
Divadlo z druhej strany
Je zvykom, že po divadelných predstaveniach 
obvykle nastupujú kritiky. Či už pozitívne 
alebo negatívne. Hodnotia sa výkony her-
cov, kostýmy, atmosféra, technické zázemie, 
prosto všetko, čo k správnemu divadlu 
patrí. Málokedy sa stáva, že  by sa do kritiky 
zapojili samotní herci, no my sme to riskli 
a pokúsili sme sa o hodnotenie premiéry 
hry Klub veselých záhradkárok  z druhej 
strany, z pohľadu hercov.

Ak niekto nezažil stáť pred predstavením 
na pódiu za zatiahnutou oponou, nevie si 
predstaviť, aký stres, napätie  a adrenalín 
sa na tomto malom priestore akumulujú. 
Minúty do predstavenia sú neskutočne dlhé 
a plné otázok: Viem dobre text? Nespadne 
mi niečo? Nezabudnem si zobrať všetky 
rekvizity? Nezlyhá technika? Bude sa to 
divákom páčiť? A práve táto posledná 
otázka je tou zásadnou. Ako sa zúročí naša 
práca? Zatlieska nám niekto? I my, členovia 
staroturianskej divadelnej skupiny TILIA, 
sme si tieto a mnohé iné otázky kládli v uto-
rok 9. 5. 2017 pár minút pred premiérou, 
keď sme stáli za oponou a sledovali pri-
chádzajúcich divákov. Maličkou škárkou 
v opone sme videli, ako postupne prichá-

dzajú všetci tí, na ktorých nám záleží - naše 
rodiny, naši priatelia, kolegovia, predstavi-
telia mesta, a mali sme jedno jediné želanie: 
aby sa to, čo budeme takmer hodinu a pol 
predvádzať na javisku, všetkým aspoň tro-
chu páčilo. S maličkou dušičkou sme rátali 
sekundy do začiatku predstavenia, povzbu-
dzovali sme sa,  želali sme si navzájom veľa 
šťastia a v kútiku duše sme verili, že to zvlád-
neme. Báli sme sa a zároveň sme sa tešili. 
Vedeli sme, že to, ako sa budeme cítiť pri-
bližne o hodinu a pol, nezáleží len na nás, 
ale najmä na publiku, ktoré nám dá jasne 
najavo, či sme uspeli alebo zlyhali.

A aké bolo naše publikum?
Skvelé. Fantastické. Úžasné.  Počas celého 
predstavenia sme od ľudí v sále dostávali 
spätnú väzbu. Smiechom i potleskom. I keď 
sme z pódia ďalej ako do tretieho radu pre 
svetlá reflektorov nevideli, cítili sme veľkú 
podporu a pozitívnu energiu, ktorú k nám 
diváci vysielali a ktorá nás neskutočne 
nabíjala. Najkrajšie ocenenie a vyzname-
nanie však prišlo, keď sme sa po hodine 
a pol postavili pred divákov na kraj pódia 
a uklonili sme sa. Neutíchajúci potlesk, 

skandovanie, standing ovation, gratulácie 
i kvety nám dali najavo, že sa divákom naše 
predstavenie páčilo. Spadol nám kameň zo 
srdca a všetci sme cítili neskutočnú úľavu, 
radosť, šťastie  a uspokojenie z dobre vyko-
nanej práce. Za nádhernú a nezabudnuteľnú  
atmosféru, ktorú ste nám Staroturania 
vytvorili, Vám chceme zo srdca poďako-
vať a zároveň Vám sľubujeme, že energiu, 
ktorou ste nás počas predstavenia nabili, 
zúročíme v našej ďalšej divadelnej práci.

členovia divadelnej skupiny TILIA

P. S. 1
Za pomoc a podporu chceme veľmi pekne 
poďakovať všetkým našim priaznivcom 
a najmä Evke Adámkovej a pracovníkom 
DK Javorina, ktorí prispeli k úspechu 
nášho divadla.

P. S. 2
POZVÁNKA
Pre záujem Staroturanov reprízu-
jeme divadelnú hru Klub veselých 
záhradkárok vo štvrtok 22. 6. 2017 
o 18.00 hod. v sále DK Javorina. 
Srdečne vás pozývame.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 27. apríla 2017  sa uskutočnilo XXVI. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá. 
Zasadnutie otvorila primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová. Poslanci vzali na vedomie Správu 
z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII. 
- XXV. zasadnutí MsZ. 

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• na zrušenie uznesenia č. 5 – XXIV/2017 zo 

dňa 23.2.2017, ktorým bol schválený odpredaj 
spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 
542/4 pre pani Annu Dvončovú,

• na zmenu uznesenia č. 7 – XX/2016 zo dňa 
27.10.2016, ktorým bolo schválené vyda-
nie súhlasu a zriadenie vecného bremena na 
pozemku parc. č. 4481/2 z dôvodu uloženia 
NN prípojky k novostavbe rodinného domu 
na pozemkoch parc. č. 4277 a parc. č. 4276,

• na doplnenie uznesenia č. 10 – XXII/2016 zo 
dňa 15.12.2016, ktorým bol schválený inves-
tičný zámer na odkúpenie 15 b. j. v bytovom 
dome na Ul. Hlubockého súp. č. 306/27 posta-
venom na pozemku parc. č. 441/2 a schvále-
nie záväzkov potrebných na čerpanie úveru zo 
ŠFRB a dotácie z MDVRR SR,

b) zámer
• odpredaja časti z pozemku  parcela reg. „E“ 

parc. č. 546/203 na základe žiadosti Jany 
Osuskej s manž. Pavla Osuského, bytom Stará 
Turá a Mareka Gregora, bytom Stará Turá,

• zámeny častí z pozemkov  parc. č. 4960/3 
a parc. č. 4961/3 za časť pozemku parc. č. 4965 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení za účelom  
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 
pod miestnou komunikáciou na Trávnikoch,

• prenájmu časti  z pozemku  parcela reg. „C“ 
parc. č. 5/29 na základe žiadosti  Dušana 
Babrnáka, Stará Turá,

c) žiadosť
• Michala Roháčka, bytom Stará Turá o odkú-

penie pozemku parc. č. 8604/7 - orná pôda 
o výmere 56 m2,

• spoločnosti bp management, s. r. o. Šamorín, 
v zastúpení Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, o prenájom pozemku 
k umiestneniu nabíjacieho stojanu pre elek-
trické vozidlá,

d) odpredaj 
• pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 3389/92 – 

zast. plocha o výmere 14 m2, Anne Valachovej, 
bytom Stará Turá a  Miroslavovi Sadloňovi 
a manž. Jaroslave Sadloňovej, bytom Stará 
Turá,

• nehnuteľností spoločnosti Lesotur, s. r. o., Stará 
Turá spolu za cenu 9 799,90 €,

• odpredaj  pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 
8604/15  – orná pôda o výmere 32 m2 Anne 
Malárovej, bytom Stará Turá,

e) súhlas 
• k realizácii úpravy povrchu pozemku v majetku 

mesta len v prípade, ak úpravy budú finan-
cované na náklady žiadateľov žiadosti Jany 
Osuskej s manž. Pavlom Osuským, bytom Stará 
Turá a Mareka Gregora, bytom Stará Turá,

• s realizáciou stavby „NN prípojka na židovský 

cintorín“ pre Staroturanský okrášľovací spolok, 
o. z., Stará Turá.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
• Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta,
• Rozpočtové opatrenie č. 20170005 v celkovej 

sume 1360,- € k II. zmene rozpočtu mesta Stará 
Turá na rok 2017,

• Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému 
účtu mesta,

• Informáciu o plnení hospodárskeho plánu za 
rok 2016 dcérskych spoločností Lesotur, s. r. o., 
Stará Turá, Technotur, s. r. o., Stará Turá, RVS 
AQUATUR, a. s., Stará Turá,

• Správu o činnosti spoločnosti Mestský špor-
tový areál Stará Turá, s. r. o. za rok 2016.

Ďalej MsZ schválilo:
• Záverečný účet mesta a celoročné hospodáre-

nie  mesta bez výhrad.
• Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevko-

vých organizácií mesta DK Javorina Stará Turá 
a Technické služby k 31.12.2016 a celoročné 
hospodárenie.

• Rozpočtové opatrenie č. 20170006 v celkovej 
sume 10 398,- € k II. zmene rozpočtu mesta 
Stará Turá na rok 2017,

• Návrh cenníka trhového poriadku XXVI. roč-
níka Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa bude 
konať v dňoch 9. - 10.6.2017.

• Návrh dodatku č. 4 k zriaďovacej listine 
Základnej školy Stará Turá a Základnej ume-
leckej školy Stará Turá.

V záverečnej časti zasadnutia 
poslanci schválili štyri nové všeobecne 
záväzné nariadenia mesta, a to:
•  VZN č.1/2017-Nar. ktorým sa vyhlasuje 

„Záväzná časť zmien a doplnkov č. 1 ÚPN 
mesta  Stará Turá“
Nariadenie mení a dopĺňa VZN č. 21/2012 
z 25.10.2012. Stanovuje záväzné regulatívy, 
ktorými sa vymedzujú hlavné zásady funkč-
ného využívania, priestorového usporiadania 
a limity využívania územia lokalít dotknutých 
ZsD č.1 ÚPN-M Stará Turá.

•  VZN č.2/2017-Nar. O peňažnom príspevku 
na prepravu
Nariadenie upravuje podmienky a spôsob 
poskytovania príspevku na prepravu  občanom 
mesta Stará Turá s cieľom zmierniť sociálne  
dôsledky znevýhodnenia určenej cieľovej sku-
piny občanov. 
Príspevok je možné poskytnúť občanovi na 
prepravu na území mesta Stará Turá a jeho 
miestnych častí, ktorý na návštevu zdravot-
níckeho zariadenia a spoločenských podujatí 
použije ľubovoľnú taxislužbu zabezpečovanú 
osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie 
prepravy.

•  Návrh VZN č.3/2017-Nar. o poskytovaní 
sociálnych služieb a výške a úhrady za soci-
álne  služby
Týmto nariadením sa upravuje pôsobnosť 
mesta Stará Turá vo veciach:
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľ-

skú službu a sociálnu službu poskytovanú 
v zariadení opatrovateľskej služby 

b) poskytovania opatrovateľskej, odľahčovacej 
služby a sociálnej služby v ZOS,

c) spôsobu určenia a výšky úhrady za poskyto-
vanie uvedených sociálnych služieb,

d) stanovenia výšky úhrady za donášku stravy 
do domácnosti fyzickej osoby na území 
mesta a miestnych častí, ktorá má ťažké 
zdravotné postihnutie, nepriaznivý zdra-
votný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

•  Návrh VZN č.4/2017-Nar. O pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb 
v meste Stará Turá

• Týmto všeobecne záväzným nariadením sa 
určujú pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Stará Turá  
v oblasti obchodu a služieb.

