Kucharovicová

Deň otvorených dverí v ZUŠ
Predškolské deti z  Materskej školy 
Stará Turá sa počas dopoludnia dňa 
26.4.2016 ocitli v  „Hudobnom krá-
ľovstve“, do ktorého vstupovali s veľ-
kým očakávaním. V budove Základnej 
umeleckej školy v  Starej Turej sa 
budúci „umelci“ stretli pri hudbe, tanci, 
výtvarnom umení či hovorenom slove. 
Kolektív pedagógov ZUŠ si pre ne pri-
pravil zaujímavé ukážky hry na jednot-

livých hudobných nástrojoch a výstavu výtvarných prác. Deti si vypočuli skladby 
predvedené na husľovom, klavírnom či dychovom minikoncerte. Zatancovali 
si vo veľkej telocvični, vyskúšali i prvky ľudového tanca. Mali možnosť kresliť 
priamo v priestoroch výtvarného 
odboru a  tí najsilnejší zakrútili 
naozajstným hrnčiarskym kru-
hom. Touto cestou pekne ďaku-
jeme p. riaditeľke Mgr. Lacovej 
a všetkým pedagógom za príjemne 
prežité dopoludnie a tešíme sa na 
podobné hudobné a  umelecké 
zážitky. Veríme, že mnohí z nás 
budú časom taktiež nadanými 
umelcami... Stotožňujeme sa 
s myšlienkou Johna Locka, ktorý 
hovoril o dôležitosti podnecova-
nia zmyslového vnímania už od 
raného veku: „Nič nie je v rozume, 
čo predtým nebolo v zmysloch.“

Ďakujeme.
za MŠ B. Kucharovicová

Spomienková 
fotografia starých 
rodičov: Anna 
a Filip Baginovci 
a môjho otca 
Milana Bagina, 
fotka je z konca 
2. svetovej vojny, 
kedy sa konečne 
po rokoch mohol 
dedko vrátiť na 
Slovensko. Môj 

otec videl svojho otca počas 2. sv. vojny 
dokopy len 5 mesiacov. 15. mája 2016 si 
pripomíname 116. nedožité narodeniny 
dedka Filipa Bagina. 

Oľga Lavundi Bagin
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FREE-ZEE DANCE odštartovali 
novú tanečnú sezónu
Prvá májová sobota patrila taneč-
nej súťaži Saltare Orbis v Malackách. 
Od skorého rána do noci sme spolu 
so žiakmi tanečného odboru prežili 
tanečný deň plný emócií. S  deťmi 
a  juniormi sme prezentovali nové 
choreografie. Súťaž v  Malackách je 
skutočne jedna z  najlepších, o  čom 
svedčí vysoká účasť tanečných skupín 
z  celého Slovenska so špičkovými 
tanečníkmi. Našim deťom v kategórií 
DETI II. open choreografia  sa poda-
rilo vytancovať vďaka vysokému bodo-
vému hodnoteniu od poroty 1. miesto 
s choreografiou DANCE FACTORY. 
Okrem tejto choreografie súťažili deti 
a juniori ešte  s tromi choreografiami. 
V tejto súťaži sa nám žiaľ neumiestnili, 
no nás to neodradilo. Všetkým taneč-
níkom právom patrí uznanie a veľká 

pochvala. Vieme, že nie vždy je to 
o výhre. Prežili sme opäť ďalšiu súťaž, 
čo sú pre nás skúsenosti a sme pripra-
vení na nasledujúce výzvy. Na súťa-
žiach nás pravidelne podporuje tím 
našich mamičiek, ktoré nechýbali ani 
v Malackách. Sú naše verné fanúšičky, 
ktoré nám pomáhajú, za čo im patrí 
veľká vďaka. V mesiaci máj nás čakajú 
ešte dve súťaže. S najstaršími taneč-
níkmi sa zúčastníme vôbec po prvý-
krát Majstrovstiev Slovenska v Hip 
– Hope THE NEXT STEP v Košiciach 
s choreografiou TROOPS. Týždeň po 
Košiciach to bude veľká výprava do 
Senca na Seneckú dúhu. Držte nám 
palce a  my sa Vám zase ohlásime 
s výsledkami. 