Dňa 11.5.2017 sa uskutočnilo XXVII. mimo-
riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará 
Turá. Predmetom tohto zasadnutia boli návrhy 
žiadostí o dotácie. Poslanci prerokovali a schválili 
nasledovné návrhy:
• Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie 

dotácie v programe Podpora rozvoja športu 
na rok 2017 v pôsobnosti Úradu vlády 
Slovenskej republiky na projekt „Výstavba 
detského ihriska v areáli Základnej školy na  
Komenského ulici v Starej Turej“
V rámci tohto podprogramu chceme predlo-
žiť  projekt „Výstavba detského ihriska v areáli 
Základnej školy na Komenského ulici v Starej 
Turej“, ktorý rieši výstavbu povrchu detského 
ihriska a dodávku a osadenie vybavenia det-
ského ihriska - súboru hracích prvkov.
Playsystem by mal pozostávať  z 3 prvkov 
(2-hojdačka + šmýkačka + hniezdo). Najvyššia 
výška žiadanej a poskytnutej dotácie pre pod-
program č. 2 − výstavba detských ihrísk je 13 
000 €. Spoluúčasť mesta je 5 % z celkových 
nákladov projektu uvedených v žiadosti, čiže 
650 €.

• Návrh na podanie žiadosti o financovanie 
rozvojového projektu „Odstránenie staveb-
ných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci 
so zdravotným postihnutím 2017“
Oblasťou podpory je zlepšovanie podmienok 
vzdelávania žiakov so zdravotným postihnu-
tím. Podpora je zameraná na zabezpečenie 
odstránenia stavebných bariér v základných 
školách a v špeciálnych školách okrem špeci-
álnych materských škôl, v ktorých sa vzdelá-
vajú žiaci so zdravotným postihnutím, s cieľom 
úspešného a efektívneho vzdelávania týchto 
žiakov.
V rámci tejto výzvy ide o  projekt „Odstránenie 
stavebných bariér v Základnej škole na 
Hurbanovej ulici č. 128/25 v Starej Turej“, 
ktorý rieši osadenie šikmej schodiskovej plo-
šiny v priestore schodiska situovaného najbliž-
šie k hlavnému vstupu, ktoré vedie k zborovni  
v základnej škole na Hurbanovej ulici. 
Maximálna výška finančného príspevku 
MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt zame-
raný na odstránenie stavebných bariér je v roku 
2017 stanovená na 15 000 €. Spoluúčasť mesta 
je 5 % z celkových nákladov projektu.

• Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie 
dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky na projekt 
„Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta 
Stará Turá“. pokračovanie na str. 6
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Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska si uctil dobrovoľných hasičov
Prijal ich 2. mája 2017 pri príležitosti sviatku 
ich patróna sv. Floriána. Stretnutia sa zúčast-
nila delegácia dobrovoľných hasičov, z kaž-
dého kraja jeden vybraný člen DPO SR. 
Ocenil ich aktívnu prácu na rozvoji humán-
nej činnosti DPO SR. Tejto vysokej pocty 
sa dostalo aj Bc. Jozefovi Smolinskému, 
dlhoročnému členovi a funkcionárovi DPO 
SR. Zastáva funkciu predsedu Územnej 
organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR Nové Mesto nad Váhom,  funkciu kraj-
ského predsedu DPO SR. Je členom Prezídia 
DPO SR a zároveň predsedom Republikovej 
organizačno-právnej komisie. Tento človek 
je spolu s ostatnými teraz ocenenými členmi 
obrovskej hasičskej rodiny, aj s tými roz-
trúsenými po celom Slovensku príkladom 
hodným nasledovania pre mladé generácie. 

Aj podľa Andreja Kisku je práca dobrovoľ-
ných hasičov príkladom toho, že Slovensko 
je krajina dobrých ľudí, pripravených pomá-
hať. Vyjadril to slovami: „Chcel by som sa 
vám všetkým poďakovať. Chcel by som sa pro-
stredníctvom vás poďakovať všetkým deväťde-
siatim tisícom dobrovoľných hasičov. Prosím, 
pozdravte ich odo mňa a odkážte im, že som 
na nich hrdý, že celá krajina je na nich hrdá.“

Mgr. Elena Rubaninská

Vedenie mesta Stará Turá srdečne blahoželá 
pánovi Smolinskému a želá mu v jeho novej 
zodpovednej funkcii veľa zdravia a úspechov. 
Zároveň mu úprimne ďakuje za jeho dlho-
ročnú prácu v hasičskom zbore, za prípravu 
a výchovu mladých hasičov.

Príspevok na prepravu od 1.6.2017 
Mestské zastupiteľstvo v Starej 
Turej schválilo Všeobecne záväz-
né nariadenie č. 2/2017 – Nar. 
o peňažnom príspevku na pre-
pravu, ktorý slúži na zmiernenie 
sociálnych dôsledkov znevýhod-
nenia určenej cieľovej skupiny 
občanov s trvalým pobytom v 
meste Stará Turá. VZN je účinné 
od 1.6.2017.

Komu sa poskytuje?
•  občanovi s ťažkým zdravot-

ným postihnutým odkáza-
ným na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozid-
lom podľa posudku alebo 
rozhodnutia vydaného prís-
lušným úradom práce, sociál-
nych vecí a rodiny (ÚPSVR),

•  občanovi s nepriaznivým 
zdravotným stavom s obme-
dzenou schopnosťou pohybu 
po rovine alebo po schodoch 
a obmedzenou schopnosťou 
orientácie,

•  občanovi vo veku 70 rokov 
a viac.

Komu sa neposkytuje?
•  občanovi, ktorý poberá 

peňažný príspevok na pre-
pravu z ÚPSVR,

•  občanovi, ktorý poberá prí-
spevok na prevádzku osob-
ného motorového vozidla,

•  občanovi, ktorý v predchá-
dzajúcich 7 rokoch dostal 
príspevok z ÚPSVR na kúpu 
osobného motorového vozidla.

Na aký účel tento 
príspevok možno 
poskytnúť?
Príspevok možno poskyt-
núť občanovi na prepravu po 
území mesta Stará Turá a jeho 
miestnych častí, ktorý na náv-
števu zdravotníckeho zariade-
nia a spoločenských podujatí 
použije ľubovoľnú taxislužbu, 
zabezpečovanú osobou, ktorá 
má oprávnenie na vykonávanie 
prepravy. 

V ake výške sa 
príspevok poskytuje?
Príspevok je možné poskytnúť 
vo výške 50% preukázaných 
nákladov, najviac do sumy 30 
Eur štvrťročne.

Kde a ako sa príspevok 
vybavuje?
Žiadosť o príspevok na prepravu 
občan podáva písomne a žia-
dosť musí obsahovať predpísané  
náležitosti t. j. osobné údaje žia-
dateľa a osvedčenie skutočností 
rozhodujúcich na vznik nároku 
na príspevok na prepravu (tla-
čivo žiadosti je k dispozícii na 
webovej stránke mesta, alebo na 
sociálnom oddelení MsÚ).

Žiadosť o príspevok na pre-
pravu sa vybavuje na sociálnom 
oddelení MsÚ.

Sociálne oddelenie MsÚ 

Majestátny máj sa 
týčil nad mestom
Tradícia stavania májov sa udomácnila na dedinách, v obciach 
a mestách, nielen na Slovensku ale i v zahraničí. Výnimkou nie 
je ani naše mestečko, ktoré túto tradíciu každý rok zachováva. 

V posledný aprílový deň si tak 
mesto Stará Turá v spolupráci 
s Domom kultúry Javorina 
pripravilo malú slávnosť pod 
májom. 

Už pred 17.00 hod. sa 
začali pomaly schádzať zve-
daví občania na Námestie slo-
body, kde na svoj výstup do 
výšin čakal hustý zelený ihlič-
nan. Pracovníčky Domu kul-
túry svojimi šikovnými rukami 
vplietali jednu stužku za dru-
hou a tohto krásavca ozdobili 
na nepoznanie. Nechýbali ani 
naše detičky z detského fol-
klórneho súboru TURANČEK, 
ktorý svojím spevom 
rozradostili nejed-
ného návštevníka. 
Nasledoval krátky 
príhovor pri-
mátorky 

mesta pani Ing. Anny 
Halinárovej, po ktorom už 
prišlo na rad povestné stava-
nie mája. Ako sme však mohli 
zdvihnúť takého obra do 
výšky? Pomohla „ruka“ ťaž-
kej techniky a skúsená žeriav-
nická práca. Všetko dopadlo 
dobre a keď už bol máj takmer 
postavený, priskočili skúsení 
pracovníci Technických slu-
žieb mesta a ukotvili ho na 
mieste tak, aby nám vydržal 
po celý kvitnúci mesiac. Veru 
dalo im to riadne zabrať a tak 
museli privolať na pomoc i pri-
mátorku mesta.  Nakoniec sa 
to podarilo k spokojnosti 
všetkých prítomných občanov 
a pestrofarebný vysoký máj 
ako symbol krásy, prebúdzajú-
ceho sa života a lásky vyrástol 
na Námestí slobody i tento rok. 

Po ď a kov an i e  p at r í 
Mestskému úradu, šikov-
ným dievčatám Domu kul-
túry, Základnej umeleckej 
škole, zručným pracovníkom 
Technických služieb a všetkým 
občanom, ktorí sa stavania 
mája zúčastnili. 

Ďakujeme.
M. Krč

Bc. Jozef Smolinský, prvý zľava.

Autor foto: Lucia Poľanská
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Zúčastnili sme sa osláv 
na Košariskách a Bradle
Dňa 3. mája 2017 sa v popoludňajších hodinách zúčastnili členovia 
Spoločnosti M. R. Štefánika - Klub Stará Turá, ale i ďalší záujemci z 
nášho mesta Regionálnej spomienkovej slávnosti na Košariskách a 
Bradle. Spomienková slávnosť sa konala pri príležitosti 98. výročia 
tragickej smrti generála M. R. Štefánika, astronóma, politika, náro-
dovca, jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín. 

Slávnosť sa začala bohoslužbami 
v Evanjelickom kostole na Košariskách. 
Senior Mgr. Miroslav Hvožďara PhD. V emo-
tívnej kázni vyzdvihol odkaz M. R. Štefánika, 
jeho krátky, no plodný život, mieru lásky 
k svojim rodičom, národu a kraju. Upozornil 
na neznášanlivosť, odcudzenie a xenofóbiu, 
ktorá sa šíri medzi nami.

Od 17.45 hod. sme sa zúčastnili kladenia 
vencov na nádvorí Múzea M. R. Štefánika.                 
Po tomto sme si pozreli krásne obnovené 
múzeum v priestoroch košarišskej fary, 
mnohé cenné veci, ktoré si Štefánik pri-
viezol zo svojich ciest po svete, jeho obleky, 

uniformy, i uniformu generála francúzskej 
armády, vzácne veci z jeho bytu v Paríži, 
krásne fotografie po stenách, napokon odlia-
tok jeho posmrtnej masky i jeho rúk, ktoré 
toľko vykonali pre svoj národ.  

Na nádvorí sa zoradil fakľový sprievod 
a vykročil k Mohyle na Bradlo. Naša sku-
pina sa na Bradlo presunula autobusom pre 
výdatný a neutíchajúci dážď, kde slávnosť 
pokračovala kladením vencov, príhovormi 
a zapálením vatier. 

Je chvályhodné, že i učitelia v našej ZŠ 
pôsobia medzi žiakmi tak, aby meno tohto 
velikána dejín poznali i naši mladí ľudia 

a jeho odkaz :“Veriť, milovať a pracovať“ 
neupadol  do zabudnutia.

Poďakovanie patrí Mgr. Fraštiovej a Mgr. 
Medňanskej, ktoré sa osláv zúčastnili s troma 
žiačkami ZŠ.

Chceme poďakovať i Mestskému úradu 
Stará Turá za zaplatenie autobusu a venca, 
ktorý za Spoločnosť M. R. Štefánika – Klub 
Stará Turá položili na mohyle p. Viliam 
Pagáč – predseda SMRŠ a p. Milan Uhlík. 
Dlho v nás bude rezonovať krásny zážitok 
z tohto podujatia.

Oľga Pagáčová

Míľa pre mamu
Materské centrum - Žabka Stará Turá sa tento rok už po 4x pripojilo 
k ostatným materským centrám Slovenska k podujatiu s názvom 
Míľa pre mamu. Prejdením pomyselnej míle chceme vyjadriť svoju 
vďačnosť  mamám, babičkám a krstným mamám. Myšlienka sa 
niesla v duchu: Poďte s nami do rozprávky... pretože mama je práve 
tá prvá, od ktorej dieťa rozprávky počuje.

Mama je jediný človek, ktorý 
svoje deti miluje už len preto, 
že sú a navždy to tak zostane. 
Niekto šikovný to aj zrátal: 
Mama nosí dieťa 9 mesiacov 
v brušku, 3 roky na rukách a celý 
život vo svojom srdci. 

Mama je tá osoba ktorá 
zostáva s deťmi v izbe, až kým 
nezaspia a spolu zaháňajú zlé sny.

Ona je tá osoba, ktorá 
utiera slzy, nech sa deje čokoľ-
vek a plače od dojatia keď dieťa 

zožne úspech. Je to najväčší 
fanúšik, ale aj úprimný kritik. 
Učí nás, že všetko nie je len biele 
a čierne.

Mama je silná a jemná záro-
veň, je to tá, ktorá toľko toho 
znesie... Usmieva sa, aj keď sa 
necíti dobre, lebo vie, že  úsmev 
vie vylepšiť i ten najhorší deň.

Každé ráno skôr než sa deti 
zobudia, ich maminky už „kmi-
tajú“, aby nikomu nič nechýbalo, 
aby neboli hladné, stále pekne 

oblečené a aby bolo splne-
ných ďalších tisíc iných potrieb 
celej rodiny. Áno, také sme my 
mamy....

Naše deti milujeme bezvý-
hradne a niekedy sa hovorí, že 
až slepo, ale môžeme my zato že 
sme sa do nich zamilovali skôr 
ako sme ich videli?

Materské centrá sú v opa-
tere mnohých mamín a všetky 
tieto ženy to robia formou 
dobrovoľníctva bez nároku na 
mzdu. Veľmi nás teší, že naša 

– vaša Žabka stále si nachá-
dza nových návštevníkov aj po 
kompletnej “výmene“ koordi-
nátoriek. Stále sa snažíme pri-
nášať niečo nové, ako napríklad 
v tomto roku novinka projekt  
„Mama nastupuje do práce“, 
ktorého súčasťou bolo stretnu-
tie s personalistkou, vizážistkou  
a poradkyňou na módu, psycho-
logičkou a aj tréning programu 

„EXCEL“. Nezaostávame ani 
v aktivitách, kde mamičky spolu 
s deťmi môžu tráviť zmysluplne 
čas – Spievanky s Paulínkou, 
Montessori pre najmenších 
s Evkou alebo Cvičenie pre 
mamy s deťmi a našimi člen-
kami. Naplánovaný je Piknik 
pre celú rodinu či Tvorenie ku 
dňu otcov.

Chceme aj touto cestou 
poďakovať všetkým, ktorí nám 
pomáhajú pri rôznych aktivitách, 

projektoch, či akciách.  Tešíme 
sa na všetkých čo si nájdu cestu 
k nám. :)

Vaše Žabky

OBČIANSKA INZERCIA

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

• Orez, výrez a porez 
ovocných a komplikova-
ných stromov. Rezanie 
a štiepanie dreva štie-
pačkou, čistenie zane-
dbaných pozemkov. 
Rýchlo, lacno a spoľah-
livo. Bližšie informácie 
na tel. č. 0919 320 767.

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

• Predám kamene na 
stavbu múrika alebo do 
skalky. Cena dohodou. 
Tel. č. 0915 606 164.



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 06/2017  5

Umenie a šport majú k sebe blízko
V jeden slnečný májový deň, po výdatnej športovej aktivite dostala 
PPD (partia plávajúcich dôchodcov) pozvanie od našej priateľky – 
plavkyne p. Sone Bajzíkovej na posedenie do útulnej kaviarničky 
pri plavárni. Všetci sme boli milo prekvapení a poctení, že sme 
sa stali svedkami uvedenia do života knihy Súkromná mozaika, 
ktorú ona napísala. 

Pani Soňa sa dlhšie zamýšľala nad vydaním 
článkov a tiež publikovaných rozhovorov 
s tvorivými ľuďmi, ktorých poznala, obdi-
vovala a stretávala sa s nimi už počas štúdia 
na vysokej škole. Vydanie knihy urýchlil 
sľub, ktorý dala svojmu bratovi Drahoslavovi 
Machalovi niekoľko týždňov pred jeho smr-
ťou. Tak vznikla možno útla, ale obsahovo 
zaujímavá kniha rozširujúca pohľad na vzác-
nych ľudí. 

Spolu s autorkou sa môžeme zastaviť v jej 
rodnej obci Zemianske Podhradie, vrátiť sa 
v spomienkach k prežitým okamihom, ktoré 
sa už nezopakujú a bližšie spoznať význam-
ných ľudí. 

„ S ú k r o m n á 
mozaika (ako to 
v doslove knihy 
napísal T. Winkler), 
nevyhnutne patrí 
do nášho dedičstva. Dedičstvo je aj správa 
pre našich potomkov, že sme boli na tejto 
Zemi, žili tu svoj život, darovali ho aj iným 
a pomohli sme im orientovať sa v zložitom 
svete. Súkromná mozaika je svedectvom 
o našej existencii.“

Knihu do života uviedol šéfredaktor týž-
denníka Kopaničiar Expres (v ktorom autorka 
publikovala niektoré rozhovory p. Pavol 
Vaňa, ktorý spolu so športovým redaktorom 

týždenníka Viliamom Solovičom boli hos-
ťami tejto malej slávnosti. 

Po krátkom, neformálnom rozhovore 
sme sa ešte v sprievode slnečných lúčov 
rozišli do svojich domovov s pocitom, že 
v našom okolí žije veľa múdrych a vzdela-
ných ľudí a takou je aj naša priateľka Soňa 
Bajzíková.  

za PPD  M. A.

Blahoželanie
Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme touto ces-
tou pogratulovali našej rodáčke, občianke, 
stredoškolskému a vysokoškolskému peda-
gógovi na dôchodku, ako i miestnej historič-
ke Jarmile Slezáčkovej, ktorá sa nedávno 
v dobrom zdraví dožila svojej osemdesiat-
ky. Poprajme jej ešte veľa, veľa zdravia i do 
krásnej, pozoruhodnej  práce, ktorou ma-
puje svoje okolie, osobnosti. 
Pripojme k týmto riadkom 
niečo o jej curiculum vitae. 

JARMILA SLEZÁČKOVÁ
Pochádza z národoveckej 
rodiny, je emeritným vyso-
koškolským a stredoškolským 
pedagógom a literárnym 
historikom. Otec Štefan 
Slezáček (1906 – 1979), ban-
kový úradník, matka Anna, 
rod. Danková (1914 - 1994), 
rodáčka z Brezovej pod 
Bradlom, od r. 1935 bola trvale učiteľkou 
na miestnych základných školách. Súrodenci 
Ľubica, Želmíra a Igor. Z rodu staroturian-
ských Slezáčkovcov pochádzal i Juraj Slezáček 
(1943 - 2016), pedagóg a známy slovenský 
divadelný, filmový a televízny herec. Jurajov 
otec s otcom Jarmily boli bratranci.

Jarmila Slezáčková sa narodila sa 
4.4.1937 v Starej Turej. Základné vzdela-
nie získala v rodisku. V tom období vedno 
so sestrou navštevovali Nedeľnú besiedku 
sestier Royových, kde poznala živú vieru 
v Ježiša Krista, čo ju poznačilo na celý život. 
Následne maturovala na Jedenásťročnej 

strednej škole v Novom Meste nad Váhom, 
dnes Gymnázium M. R. Štefánila. V štúdi-
ách v r. 1955 – 1959 pokračovala na Vysokej 
škole pedagogickej v Bratislave. V r. 1983 
si postgraduálne doplnila vzdelanie dok-
torátom filozofie  na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského  v Bratislave (teória 
nemeckého jazyka a literatúry). Pedagogicky 
pôsobila na Strednej všeobecnovzdelávacej 
škole v Trenčíne, na gymnáziu v Trnave, na 
katedre jazykov Farmaceutickej fakulty UK 

v Bratislave a napokon na 
Strednej škole elektrotech-
nickej v Starej Turej. 

Vo vlastnej literárnej 
tvorbe sa zamerala 
na životné osudy 
a diela významných 
osobností evan-
jelickej konfesie 
Podjavor inského 
kraja. Dosiahla pozo-
ruhodné výsledky.
Napísala nasle-
dovné publikácie, 

monografie: 
• Život a dielo národnej umelkyne 

Ľudmily Podjavorinskej. 1984. 
• Život a dielo sestier Royových. 1986. 
• Mária Rafajová. 1998. 
• Buditeľ a národovec Ján Pravoslav 

Leška. 2005. 
• Život viery lásky a služby (biskup 

ThDr. Rudolf Koštial). 2009.
• Z kroniky staroturianskej rodiny 

Hlubockých.  2013. 
• Naši národní dejatelia (kňazi Július 

Bodnár a Ján Pavol Drobný). 2014. 
• Z rodinnej kroniky, 2016 (o matke 

Anne Slezáčkovej, učiteľke a národovkyni, 
pripravené do tlače).