Katarína Rzavská 
ZUŠ Stará Turá

Koncert ZUŠ 
„Od baroka po súčasnosť”

Dňa 22.4.2016 sa v  koncertnej sále ZUŠ konal 
koncert pre verejnosť s  názvom “Od baroka po 
súčasnosť”. Koncert zorganizovali učitelia ZUŠ 
a poslucháčom pripravili prechádzku storočiami 
v svete hudby – zazneli známe árie z opier (Figarova 
svadba, Knieža Igor…) v sprievode klavíra, skladby 
staršie i  modernejšie, medzi nimi napr. L‘Entre-
act pre flautu a  gitaru. Na koncerte vystupovali: 
MgA. Michal Stískal – spev, Ing. arch. Alexandra 
Klimeková – priečna flauta, Mgr. Andrea Borovská 

– klavírna spolupráca, Marek Kutlák – gitara.

K. Medňanská 
ZUŠ Stará Turá

Od Prešporka cesta rovná...
Dňa 5. mája 2016 sa uskutočnilo v priesto-
roch ZUŠ v  Novom Meste nad Váhom 
okresné kolo 26. ročníka celoštátnej  spe-
váckej súťaže detí v  interpretácii ľudovej 
piesne Slávik Slovenska, ktorú organizuje 
Občianske združenie Slávik Slovenska. Jej 
predsedom a  garantom je operný spevák 
Peter Dvorský, ktorý sa svojim umením 
preslávil po celom svete. Táto spevácka 
súťaž je prísne postupová od svojich začiat-
kov. Začína sa každoročne vo februári škol-
skými kolami, víťazi postupujú na okresné 
kolá. Z víťazov krajských kôl sa sformuje 
finálová zostava, ktorú reprezentujú víťazi 
troch kategórií zo všetkých krajov Slovenska. 
Dovedna ich je 24. Tí sa potom v národ-
nom kole uchádzajú o najvyššie méty: zla-
tých, strieborných a bronzových Slávikov 
Slovenska.

Okresná súťaž bola rozdelená do troch 
kategórií. Základná umelecká škola Stará 

Turá  mala zastúpenie v  I. kategórii, kde 
svoje spevácke umenie predviedli žiaci 
MgA. Michala Stískala –  Tamara Gorejová, 
Zuzana Fecková a Adam Blažko, za hudob-
ného sprievodu Mgr. Andrey Borovskej. 
Všetci účastníci súťažili s dvomi skladbami, 
pričom jedna z nich musela pochádzať so 
Spevníčka Slávik Slovenska a druhú si volili 
po dohovore s pedagógom. Do krajského 
kola postúpila Zuzana Fecková, ktorá 
s piesňami „ Prídi Janík premilený“ a „Od 
Prešporka cesta rovná“, získala 1. miesto.

Krištáľovo čistá slovenská ľudová pie-
seň je našim národným pokladom, ktorý 
je v  našich srdciach prítomný kdekoľvek 
sme. V našej Základnej umeleckej škole má 
svoje trvalé miesto, veď na jej základoch 
boli vychovaní mnohí úspešní folkloristi. 
Slovenskou ľudovou piesňou sa začalo i štu-
dijné smerovanie bývalého absolventa ZUŠ, 
dnes pedagóga školy MgA. Michala Stískala, 

ktorý sa stal v roku 1995 absolútnym víťa-
zom – zlatým Slávikom Slovenska.

 Zuzanke Feckovej a nášmu „Miškovi“ 
blahoželáme k úspechu a nielen jej, ale všet-
kým staroturianskym slávikom prajeme, aby 
sa im zlato v hrdle nestratilo. 

Mgr. Miroslava Lacová 
ZUŠ Stará Turá
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Z kolkárskych dráh MKK Stará Turá
Turanskí kolkári záverečnými kolami ukončili 
súťažný ročník 2015/2016. 

MKK Stará Turá “A”
Mužstvo MKK A síce prehralo posledné  3 zápasy 
1. ligy západ, ale celkovo 18-timi víťazstvami 
v sezóne skončilo na 2. mieste, ktoré znamená 
postup do budúcoročnej celoslovenskej 1. ligy.

MKK Stará Turá “B”
Mužstvo MKK B bojovalo v posledných piatich 
zápasoch o prvenstvo v 2. lige západ. Výbornými 
výsledkami v  posledných kolách si mužstvo 
zabezpečilo vytúžené prvenstvo a právom sa tak 
stalo víťazom 2. ligy západ.
Výsledky posledných kôl:
26. kolo, 17.3.2016, KK Victoria Pezinok - 
MKK B 2:6 (3166:3286)
27. kolo, 26.3.2016, MKK B - BKK Bánovce n/B 
7:1 (3222:3017)
28. kolo, 9.4.2016, KK Zlaté Klasy B - MKK B 
6:2 (3270:3135)
29. kolo, 16.4.2016, MKK B - Tatran Bratislava 
4:4 (3224:3132)
30. kolo, 23.4.2016, MKK Galanta B - MKK B 
3:5 (3082:3157)

Reprezentačný štart 
juniorov v Starej Turej
V  nedeľu 24.4.2016 sa uskutočnil kontrolný 
štart juniorskej reprezentácie na našej kolkárni 
v Starej Turej. 8 juniorov nastúpilo proti výberu 
domácich hráčov, aby si zmerali sily pred nastá-
vajúcimi Majstrovstvami sveta juniorov, ktoré sa 
uskutočnia v dňoch 17.5. - 22.5.2016 v chorvát-
skom meste Novigrad.

Turnaj tandemov dvojíc hráčov 
a vyhodnotenie 21. ročníka 
Mestskej kolkárskej ligy (MKL)
V sobotu 17.4.2016 sa po odohraní posledného 
súťažného kola, konalo vyhodnotenie 21. súťaž-
ného ročníka Mestskej kolkárskej ligy. Prvenstvo 
si vybojovalo mužstvo MYJAVANY, na druhom 
mieste sa umiestnili LAZY s. r. o. a tretie miesto 
si vybojovalo mužstvo NEMO. Spolu 15 súťažia-
cich mužstiev odohralo 15 kôl, každé mužstvo 

14 zápasov.  Medzi jednotlivcami sa stal víťazom 
Martin Dolnák s priemerom 276,5 kolov.

V sobotu 23.4.2016 sa uskutočnil záverečný 
turnaj tandemových dvojíc hráčov MKL, ktorý 
dal definitívnu bodku za súťažným ročníkom 
MKL. Vysoká účasť hráčov v turnaji potvrdila 
záujem hráčov Mestskej kolkárskej ligy. Turnaja 
sa zúčastnilo až 46 dvojíc. Celkovým víťazom sa 
stala dvojica Nemečkay Martin - Štefík Radoslav, 
ktorí zvalili 277 kolov. Druhé miesto obsadila 
dvojica Nemček Peter – Ďurnek Mário (275). Na 
treťom mieste sa umiestnili hráči Skurský Igor - 
Sadloň Marek výkonom 273 kolov. 

Všetkým zúčastneným hráčom a  muž-
stvám ďakujeme za príjemnú atmosféru tur-
naja a celého 21. ročníka a už teraz sa tešíme na 
nový 22. súťažný ročník Mestskej kolkárskej ligy 
2016/2017.

Majstrovstvá Slovenska 2016 
SENIORKY, DORASTENKY, DORASTENCI
V dňoch 29.4. a 30.4.2016 sa konali Majstrovstvá 
Slovenska vo viacerých kategóriách a mali sme 
v nich aj naše zastúpenie. 

Majstrovstvá Slovenska SENIORIEK sa 
konali na našej domácej kolkárni v Starej Turej 
s účasťou 3 domácich hráčok, celkovo bojovalo 
23 hráčok z celého Slovenska. Najlepšie z našich 
sa umiestnila Magdaléna Garafová, výkonom 530 
kolov obsadila 7. miesto. Na 9. mieste sa umiest-
nila Emília Hochelová s výkonom 525 kolov, a na 
10. mieste sa umiestnila Anna Medňanská výko-
nom 524 kolov. 