Za dosiahnuté celoživotné publikačné 
a osvetové výsledky bola jej v r. 2015 ude-
lená Cena Leonarda Stoeckela, ktorý bol 
veľkou osobnosťou Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku. 
Udeľuje ju Generálne presbyterstvo ECAV 
na Slovensku. Je to na znak úcty k evanje-
lickým osobnostiam v oblasti náboženstva, 
vedy a kultúry.

Do ďalších rokov jej života prajeme veľa, 
veľa zdravia a neutíchajúcu literárnu akti-
vitu! Gustáv Rumánek

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Starej Turej pozýva deti  

vo veku od 7 do 12 rokov na 

DETSKÝ DENNÝ TÁBOR 

      HĽADAČI   
      VZÁCNYCH 

                   KAMEŇOV 
    24. - 28.7.2017 

hry 
súťaže 

biblický príbeh 
          piesne  

noví kamaráti 
                       výlet 

Prihlášky na tel. čísle 
0950 361 163  
alebo osobne                        Cena: dobrovoľná 
na Farskom úrade 
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Novinky zo ZŠ
Školský rok sa pomaly, ale isto blíži ku 
koncu. Práca v škole vrcholí. Hlavne v športe 
u nás vládne euforická atmosféra, pretože 
sa stále tešíme z úžasného úspechu našich 
dievčat – Majstersky Slovenska v basket-
bale. Konali sa krajské kolá viacerých olym-
piád, exkurzie v rámci predmetu Technika, 
súťaže a uskutočnili sa viaceré aktivity ku 
Dňu Zeme.

Výsledky okresného kola Matematickej 
olympiády v 8. ročníku. Konalo sa 4.  
apríla 2017 v Novom Meste nad Váhom. 
Naši zúčastnení žiaci boli Pavol Sloboda 
a Michal Tóth z 8. A, Pavol Sloboda (8. A) 
získal  1. miesto.

2. apríl 2017 je zároveň Dňom det-
skej knihy, pripomíname si  narodenie 
Hansa Christiana Andersena. Naša škola, 
v spolupráci s Mestskou knižnicou Kristíny 
Royovej,  sa každoročne zapája do akcie Noc 
s Andersenom. Tento rok sme svoju dob-
rodružnú výpravu do krajiny kníh začali dňa 
13. apríla 2017 v poobedných hodinách.

Dňa 20. apríla 2017 sa konala exkurzia 
na Gardéniu, Expo Solaris, Bonsai v Nitre. 
Zúčastnilo sa jej 120 žiakov z 7. až 9. ročníka. 
Akcia bola veľmi úspešná, žiaci sa naučili 
veľa nového o rastlinách, technologických 
postupoch a bonsajoch. 

Dňa 25. 4. 2017 sa konalo na ZŠ sv. 
Jozefa Nové Mesto nad Váhom okresné kolo 
Biologickej olympiády kategória D. Našu 
školu reprezentovali 2 žiačky, ktoré riešili 
praktickú úlohu a teoretický test. Obidve sú 
úspešnými riešiteľkami a v konkurencii 18 
žiakov získali Zuzana Naďová zo VII. A - 
1. miesto a Viktória Kubinová zo VII. A - 
2. miesto.

Dňa 25. apríla 2017 sa naše žiačky zúčast-
nili Okresného kola v malom futbale. Po 

jednoznačnom priebehu v prospech našich 
žiačok postúpili na Regionálne kolo. Našu 
školu reprezentovali: Dulínková Monika, 
Durcová Zuzana, Glatzová Ella, Malková 
Natália, Ostrovská Zuzana, Patrnčiaková 
Katarína, Tanglmayerová Jana, Vandlíková  
Tereza, Žáková Simona.

Dňa 26. apríla 2017 sa konalo na ZŠ 
Odborárska Nové Mesto nad Váhom kraj-
ské kolo Geografickej olympiády kategória 
E a F. Úspešnými riešiteľmi sa stali:  Filip 
Kocúrik z 8. A získal 5. miesto, Dobroslava 
Pribišová z 9. A obsadila 7. miesto a Juraj 
Sobotka z 9. A 10. miesto.

Dňa 3. mája 2017 sa konala spomien-
ková slávnosť pri príležitosti 98. výročia 
tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika 
v Košariskách a zúčastnili sa na nej aj pani 
učiteľky  so žiakmi. 

Dňa 3. mája 2017 sa v areáli autokem-
pingu Dubník uskutočnilo okresné kolo 
súťaže mladý záchranár CO. Našu školu 
reprezentovalo 4-členné družstvo žiakov 
v zložení Dobroslava Pribišová, Martina 
Miháliková, Mário Hrašný a Dominik 
Truhlík. Družstvo sa umiestnilo na veľmi 
peknom 2. mieste.

Dňa 14. mája 2017 sme spolu oslávili 
Deň matiek. Už tradične sa pri tejto príleži-
tosti koná program, v ktorom vystupujú deti 
z MŠ a žiaci a žiačky zo ZŠ a ZUŠ. V tomto 
školskom roku v programe vystúpili i členo-
via nášho školského dramatického krúžku. 
Pritom najdôležitejšou myšlienkou a posol-
stvom ich vystúpenia bolo: „Mamy, ďaku-
jeme, že tu ste. Bez vás by sme to nezvládli.” 
A tiež: „Trikrát hurá našej mame! Sme tak 
radi, že ju máme!”

Aktivity ku Dňu Zeme splnili svoj 
cieľ – nakoniec sa umiestnili dve triedy na 
1. mieste – s rovnakým počtom 41 bodov – 
5. C a 6. A. Na 2. mieste sa umiestnila 7. C 
s počtom 39 bodov. 

Pre deviatakov bol začiatok mája vrcho-
lom tohto školského roka. Najskôr to boli 
prijímacie pohovory, ktoré sa konali: 
1.  kolo 9. mája 2017 a 2. kolo 11. mája 
2017. V súčasnosti je 99 % deviatakov pri-
jatých na svoje vysnívané stredné školy.

Čo nás čaká v druhej polovici mája? No 
predsa zaslúžené koncoročné výlety tried. 
Plánované je aj fotenie tried na 30. a 31. mája 
2017. Dúfame, že spoločnými silami úspešne 
ukončíme tento školský rok.

Mgr. Lenka Durcová

Spoločnosť T E C H N O T U R  s. r. o.
ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá vyhlasuje výberové konanie

na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov

Popis priestorov:
Jedná sa o priestory v Dome služieb ul. SNP 
260/41 v Starej Turej. Priestory sa nachádzajú 
na 
II. N.P. o celkovej výmere 396,90 m2 a doteraz 
boli využívané ako reštauračné a stravovacie 
priestory. Súčasťou uvedených priestorov 
bola kuchyňa, sklady, chodby, WC a spoločné 
priestory. 

Termín pre prijímanie prihlášok: 30. jún 2017 
do 13 00 hod.
V uvedenom termíne musia byť prihlášky 
doručené na vyššie uvedenú adresu, poštou 
alebo osobne. K prihláškam doručeným 
neskôr sa nebude prihliadať. 

Prihláška musí obsahovať: 
a) fyzická osoba: meno a priezvisko príp. aj 

obchodné meno, dátum narodenia, adresu 
bydliska príp. aj miesta podnikania, IČO, DIČ, 
IČ DPH, ak sú pridelené a korešpondenčnú 
adresu.
b) právnická osoba: názov alebo obchodné 
meno, adresu sídla, meno a priezvisko osoby   
(osôb), ktorá je (sú členmi) štatutárneho 
orgánu, spôsob akým za právnickú osobu 
konajú, IČO, DIČ, IČ DPH ak sú pridelené, 
korešpondenčnú adresu a údaj o zápise v 
príslušnom registri. Ak sa prihláška podáva za 
právnickú osobu pred jej vznikom, použije sa 
ustanovenie predchádzajúcej vety primerane.
K prihláške sa prikladá fotokópia dokladu, 
preukazujúceho správnosť uvedených údajov 
(napr. výpis zo ŽR, OR, a pod.).
c) účel podnájmu – stručný popis využitia, 
resp. podnikateľský zámer. Priestory môžu 
byť poskytnuté za účelom reštauračných 

a stravovacích služieb avšak nie za účelom 
hazardných hier
d) k prihláške priložiť ponúknutú cenu 
podnájmu za m2 (bez energií), ktorá bude 
rozhodujúca pri výbere podnájomcu. Dvaja 
s najvyššou ponukou môžu v ďalšom kole 
výberového konania ponúknuť novú cenu.
 
Ostatné informácie :  
Pred podaním prihlášky do výberového 
konania je potrebné, aby sa záujemca 
osobne oboznámil s technickým stavom 
nebytových priestorov a zmluvnými 
podmienkami. Pre prehliadku priestorov a 
poskytnutie potrebných informácií volajte na 
tel. č. 032 / 777 2019, 0905 695815, e-mail: 
technotur@stonline.sk.

Na obálku napíšte „Neotvárať - výberové 
konanie Dom služieb II. NP  – podnájom“ !
Vyhradzujeme si možnosť odmietnuť všetky 
predložené žiadosti.

Ing. Zuzana Petrášová 
konateľ

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva
pokračovanie zo str. 2

V rámci tejto výzvy sa jedná o projekt 
„Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta 
Stará Turá“. Projekt rieši osvetlenie priecho-
dov na dvoch problémových úsekoch na 
komunikáciách Ul. Gen. M. R. Štefánika a Ul. 
Hurbanovej. Oba frekventované priechody 
sa nachádzajú na križovatkách s frekvento-
vanou komunikáciou II. triedy č. 581– Ul. 
Mýtnou a Ul. Husitskou, ktorú denne využí-
vajú osobné i nákladné autá nielen z regiónu. 
Komunikácia II. triedy č. 581 slúži zároveň ako 
hlavný dopravný koridor v smere Nové Mesto 
nad Váhom (diaľnica E75 a cesta I. triedy č. 61) 
– Senica a Česká republika. Realizáciou pro-
jektu by sa zvýšila bezpečnosť nemotorových 
účastníkov cestnej premávky. Celková výška 
finančných prostriedkov je stanovená vo výške 
16 422,48 € a spoluúčasť mesta je 5 % z celko-
vých nákladov projektu uvedených v žiadosti, 
čiže 821,12 €. Okrem toho bude musieť mesto 
zabezpečiť osadenie zvislého dopravného zna-
čenia spolu v sume 552 €, nakoľko sa dotácia 
neposkytuje na zvislé dopravné značenie.

Mgr. Ľubica Klimáčková
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice apríla 
do polovice mája 2017?
•  V stredu 26. 4. sa v CVČ uskutočnila zau-

jímavá akcia pre malých výtvarníkov pod 
názvom Decoupage na drevo. Zúčastnilo 
sa jej 6 detí, ktoré si vytvorili originálne 
darčeky pre svojich blízkych.

• V poslednom aprílovom a prvom májo-
vom týždni navštívila naše  minizoo 
takmer stovka prvákov. V rámci výuč-
bových programov sa podrobnejšie 
zoznámili s niektorými druhmi zvierat 
a obohatili svoje prírodovedné znalosti 
získané v škole

Čo pripravujeme na jún 2017?
• V rámci MDD (1.6.) pripravujeme 

v dopoludňajších hodinách v spolupráci 
s Detským parlamentom mesta Stará Turá 

Športový deň pre žiakov II. stupňa ZŠ 
a v popoludňajších hodinách (od 14.30 
hod) pozývame deti, ich rodičov a verej-
nosť na Námestie slobody na akciu Deťom 
pre radosť. Súčasťou programu budú nie-
len hry a súťaže pre deti, ale i exhibičné 
vystúpenia malých športovcov a taneč-
níkov z našich škôl, školských zariadení 
a športových klubov. V prípade nepriaz-
nivého počasia sa program uskutoční v DK 
Javorina.

• Vzhľadom k tomu, že v mesiaci jún 
budeme sústreďovať našu pozornosť na 
pravidelnú záujmovú činnosť - deti zo 
záujmových krúžkov, neorganizujeme 
v tomto mesiaci žiadne iné príležitostné 
aktivity.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

LÚČENIE SO ŠKOLOU
Opúšťame svoju školu,

niekto len 
na prázdniny,
niekto navždy.

Skončili roky poznania,
od prvej triedy po poslednú,

prišlo to znenazdania,
zazvonili konečnú.

Tá naša školička,
keby rozprávať vedela,

vzdelávala žiačika,
tam, pri tom okne som sedela.

Teraz sa lúčim s tebou,
i vôňou chodieb, tried,

tabuľou, popísanou kriedou,
dala si mi základ vied.

Sadneme do iných lavíc,
doplníme vedomosti,
na teba, škola naša,

bude každý spomínať...
J. Trúsiková

Stredná odborná škola, 
Športová 675,  Stará Turá

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov 

v platnom znení

v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž 
alebo OVS) na podanie návrhov na 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového 
priestoru – za účelom umiestnenia 
automatov na nápoje. 

Účel nájmu:
Automat na teplé nápoje       - 1 m2
Automat na studené nápoje  - 1 m2

Spôsob predloženia cenovej ponuky: 
Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové 
ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej 
obálke s označením „Prenájom priestorov 
– automaty – NEOTVÁRAŤ“ v termíne 
do 15.06.2017 do 12:00 h, na adrese 
Stredná odborná škola, Športová 675, 916 
01  Stará Turá. Do súťaže nebude možné 
zahrnúť návrh, ktorý bude doručený alebo 
predložený na adresu vyhlasovateľa po 
stanovenej lehote. Ponuku je možné podať 
i zvlášť, t.j. len na jeden z automatov.
Bližšie informácie získate na webovej 
stránke školy.

Ing. Milan Duroška, riaditeľ SOŠ

Pán Andersen a my
Milí čitatelia, chceme Vás pozvať do našej 
spoločnosti. Neleží táto spoločnosť v ďale-
kej krajine, ale tu, v našej knižnici v Starej 
Turej. Pár týždňov naspäť 12. apríla sme 
tu privítali množstvo detí, ktoré tu boli za 
odmenu. „Noc s Andersenom“, alebo noc 
zábavy, vymýšľania, tvorivosti. Všetko to 
začalo u nás v knižnici o 17.00 hod prišli 
deti, pani učiteľky a mladá autorka z Lubine 
Viktória Drgoncová. Mladá slečna, ktorá vo 
svojich 18 rokoch splnila si svoj sen, napí-
sala a vydala sci-fi román. Bolo príjemné 
počúvať túto maturantku, čo všetko musela 
urobiť preto, aby uskutočnila svoj sen. Teraz 
si chce splniť ďalší – vydať pokračovanie 
Nepriateľov Urdisu, lebo tak nazvala svoju 
prvotinu. Nech Ti to píše Viktória! Veľmi 
malý rozdiel veku bol blízky obidvom stra-
nám počas diskusie, preto plynula spontánne. 
Neviazanosť pokračovala aj pri skladaní puz-
zle Čachtického hradu a Stonehenge, ktoré 
spája nepoznané tajomstvo. Dopĺňanie taj-
ničky, hľadanie synoným, vedomostný kvíz, 
v závere poklad a dobrá večera. 

Chceme sa poďakovať pizzerii Andiamo 
za ochotu nám ju pripraviť. Bolo to výborné! 
Takže po dobrom jedle – dobrá zábava. 

V tejto fáze sme sa presunuli do hotela Lipa. 
Ako aj po minulé roky nás s ochotou prijali do 
svojich krásnych priestorov, kde sme strávili 
zvyšok noci. Ústretovosť slečny Haverovej si 
ceníme. Ďakujeme. Veľké priestory dávali 
aj veľké možnosti. Tu preberajú iniciatívu 
pani uč. Haverová a Medňanská. Deti čítajú 
a zároveň improvizujú text od p. učiteľky 
Medňanskej, z vylosovaných slov hrajú 
nápadité scénky. V závere predstavujú jed-
notlivo deti svoje knihy, ktoré čítajú. Pre nás 
tety z knižnice to bol pozoruhodný zážitok. 
Vidieť knihy z druhej strany, zažiť, ako ich 
vnímajú deti. Bolo to naozaj veľmi inšpira-
tívne, lebo ich vyjadrovanie, ponímanie bolo 
naozaj brilantné. Po tomto krásnom zážitku 
sme sa snažili na chvíľku sa uložiť k oddychu. 
Nie všetkým sa to celkom darilo, ale v tom 
je „čaro noci“. Tak dobrú noc a dobré ráno.

Dáždik nás vítal svojou hudbou a diplo-
mami zase pani učiteľka Medňanská. Nielen 
deti, ale aj my z knižnice sa môžeme 
pýšiť absolventským diplomom „Noci 
s Andersenom“. Nič z toho, čo sme Vám tu 
predostreli, by sa nemohlo uskutočniť bez 
ochoty a spoluúčasti ľudí, ktorí to urobili 
nezištne a s láskou. Prajeme Vám všetkým 
veľa radosti, zdravia a ešte viac a viac tých 
čarovných dní a nocí.

Pracovníčky Mestskej knižnice K. Royovej
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DOM KULTÚRY JAVORINA
POZÝVA VŠETKY DETI

•	4. júna 2017 – Cesta rozprávkovým lesom – deti tu budú 
čakať rozprávkové bytosti, ktoré im pridelia rôzne úlohy a súťaže, 
a za ich zvládnutie dostanú sladké odmeny a malý darček v cieli. 
Tam pre ne bude pripravený skákací hrad, maľovanie na tvár, 
lukostreľba, jazda na štvorkolke a o 12.00 hod. divadelné pred-
stavenie Žabiatko. Štart bude od 9.30 do 12.00 hod. na parko-
visku Dubníka I. pri topoľovej aleji. Poplatok: 0,50 €.

ZÁJAZDY
•	8. júla 2017 – Slnečné jazerá / Aquapark Senec – Slnečné 

jazerá pozostávajú z piatich samostatných jazier s vodnou plo-
chou 100 ha. Priamo v areáli sa nachádzajú detské ihriská, 
volejbalové plážové ihriská, tenisové kurty, požičovňa športo-
vých potrieb, tobogany, futbalové ihrisko s umelým povrchom 
i vodný futbal. Na severnej strane Slnečných jazier sa nachádza  
aquapark so širokým spektrom možností dostupných po celý rok. 
V jeho areáli takisto nájdete plážové a detské ihrisko.

•	22. júla 2017 – Zoo Bojnice – táto zoologická záhrada je naj-
staršou na Slovensku. Areál zoo sa nachádza v rekreačnom pro-
stredí kúpeľného mesta Bojnice. Patrí k zoologickým záhradám 
všeobecného typu, t. j. bez vyhranenej špecializácie na určité 
druhy zvierat. Dnes sa zoo postupne snaží zameriavať na vzácne 
a ohrozené druhy. Ako jediná slovenská zoo chová napr. slony 
africké, antilopy bongo, horské zebry Hartmannovej, orangutany 
bornejské a mnohé ďalšie. 

•	5. augusta 2017 – Orava – zážitkovo-poznávací zájazd pre 
rodiny s deťmi na Oravu, pozostávajúci z plavby na pltiach 
z Hornej Lehoty do Oravského Podzámku, prehliadky Oravského 
hradu (počas podujatia Deň v stredoveku) a vyhliadkovej jazdy 
na Oravskej lesnej železnici. 

•	19. augusta 2017 – Zoo Brno – zoologická záhrada bola 
založená v roku 1953, leží v blízkosti priehrady na okraji rekre-
ačného zázemia Brna. Hlavnou špecializáciou je chov kopytní-
kov. Európskou raritou je pravidelný prirodzený odchov ľadových 
medveďov. Nájdete tu aj voliéru orla bielohlavého, výbeh vlkov, 
priechodziu expozíciu klokanov, detskú zoo a mnoho iného.

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

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

PRIPRAVUJEME
•	11. augusta 2017 – Remeslá našich predkov – tradičné 

remeselné podujatie, kde sa Vám predstaví množstvo remesel-
níkov z okolia i zo vzdialenejších kútov Slovenska a z Moravy, 
popretkávané tónmi ľudovej hudby, so sprievodným podujatím, 
ktorým bude výstava Svadobné variácie – výstava starých sva-
dobných fotografií, oznámení, darov. Touto cestou Vás chceme 
poprosiť, ak máte čokoľvek, čím by sme výstavu vedeli spestriť 
a doplniť, budeme Vám vďační za zapožičanie.

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

e-mail: dkjavorina@gmail.com, www.dkjavorina.sk

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Červenák, Juraj: Černokňažník • Nagyová-Džerengová, 
Petra: Manželky a tie druhé • Jamborová, Vita: Tri oriešky pre 
spisovateľku Detektívky Nesbo, Jo: Smäd • Silva, Daniel: Čierna 
vdova Náučná literatúra Kol.: Poľovníctvo • Dermek, Milan: 
Hasičské automobily na Slovensku • Mlynka, Ladislav: Technické 
pamiatky Detská literatúra Karafiát,  Jan: Chrobáčiky pre malé 
i veľké deti • Hlušíková, Marta: Anabelka sa smeje dvojhlasne • 
Rázusová-Martáková, Mária: Ako šlo vajce na vandrovku • Brezina, 
Thomas: Poklad na Bobrej rieke

KRÁSNY MÁJOVÝ DEŇ V ŠKOLE 
Vo štvrtok 4. 5. 2017 nás pozvala p. učiteľka Biesiková na prezentáciu 
tvorby do celoštátnej súťaže o Osmijankovi, ktorú si pripravila so svojimi 
žiakmi - deťmi z 3.A triedy. Ráno sme otvorili dvere na modrom pavilóne 
a vstúpili dovnútra. Upútali nás originálne práce detí, ktoré zdobili 
chodbu. Končila prestávka a všade na okolí sme cítili pokoj. V triede sme 
sa stretli s druhákmi, ich pani učiteľkou a p. zástupkyňou ktorí boli tiež 
pozvaní. Veru mali sme sa na čo pozerať i počúvať. Knihy od autorov Kristy 
Bendovej, Petra Glocku, Dušana Dušeka, Jiřího Dvořáka boli predlohou 
tvorby tretiakov. Písali listy, vlastné poviedky, krásne spievali, kreslili 
postavičky z kníh, šikovné rúčky vytvorili z prírodných materiálov hotové 
zázraky. Na deti sa z kníh preniesla múdrosť, fantázia i nápaditosť. Veľkú 
zásluhu na tom má práve ich pani učiteľka Vierka Biesiková, s ktorou si 
čítali. V triede vládla láskavá, priateľská atmosféra. V podvedomí nám 
určite zostanú spomienky na príjemné chvíle, múdru a obetavú pani 
učiteľku a jej usilovné deti.