Vo Veľkom Šariši sa odohrali Majstrovstvá 
Slovenska DORSTENCOV. Náš klub reprezen-
tovali 2 zástupcovia, Rastislav Čečot výkonom 
468 obsadil konečné 26. miesto a Filip Lehuta 
postúpil výkonom 500 kolov do finále. V dru-
hom hracom dni si vo finále výkonom 515 kolov 
vybojoval konečné 15. miesto.

Dorastenky hrali v Podbrezovej a naše repre-
zentantky Vladimíra Vávrová a Natália Kováčová 
sa prebojovali do finále. Natália obsadila konečné 
11. miesto výkonmi 488 a 544. Na 12. mieste 
skončila Vladka, ktorá zvalila 507 a 505 kolov.

V  dňoch 7.5 a  8.5.2016 pokračovali 
Majstrovstvá Slovenska v  kategórii ŽIEN 

a  MUŽOV a  v  oboch sme mali naše želiezka 
v ohni.

Kategória ŽENY sa hrala vo Vrútkach. Naša 
hráčka Lenka Gordíková si svojimi vyrovna-
nými výkonmi 564 a 563 zvalených kolov vybo-
jovala prekrásne 3. miesto.  Lenka sa výbornými 
výkonmi v  celej sezóne dostala do nominá-
cie na Majstrovstvá Sveta v kolkoch 2016 žien, 
ktoré sa uskutočnia od 22. do 28. mája 2016 
v Chorvátskom meste Novigrad.

MUŽI súťažili o majstra Slovenska v Spišskej 
Novej Vsi. Medzi 32 účastníkmi sa zúčastnili aj 
naši 2 hráči. Marek Mikulec si po prvom dni 
vybojoval výkonom 571 kolov postup medzi 16 
najlepších, kde výkonom 562 kolov vybojoval 14. 
miesto. Roman Minarech sa výkonom 543 kolov 
umiestnil na 29. mieste.

Všetkým naším hráčom ďakujeme za repre-
zentáciu MKK Stará Turá a prajeme veľa ďalších 
kolkárskych úspechov.

MKK Stará Turá

Úspechy dorasteniek v tenise
Družstvo dorasteniek Združenia tenistov 
OSKORUŠA Stará Turá pre rok 2015 nebolo 
možné postaviť, lebo nemáme dostatok hrá-
čok v tejto kategórii. Preto naša hráčka Miška 
Redajová hosťovala za dorastenky v  družstve 
Klimatech Nové Mesto nad Váhom a ako vedúci 
družstva bol Ing. Pšenica. 

Miška sa svojou hrou pričinila, že  družstvo 
dorasteniek v II. lige A skončilo na prvom mieste 
pred TK Senica. Tretí boli TK 77 Skalica, štvrtý 
Ostrov Trenčín a ďalší boli TK TENEM Nemšová 
a AŠK Skalica, čím postúpili do I. ligy pre rok 
2016.

Naša hráčka Miška prispela výhrou vo štvor-
hre s partnerkou Martišovou (6:3 6:2) proti Senici, 
dvojhrou (6:0 6:1) a štvorhrou s Fábryovou (6:2 
6:1) proti Skalici 77, ako i dvojhrou (6:1 6:1) proti 
Ostrov Trenčín.

Samozrejme tým získala i body do sloven-
ského rebríčka, kde na začiatku tenisovej sezóny 
je na 47. mieste v Zs kraji a 147. mieste v rámci 

SR, čo by bol výborný štart do ďalších súťaží 2015, 
keby neprerušila tenisovú hru.

Na týchto povzbudivých výsledkoch sa podie-
ľajú aj sponzorské príspevky od firiem ELSTER, s. 
r. o., Stará Turá, Herbex, s. r. o., Hrašné, Ecomat, 
s. r. o.,  Komárno a ďalších, ktorým ďakujeme.

Tenisový klub St. Turá

Nábor nových členov 
3D lukostreľba

• od 10 rokov. Samotná streľba i  tré-
ningy  prebiehajú vonku v teréne na 
čerstvom vzduchu.