Oznamujeme našim čitateľom, že od 1. 6. – 31 . 8. 2017 
bude knižnica otvorená v pondelok, stredu a piatok 

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

Pozvánka na prezentáciu novej monografie 
o podjavorinskom partizánskom odboji
DK Javorina Vás pozýva na prezen-
táciu knihy Mgr. Juraja Krištofíka, 
PhD. „Javorinu Nemci nikdy nedo-
stanú!“ Odboj a partizánske hnu-
tie v podjavorinskom regióne 1939 
– 1945, ktorá sa uskutoční v utorok 
20. 6. 2017 o 17:00 v kaviarni DK. 
Publikáciu predstaví autor spolu 
s hosťami, významným historikom 
českých a slovenských dejín prof. 
PhDr. Janom Rychlíkom, DrSc. 
z Ústavu českých dějin Karlovej uni-
verzity v Prahe a PhDr. Antonom 
Hruboňom, PhD. z Katedry európ-
skych kultúrnych štúdií Filozofickej 
fakulty Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. 

Monografia pozostáva z troch 
hlavných kapitol (1. Spoločenské 
predpoklady vzniku a etablovania 
partizánskeho hnutia v podjavorin-
skom regióne v širšom historickom 
kontexte, 2. Odboj a partizánske 
hnutie v kraji pod Javorinou 1944 – 
1945, 3. Keď Krajné žilo v strachu. 
K otázke pôsobe-
nia „partizánskej 
skupiny“ Pavla 
M y j a v s k é h o ) . 
Prináša nové 
poznatky o par-
tizánskej vojne 
v kraji  pod 
Javorinou (roz-
šírené o aktivity 
POHG z Nového 
M e s t a  n a d 

Váhom) i súvislosti, ktoré mali 
zásadný význam pre vývoj rezisten-
cie v regióne. Všíma si polozabud-
nuté prípady perzekúcie partizánov, 
povstalcov a ich rodín príslušníkmi 
POHG a nemeckej brannej moci, ale 
nevyhýba sa ani odvrátenej stránke 
partizánskeho hnutia, pričom pou-
kazuje na krehkú hranicu medzi 
udavačstvom a svojvoľným presa-
dzovaním partizánskej spravodli-
vosti. Čitatelia sa budú môcť tešiť 
na informácie z dosiaľ neprebáda-
ných a nespracovaných archívnych 
fondov (zápisnice ľudových súdov, 
žandárskych staníc, okresných 
a notárskych úradov a pod.). 

Na podujatí odznejú prednášky 
oboch hostí, ktoré sa budú dotýkať 
problematiky Slovenského štátu 
v rokoch 1939 – 1945, antinacis-
tickej rezistencie, aktivít POHG 
a spolužitia Čechov a Slovákov 
v neľahkom období druhej svetovej 
vojny.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Chybne uvedený dátum 

V minulom čísle Staroturianskeho spravodajcu 
(5/2017) sme v rubrike smútočné spomienky, 
poďakovania, rozlúčky omylom uviedli nesprávny 
dátum (7.5.2017) pri spomienke na pána Daniela 
Sadloňa. 
Redakcia sa úprimne ospravedlňuje rodine 
a pozostalým za vzniknutú chybu a uverejňu-
jeme spomienku so správnym dátumom.

V neznámy svet odišiel si späť. Zaplakal 
každý, kto Ťa mal rád. Tá rana v srdci stále 

bolí a na ten deň zabudnúť nedovolí.

Dňa 21.5.2017 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil drahý manžel 
a otec Daniel SADLOŇ. 

S láskou a úctou 
spomína manželka, deti 

a ostatní príbuzní. 

Srdce dotĺklo, odišli sily. Zostali 
len láska úcta a spomienky. 

Dňa 12.4.2017 nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko 
Oldřich VALENA vo veku 77 rokov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ho odpreva-
dili na jeho poslednej ceste, ďakujeme 
za kvetinové dary. Ďakujeme tiež pani 

Mgr. Anne Chmúrovej a Marte Adamusovej za dôs-
tojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina

•
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej 
ceste s našim drahým synom Miro-
slavom SLÁDKOM. V najťažších 
chvíľach ste sa snažili zmierniť náš 
veľký žiaľ. Veľmi si to vážime a ďaku-

jeme za prejavy sústrasti i kvetinové dary. 

Bol tu krátko, ale v našich srdciach ostane navždy.
S láskou smútiaca rodina.

•
Čas plynie, spomienky stále bolia, zabudnúť 

na teba nikdy nedovolia. Zostala bolesť, 
smútok v duši, veľa sĺz, čo nikdy neosuší. 

Dňa 30.5.2017 sme si pripomenuli 4. 
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. 

•
Dňa 6.6.2017 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustila naša milovaná 
mamička, babička a prababička Jar-
mila VRBOVÁ. 

S láskou spomínajú dcéra so synom 
s vnúčatami a ich rodinami.

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

Dňa 13.6.2017 uplynie 
7 rokov, čo nás opustila 
moja mama Mária 
ŠARKÖZYOVÁ a dňa 
1.6.2017 uplynie 9 
rokov, čo nás opustil 

môj brat Emil ŠARKÖZY. 
S láskou spomínajú Vaši najbližší. 

•
Bez Teba slnko nesvieti, 

Keď slzy zastrú krásne nebo. 
Kamkoľvek sa oči pozrú, 
Všade hľadajú len Teba.

Dňa 26. mája 2017 sme si pripomenuli 
5 rokov, čo nás navždy opustila naša 
drahá mamička, dcéra, sestra, švag-
riná Helena JEŽÍKOVÁ. 

Spomínajú deti, rodičia, brat 
s rodinou a ostatná rodina. 

•
Milovali sme ich a oni milovali nás, tú lásku 

v našich srdciach nezmenil ani čas.

Dňa 25.5.2017 sme si 
pripomenuli 15. výro-
čie odchodu do več-
nosti našej drahej 
mamy, babičky a pra-
babičky Márii TRUH-

LÍKOVEJ. Zároveň si dňa 26.6.2017 pripomenieme 
smutných 35 rokov, čo nás predišiel do večnosti náš 
otec a starý otec Ambróz TRUHLÍK. 

S láskou na nich spomína dcéra 
Anna a syn Anton s rodinami. 

Odpočinutie večné daj im Pane.

•
Mal som rád život a vás všetkých v ňom, tak som 
chcel veľmi žiť a s vami sa tešiť, ale prišlo jedno 
júnové ráno a musel som vás všetkých opustiť. 

Dňa 7.6.2017 si pripomenieme 20. 
výročie čo si Pán života a smrti povolal 
k sebe nášho drahého otca, dedka 
a pradedka Jána GORČÍKA. 
S láskou spomína dcéra Vierka a syn 

Anton s rodinami. Spi sladko.

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

Dňa 5.5.2017 sme si pripomenuli 
2. výročie, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a starý otec Ivan 
HORNÁČEK. 

S láskou spomína celá rodina. 

Na krídlach anjelov vzlietla vdiaľ, necíti 
bolesť, necíti žiaľ. Necíti života muky, tam 

v diaľke ju objali Pánove ruky. 

So smútkom v srdci si dňa 22. júna 
2017 pripomíname 1. výročie od smrti 
našej milovanej mamy, babičky a pra-
babičky Anny BIELČIKOVEJ. 

S láskou a úctou spomína 
celá smútiaca rodina.

•
Aj keď už nie ste medzi nami, v našich 

srdciach žijete stále s nami. 

Dňa 14. júna 2017 si 
pripomíname prvé 
výročie úmrtia našej 
mamy a babičky Ľud-
mily STANČÍKOVEJ 
a 6. výročie úmrtia 

nášho otca a dedka Gustáva STANČÍKA. 
S láskou spomína celá rodina.

•
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli 
ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol 

hlas, vďaka Ti, za všetkých nás. 

Ďakujeme všetkým priateľom a známym, 
ktorí sa dňa 26.4.2017 prišli rozlúčiť 
s mojím manželom Ivanom 
BREŠTENSKÝM. 

S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina. 

Matričné okienko

Vítame bábätká
Tamia Sládková, Khaled Meravý

Idú spoločným životom
Matúš Lupták z Bratislavy a Bc. Magdaléna 
Hollá zo Starej Turej, Ondrej Greguš zo 
Skalitého a Mgr. Zuzana Čikelová zo Starej 
Turej, Lukáš Vančo z Tepličiek a Adriána 
Michalcová zo Starej Turej, Miroslav Praslička 
z Lubiny a Radka Kýšková zo Starej Turej, Ivan 
Barančin zo Starej Turej a Terézia Duchoslavová 
zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Dušan Zemanovič, Ivan Breštenský,  Miroslav 
Sládek, Martin Hudcovic

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚN 2017

Ing. Ivan Trúsik, Naďa Ondrašovicová, Oľga 
Vašková, Anna Malárová, Oľga Sobotková, 
Jaroslav Uhlík, Ján Vrábel, Igor Polák, Ján 
Klimáček, Anna Poláková, Pavol Malek, Ján 
Urbančík, Ivan Otiepka , Emília Roháčková, 
Anna Rojková, Anna Schweitzerová, Ján 
Valenčík, MUDr. Viera Novomestská, Anton 
Bálent, Františka Klandúchová, Vilma 
Kováčová, Emília Rubaninská, Helena 
Valenčíková, Zdenka Straková, Helena Šimnová, 
Ľudmila Bunová, Antonína Prachařová, Mgr. 
Emília Hudcovicová, Božena Haruštiaková, 
Alžbeta Michalcová, Anna Gavačová, Anna 
Harušťáková, Ľudmila Klimáčková, Anna 
Molcová

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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Anton Bálent (v strede) so synmi Ivanom a Igorom

Chceme Vám prinášať radosť tancom, spevom i hudbou
Prírodný amfiteáter na vrchu 
Roh v Lubine i tento rok pritia-
hol pozornosť všetkých milovní-
kov folklóru, ktorí svojou veľkou 
účasťou podporili 5. ročník 
Podjavorinských folklórnych 
slávností. Divákom sa pred-
stavilo 13. folklórnych súborov 
a skupín nielen z Trenčianskeho 
kraja, ale aj z Čiech. 

Piesne podjavorinského regiónu 
zazneli v podaní DFS Turanček 
zo Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej, ktorý sa tohto 
podujatia zúčastnil prvýkrát. 
Na úvod sa predstavil piesňami 
„Priletel k nám sláviček, Takého 
som muža mala a Od konca do 
konca,“ v podaní sólistky Zuzany 
Feckovej. Nasledovali Svadobné 
piesne z Lubine a nakoniec 
tanec„ Vareškový“ zo Starej Turej. 
Choreografiu tancov pripra-
vili Miroslava Skoková a Ivana 
Chutiaková. 

ĽH Turanček má v ZUŠ 

dlhoročnú tradíciu. Vznikla 
v roku 1995 ako pokračova-
teľ úspešnej ľudovej hudby 
Javorinka. V septembri 2015 
sa k ĽH Turanček pripojila aj 
tanečná zložka a tak vznikol 
Detský folklórny súbor Turanček, 
pod vedením MgA. Michala 
Stískala. Súbor tvoria žiaci 
hudobného a tanečného odboru 
ZUŠ. Na Podjavorinských fol-
klórnych slávnostiach vystúpilo 
až 54 jeho členov. Šikovné malé 

i veľké tanečníčky sa predviedli 
v krásnych nových krojoch, tiež 
chlapci hudobníci. Za ich uši-
tie ďakujeme Kataríne Vidovej 
a za ich finančné zabezpečenie, 
tiež nových čižiem, podpore 
Rodičovskej rady pri ZUŠ. 

Mnohí z nás v ZUŠ si ešte 
pamätáme nášho usmievavého 
žiaka, Jozefa Lednického, ktorý 
začal svoju husľovú dráhu v ĽH 
Javorinka a neraz zahral pre 
pobavenie i s husličkami za 

hlavou. Dnes je profesionálnym 
hudobníkom Sľuku-u a svoj vrelý 
a trvácny vzťah k folklóru pred-
viedol i v amfiteátri na vrchu 
Roh. Možno i v DFS Turanček 
rastie ďalší jeho nástupca, či 
spevácky sólista alebo tanečník. 
Dôležité je, že deti v ZUŠ Stará 
Turá majú záujem o tradície 
a regionálnu kultúru. Chcú Vám 
prinášať radosť tancom, spevom 
i hudbou. 

ZUŠ Stará Turá

Veľký výlet na východ
V polovici mája sa náš spevo-
kol Lastovičky vydal na pre-
let do Prešova. Napokon sme 
cestovali vlakom v piatok ráno 
a už večer toho istého dňa sme 
odohrali naše muzikálové pred-
stavenie na motívy rovnomen-
nej rozprávky Kristíny Royovej 
Ako prišli lastovičky domov. 
Dobre o nás bolo postarané 
v budove Evanjelického kolé-
gia priamo v centre Prešova. 
Tu, vo dvorane slávnej budovy 
s 350 ročnou históriou, sme sa aj 
prvýkrát predstavili nášmu pub-
liku. Na druhý deň sme navští-
vili neďalekú malebnú dedinu 
Kuková, kde sme do posledného 
miesta zaplnili miestny kultúrny 
dom a odohrali sme vari naše 

najvydarenejšie predstavenie. 
V nedeľu sme ešte prijali pozva-
nie miestneho zboru Cirkvi brat-
skej a s tamojšími deťmi sme si 
pre Prešovčanov pripravili ďalší 
kultúrny program. Prešli a videli 
sme kus Slovenska, zavítali sme 
do jeho východnej časti, spo-
znali sme Prešov a v tamojšej 
hvezdárni nakukli aj do vzdia-
lených kútov vesmíru. Nakoniec 
sa nám patrí poďakovať všetkým 
ľuďom, ktorí nás podporujú, 
deťom, rodičom, spolupracov-
níkom, tanečnej škole v Myjave 
a v neposlednom rade nášmu 
mestu, ktoré nám aj na tento 
výlet finančne prispelo. 

SLUHA

Blahoželanie k jubileu 
V pokojných vlnách života sa počas týchto dní dožíva vzácneho 
životného jubilea náš priateľ – hudobník Anton Bálent.

Široká verejnosť ho vníma ako učiteľa ZUŠ v Starej Turej a popri 
zamestnaní, ako bývalého kapelníka Staroturanskej kapely 
a Veľkého dychového orchestra Domu kultúry Javorina.

Počas svojej bohatej činnosti vychoval množstvo kvalit-
ných hudobníkov a s oboma orchestrami dosahoval vynikajúce 
výsledky.

Milý Tonko!
V tejto chvíli sa Ti chceme poďakovať za Tvoje celoživotné 

dielo v oblasti hudby. Za priateľov, hudobníkov, ktorým si veno-
val svoj čas a um. Za to, že si nás naučil vnímať hudbu tak, ako 
ju vnímaš Ty – v atmosfére pokoja, povznesenia... kultivovane. 
Ďakujeme za bohatosť dosiahnutých výsledkov. Nadšene Ti tlies-
kame – vždy sme obdi-
vovali Tvoj prístup, 
majstrovstvo, elegan-
ciu a vysoké nasade-
nie, ktoré si v živote 
nosil – aj pre nás !

Za všetko Ti 
ďakujú a do budúcich 
rokov želajú dobré 
zdravie a rodinnú 
pohodu.

Staroturanská kapela 
a ostatní priatelia 

hudobníci. 
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Vyznanie našim mamám
“Hurá, mama prišla! Teraz sa už ničoho nebojím! 
Už viem, že všetko zvládnem!” 

Mama. Opatrovateľka, učiteľka, psycholo-
gička, doktorka, kuchárka, pekárka, upra-
tovačka, policajtka, sudkyňa i taxikárka 
v jednom. Vždy ochotná pomôcť, poradiť, 
povzbudiť. Dokáže vyriešiť snáď každú situ-
áciu. Vyhľadávame jej prítomnosť celý život. 
Ako jej povedať, že je pre nás vzácna, že ju 
ľúbime a vďačíme jej za veľa?

Druhá májová nedeľa, medzinárodne 
uznávaná ako Deň matiek, ponúka mnoho 
možností, ako sa našim mamám prihovo-
riť a poďakovať. V našom meste sa pri tejto 
príležitosti každoročne koná i kultúrny 
program, ktorý pripravujú so svojimi žiakmi 
pedagógovia MŠ, ZŠ a ZUŠ v spolupráci 
s DK Javorina. Ani tohtoročná druhá májová 

nedeľa, teda 14.5., 
nebola výnimkou. 
Koncert organizo-
vala a dramaturgicky 
pripravila Základná 
umelecká škola. Deti 
z MŠ sa nám priho-
vorili divadielkom 
a milým pásmom 
na ľudovú nôtu. Za ZUŠ vystúpil DFS 
Turanček s pásmom ľudových piesní a tan-
cov, v modernom tanečnom bloku vystú-
pili šikovné tanečníčky a tanečníci a naše uši 
spevom a hudbou potešila i školská kapela, 

“school band” s chytľavými melódiami, 
ako Voda, čo ma drží nad vodou (Elán) či 

Nedá sa ujsť (IMT 
smile). Najväčší 
úspech však mala 
pieseň Vyznanie 
od M. Gombitovej 
v podaní Zuzky 
Feckovej, víťazky 
c e l o s l o v e n s k e j 
súťaže Pieseň Lýdie 
Fajtovej. Program 
milými básničkami 
spestrili i najmladší 
žiaci LDO a mode-
rovaním a dvomi  

krátkymi scénkami ho doplnili žiaci dra-
matického krúžku ZŠ. Počas programu sa 
divákom prihovorila i p. primátorka mesta 
Stará Turá, Ing. Anna Halinárová. 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, 
ktorí sa prišli na náš koncert pozrieť, tak-
tiež všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali 
na jeho príprave a všetkým žiakom, ktorí 
vystupovali.

Mgr. Katarína Medňanská

Hlavné ocenenia tanečnej súťaže 
putovali do ZUŠ Stará Turá
V Základnej umeleckej škole, na konci apríla, 
vrcholili prípravy  žiakov tanečného odboru 
na 17. ročník súťažnej prehliadky scénického 
a moderného tanca - Beatforum 2017, ktorá 
sa konala v Gbeloch. Pripravovali sa na ňu 
deti vo veku od 8-17 rokov s tancami, ktoré 
sme zaradili do open kategórie. V tejto 
kategórii odborná porota hodnotí rôzne 
štýly tanca, nesmie však prevažovať len jeden 
tanečný štýl. Hodnotí  aj techniku a preve-
denie tanečných prvkov u tanečníkov, cho-
reografiu, výraz  a celkový dojem. Dôležitú 
úlohu pri hodnotení zohráva  aj výber hudby 
a kostýmov. V tejto kategórii sme získali 1. 
miesto s choreografiou LOLLIPOP deti I a 1. 
miesto s choreografiou FREEDOM deti II. 
Choreografie zostavila Ivana Chutniaková.

Najstarší žiaci sa ukázali v kategórii Hip-
Hop mládež, kde porota hodnotí prevede-
nie pohybu výhradne v štýle Hip-Hop, ako 
aj hudbu a kostýmy, ktoré mali odozvu ako 
najkrajšie. Hlavné slovo prípravy  taneč-
ných krokov a variácií mali Lukáš Srnánek 

a Valéria Bajcárová. Celá 6 členná skupina 
si vytancovala vo veľkej hip-hopovej konku-
rencii krásne 2. miesto za AS WE ENTER . 
Na záver sa v kategórii show dance predviedli 
s choreografiou CIRCUS deti 2., ktorej cho-
reografiu pripravila  
Miroslava Skoková.  
Získali s ňou krásne 
3. miesto. V tejto 
kategórii porota 
hodnotí show na 
javisku, choreografia 
musí mať dej, použí-
vajú sa v nej rekvi-
zity a nesmie v nej 
dominovať jeden 
tanečný štýl.

V mesiaci jún sa 
opäť tešíme na ďal-
šie naše vystúpenia 
a súťaže. Držte nám 
palce.  