• Vhodný šport i pre deti, ale i starších 
ľudí.  Na preteky bežne chodia i strelci 
v dôchodkovom veku.

• Strelec sa pohybuje v teréne a strieľa sa 
v rôznych podmienkach simulujúcich 
lov s lukom na atrapy zvierat v životnej 
veľkosti.

• Informácie o tréningoch a o samot-
nej  3D lukostreľbe: štvrtok 2.6. 2016  
o 16.00 h v zasadačke Mestského úradu

Dorestenky vo finále v Nemšovej
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Majstrovstvá Slovenska vo wushu 2016, Komárno
Po 3-ročnej odmlke sa opäť uskutočnili 
Majstrovstvá Slovenska vo wushu. Táto 
prestávka bola z organizačných dôvodov, 
ktoré sa diali v Slovenskej asociácii čínskeho 
wushu. O organizáciu majstrovstiev sa uchá-
dzali 2 kluby. Wushu centrum Stará Turá 
a Slovenská kung-fu federácia, Komárno. 
Tentokrát dostalo prednosť Komárno, kde 
mali oslavy 750. výročia udelenia štatútu 
mesta, pred skúsenosťami Wushu centra 
Stará Turá, ktoré už takéto veľké súťaže i so 
zahraničnou účasťou organizovalo. Boli sme 
zvedaví, ako to naši priatelia z  Komárna 
zvládnu, keďže vieme, aká náročná je organi-
zácia takéhoto podujatia. Organizátorom sa 
podarilo získať prítomnosť výborných zahra-
ničných hostí z Čiech, Poľska a Maďarska, 
ktorí samozrejme pozdvihli úroveň celých 
majstrovstiev. Na začiatku sa predstavil bra-
tislavský klub WUTAI Slovakia, ktorý nám 
predviedol Tanec leva, a tým zahájil samotné 
majstrovstvá. Cvičilo sa na 3 plochách, čo 
bolo veľké plus súťaže. Na prvej ploche sa 
cvičili zostavy športového wushu bez zbrane, 
so zbraňou, na druhej ploche zostavy tradič-
ného wushu bez zbrane i so zbraňou a na 
tretej ploche boli kontaktné disciplíny ako 
qinda (ľahký kontakt), sanda (plný kontakt) 
a  tuishou (tlačiace ruky). Novinkou bola 
účasť cvičencov štýlu Wing Chun, ktorý 
môžete poznať z  filmov o  legendárnom 
majstrovi Ip Manovi, učiteľovi Bruce Leeho. 

Na súťaži sme mali možnosť vidieť takmer 
140 súťažiacich predvádzajúcich rôzne štýly 
bojového umenia.

Naša výprava bola zložená z 9 cvičen-
cov. Priebeh súťaže nebol celkom taký, ako 
sme si predstavovali. Aj napriek chaotickej 
organizácii kategórií a nejasným výsledkom 
sa nakoniec podarilo odcvičiť všetkým, čo 
prišli zabojovať o vzácne kovy. Bohužiaľ, aj 
vyhodnocovanie sa nieslo v duchu chaosu 
a tak sa stalo, že niektoré kategórie neboli 
spočiatku vyhodnotené, čo sa ale nakoniec 
zdarne podarilo vyriešiť. V tvrdej medziná-
rodnej konkurencii sme ale vybojovali nie-
koľko krásnych umiestnení. Bol to veľmi dlhý 
a náročný deň, z ktorého sme si odniesli 13 
medailí. Wushu centrum Stará Turá sa môže 
pochváliť skutočnosťou, že máme majstrov 
Slovenska v niekoľkých kategóriách. Majster 
Slovenska v imitačných zostavách Simona 
Holotová, ktorá taktiež kraľuje i v kategó-
rii tradičných zostáv so zbraňou, či v kon-
taktnej disciplíne qinda, je vicemajstrom 
Slovenska v Taiji bez zbrane a v kategórii 
Taiji s mečom obsadila 3. miesto. Ďalším 
majstrom Slovenska je Juraj Kišš v kategó-
rii Taiji s  palicou, vicemajster Slovenska 
Taiji s mečom a v kategórii Taiji bez zbrane 
obsadil 3. miesto. V kategórii kontaktných 
športov tuishou v kategórii nad 18 rokov bez 
váhového limitu obsadil 3. miesto, kde sa 
sám o váhe 72 kg pasoval s borcami ťažkými 

85 kg a 120 kg. Z našich detí nám spravili 
radosť Simonka Václavová, ktorá sa stala 
vicemajstrom Slovenska v kategórii špor-
tového wushu – zostava changquan , ďalej 
Tánička Kiššová, ktorá je vicemajsterka 
v  dvoch kategóriách tradičného wushu 
zostavy bez zbrane i  zostavy so zbraňou 
a Samko Zámečník, ktorý priniesol medailu 
za 3. miesto tradičných zostáv nanquan bez 
zbrane.

Ostatní cvičenci síce nesiahli na stupne 
víťazov, no netreba zúfať, keďže boli hod-
notení spolu so zahraničnými športovcami, 
ktorí sa im určite stali motiváciou s ich per-
fektnými výkonmi. Naša výprava sa teda 
skončila vcelku úspešne. Unavení, ale s prí-
jemným pocitom sme sa vrátili domov a sní-
valo sa nám o ďalších blížiacich sa súťažiach 
a akciách, na ktoré sa už teraz tešíme. V máji 
sa Wushu centrum Stará Turá zúčastní na 
súťaži Moravský pohár v Brne.

Autor: Wushu centrum Stará Turá

Slovenské tenisové súťaže žien
Čas beží a postupne prináša i  zmeny pre 
zaradenie hráčok do príslušných veko-
vých kategórií. Aj niektoré tenistky nášho 
klubu – Združenie tenistov OSKORUŠA – 
prechádzajú do vyšších kategórií. V roku 
2015 sa prebojovali do súťaže žien dve naše 
hráčky, a  to Katka Škodáčková a Martina 
Skaličanová. Podľa pravidiel v súťaži žien 
môžu tiež hrať i dorastenky, aby si pripravili 
lepší štart pre ďalšie obdobie. Túto možnosť 
využila Miška Redajová a spolu s Katkou sa 
zúčastnili halových regionálnych majstrov-
stiev ZsTS v Skalici na turnaji v kategórii 
ženy.

Vo štvorhrách Katka a  Miška vybo-
jovali bronzovú medailu za tretie miesto 
v  majstrovstvách západoslovenského 
kraja. V štvorhrách zvíťazili Poláková V. A. 
s Maliniakovou L. a druhé skončili Svatíková 
L. s Kolárovou L. (Poláková Veronika Andrea 

je dcérou nášho bývalého hráča Bystríka 
Poláka).

V  jednotlivcoch sa Katka Škodáčková 
prebojovala do druhého kola, v ktorom pod-
ľahla víťazke celého turnaja Laure Svatíkovej. 
Mišku vyradila v prvom kole semifinalistka 
Kubová Lucia.

Celkové umiestnenie v kategórii ŽENY 
za rok 2015 v oficiálnom rebríčku
Katka Škodáčková je v Slovenskom rebríčku 
v dvojhrách na 86. mieste a štvorhrách na 
84. mieste. Miška Redajová je v Slovenskom 
rebríčku v dvojhrách na 192. a štvorhrách 
na 125. mieste. Za docielené výsledky sa 
môžeme poďakovať trénerovi Miroslavovi 
Pšenicovi, ako i všetkým naším sponzorom.

Predbežný výsledok z halových 
súťaží 2016 STZ v kategórii ŽENY

Na týchto súťažiach sa zúčastnila iba Katka 
Škodáčková, ktorá si napriek svojej krátkej 
kariére počínala veľmi dobre. Na halových 
majstrovstvách SR v  Skalici v  dvojhrách 
získala 19 bodov. V ďalších turnajoch v TK 
LOVE4 Blava a dvakrát ŠKTC Dúbravka zís-
kala ďalších 72 bodov. Tieto výsledky ju pre 
rok 2016 predbežne posunuli na 27. miesto 
v dvojhrách na Slovensku. Gratulujeme za 
výbornú prípravu. 
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