Ivana Chutniaková

Autor foto: Martin Medňanský
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VLASŤ TI NEDALA KOLÍSKU A ANI ROV 
AUGUSTÍN MALÁR (1894 – 1945) – V. DIEL  (pokračovanie z čísla 5/2017)

V tom čase sa Malárovi, ako 
veliteľovi Východoslovenskej 
armády nadbiehalo z viacerých 
strán, každá v dobrej viere, že 
nesklame dôveru naňho kla-
denú. Každému však bolo jasné, 
že väčšinu z nich neuspokojí. 
Tak sa dostal do zložitej a nebez-
pečnej hry, ktorá sa mu napokon 
stala osudnou. V auguste 1944 
sa aj na území východného 
Slovenska aktivizovali parti-
záni, Malár však nič nepodni-
kal, aj keď navonok proti nim 
vystupoval. Aj týmto postojom 
nemecké velenie v tom čase 
stratilo posledné zvyšky dôvery 
voči slovenskej armáde, začali 
sa objavovať úvahy o jej pre-
ventívnom odzbrojení, najmä 
poľnej armády na východe. Po 
oznámení správy o vojenskom 
obsadení Slovenska nemeckým 
vojskom sa Malár ocitol vo veľmi 
zložitom a nebezpečnom posta-
vení. Vedel o nutnosti vojenského 
vystúpenia proti Nemecku, ale 
za vtedajšej situácie ho považo-
val za predčasné. Mal však iba 
čiastkové informácie o tom, čo 
sa deje v Bratislave, o udalos-
tiach v Banskej Bystrici nemal 
ani tušenia. Musel však konať 
a rozhodnúť sa, na ktorú stranu 
sa pridá. Priletel 30. augusta do 
Bratislavy, po príchode do pre-
zidentského paláca nástojčivo 
argumentoval o predčasnosti 
Povstania. Po rozhovoroch 
telefonoval svojmu nevlast-
nému bratrancovi stotníkovi 

delostrelectva Jánovi Malárovi, 
vtedy už povstaleckému velite-
ľovi topoľčianskej posádky (aj on 
bol zo začiatku dezorientovaný 
a správal sa nerozhodne). Obsah 
telefonátu sa však čoskoro dostal 
do rúk Nemcov, čo iniciovalo 
snahy o generálovo zatknutie. 
Od tohto okamihu sa Malár 
stal pre Nemcov podozrivým. 
Dňa 30. augusta večer vystú-
pil s prejavom v Slovenskom 
rozhlase prezident Dr. Jozef 
Tiso, ktorý zaujal verný postoj 
voči Nemecku. Na jeho príkaz 
po ňom vystúpil s kontroverz-
ným prejavom Malár, ktorým 
mal Povstanie oddialiť a pred 
Nemcami sa obhájiť. Vtedy však 
už ani jedno, ani druhé nebolo 
možné. Prezidentovo okolie 
predpokladalo, že Malár mohol 
ako veľmi populárny veliteľ pre-
svedčiť vojakov, aby zotrvali na 
svojich miestach a aby nedošlo 
k zbytočnému krviprelievaniu. 
Malárove rozhlasové vystúpenie 
tak vošlo do histórie a veľkou 
mierou negatívne ovplyvnilo 
celé ozbrojené vystúpenie. Podľa 
renomovaného historika prejav 
nebol motivovaný jeho úsilím 
kolaborovať, avšak Povstaniu 
značne uškodil. Malár pritom 
bol presvedčený o správnosti 
svojho konania. Skutočnosť však 
bola diametrálne odlišná. Po 
jeho prejave nastal vo viacerých 
vojenských posádkach chaos. 
Azda najvýraznejšie sa prejavil 
v obidvoch východoslovenských 

divíziách, tie  počas troch dní 
nemecké jednotky odzbrojili. 
Po návrate z Bratislavy Malára 
na letisku v Prešove už čakali 
Nemci. Eskortovali ho najprv 
do prešovských kasární, pričom 
s ním zachádzali slušne. V prvej 
polovici septembra 1944 sa 
Malár už nachádzal v pevnosti 
Kőnigstein pri Pirne a bol si 
vedomý, že je v nezávideniahod-
nej situácii. Dňa 4. novembra 
1944 sa mu narodil syn Borivoj, 
toho však nikdy neuvidel. Na 
prelome rokov 1944 – 1945 
sa Malárova situácia pováž-
livo zhoršila. Výpovede viace-
rých exponovaných účastníkov 
Povstania vyšetrovateľom urobili 
jasný obraz o jeho a Čatlošových 
plánoch protinemeckého ozbro-
jeného vystúpenia. Vzhľadom 
na tieto skutočnosti ho presu-
nuli z Königsteinu do Berlína, 
kde si ho do kompetencie pre-
vzal Hlavný úrad ríšskej bezpeč-
nosti. Tam sa pripojil k ostatným 
slovenským, resp. čs. generálom 
– Rudolfovi Viestovi, Jánovi 
Golianovi a Štefanovi Jurechovi 
vypočúvaných uvedeným úra-
dom. Odobrali mu rovnošatu, 
zbavili hodnosti a všetkých 
vyznamenaní. Stal sa radovým 
väzňom s minimálnou vyhliad-
kou na prežitie. Napokon ho pre-
viezli do koncentračného tábora 
vo Flossenbürgu v Hornom 
Falcku v Bavorsku (dnes SRN), 
kde ho spolu s ostatnými gene-
rálmi v druhej polovici marca 

1945 popravili.
Dňa 17. apríla 2016 Klub 

slovenských generálov sláv-
nostne odhalil vo Flossenbürgu 
pamätnú tabuľu popraveným 
generálom. Na pietnom akte 
sa zúčastnil aj Malárov syn 
Borivoj s rodinou (4.11.1944 -  
26.4. 2016). Tu pripomeňme, že 
Borivoj maturoval na Gynmáziu 
M.R.Štefánika v Novom Meste 
n.V. v r.1965, promoval na SVŠT, 
elektrotech. fakulte r.1970, do r. 
1974 pracoval v BEZ Bratislava. 
R. 1974 nasledoval matku, ktorej 
z kádrových dôvodov odporučili 
a umožnili trvalý výjazd do SRN. 
Zmenil si meno na Claus Brust. 
Tu pracoval v silnoprúdom elek-
trotech. priemysle. S manžel-
kou Birgitt sa zoznámil r. 1976, 
zasnúbili sa r. 1977 a zosobášili 
r. 1980. Majú synov Borivoja 
(vyštudovaný právnik) a dvo-
jičky Andreas a Martin (vyštu-
dovaní elektrotechnici), všetci 
narodení v r. 1982! Rodina žila 
v meste Simmerath pri luxem-
burských hraniciach.

Vojenské hodnosti 
Augustína Malára:
poručík – 13. 2. 1918,
nadporučík – 1. 10. 1918,
kapitán – 1. 5. 1919,
štábny kapitán – 28. 6. 1923, 
major gšt. – 1. 1. 1931,
podplukovník gšt. – 1. 1. 1937,
plukovník gšt. – 17. 5. 1939,
generál II. tr. – 2. 1. 1942.

GR

Z Á PIS
V posledných týždňoch sa vo 
všetkých médiách pretriasal 
zápis detí do 1. ročníka základ-
nej školy. Riešilo sa: kedy, kde, 
ako a koľko detí sadne v septem-
bri do školských lavíc. Nuž aj ja 
som si spomenula na svoj zápis 
do školy spred mnohých rokov. 
Veď to bol môj prvý kontakt 
so školu a tá sa potom spájala 
s celým mojím životom, a cez 
deti, vnúčatá a pravnúčatá ma 
sprevádza dodnes. 

Teda ako to bolo? 
Pamätám si, že bol pekný 

letný deň. Možno na konci škol-
ského roka 1940. Dvojtriedna 
škola v Durcech Doline (para-
doxne stojí na vŕšku) bola škola 
obecná a v nejakých kronikách 
by sa našiel aj presný dátum, 
kedy sa na staroturianskych 
kopaničiarskych školách mal 
konať tento akt zápisu detí podľa 
zákona podliehajúcich povinnej 
školskej dochádzke. 

Moji rodičia zákony vždy 
ctili a dodržiavali a hoci som 
v to leto mala len päť a pol roka, 
podľa zákona mi patrilo ísť na 
zápis. 

Nepamätám sa, že by som 
sa na školu nejako zvlášť tešila, 

alebo že by som sa jej bála. Pre 
mňa bolo v ten deň dôležité 
a to si dodnes pamätám, ako ma 
mama na túto príležitosť vyob-
liekala: vyškrobenú nafaldovanú 
sukničku s fialovými kvietkami, 
hodvábnu modrú fertušku 
a rukávce. Panečku! Bielučké so 
širokou čipkou pri krku a užšími 
čipkami na rukávoch. Takúto 
parádu mi mama obliekala len 
keď sme išli na svadbu, alebo 
keď prišiel na kopanice nejaký 
fotograf, aby sa mohli poslať 
obrázky do Ameriky. Že sa toto 
slávnostné oblečenie muselo šet-
riť, dokazuje fakt, že celé, ako 
som ho tu opísala, visí aj teraz 

na ramienku v mojej skrini. 
Aj mama sa patrične pri-

strojila, ale nie tak ako chodila 
v nedeľu do kostola, ale ako sa 
obliekala vo štvrtok na trh. 

V škole okrem nás a pani 
učiteľky Olšákovej nebol nikto. 
Ktovie, kedy sa boli zapísať 
ostatné deti. 

Pani učiteľka sedela za stolí-
kom – katedrou a ten stolík stál 
na „stupienku“. Bolo to vyvýšené 
miesto a za ním čierna tabuľa 
a s červenými linajkami. Mama 
sa rozprávala s pani učiteľkou.

pokračovanie na str. 14



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 06/2017  13

FESTIVAL DIVNÉ VECI
23. – 24. JÚN 2017 STARÁ TURÁ

3. ročník

PRINÁŠA: V SPOLUPRÁCI S:

DOM KULTÚRY 
JAVORINA 
STARÁ TURÁSTARÁ TURÁ

HLAVNÍ PARTNERI: PARTNERI:S podporou Nemeckého veľvyslanectva Bratislava

 23. 6. PIATOK                                                                               

17.30 DIVNÝ ESCAPE PRÍVES, interaktívna hra  
-22.00 Námestie slobody 1 
17:30  DJ OWLSLEY (NL/GB), Námestie slobody 1 
17.30 ENCOUNTER (STRETNUTIE), JOHANNA BIESEWIG 

(GE/NL), 10 min, stretnutie jedného diváka s hercom 
modrý kontajner Námestie slobody 1  

18:00 VŔBOVSKÍ VÍŤAZI, priemyselný folklór, koncert   
 Námestie slobody 1 

19:00  DJ OWLSLEY (NL/GB), Námestie slobody 1 
19.20 ZAHÁJENIE festivalu, Námestie slobody 1 
19.30 MARTIN VALIHORA, koncert, Námestie slobody 1 
20.45  IT IS ME WHO HAS CHANGED, MAPA (NL), 

VIRÁG DEZSŐ (HU/NL), IDE VAN HEININGEN (NL), 
Dom kultúry Javorina 4 

22.00 PES, KTORÝ UVIDEL BOHA, THIRD HAND 
COMPANY, site-specifi c divadlo za domom Matras 17 

23.30 STANDING UP VOL.1, DIVNOSŤ, JÁN BÁRTA (CZ)  
 Club 3 9 

00.20 DJ OWLSLEY (NL/GB), Club 3 9 

 24. 6. SOBOTA                                                                           

09.00 WUSHU, čínske bojové umenie zo Starej Turej, 
-11.00 tréning pre všetkých
  FREE – ZEE DANCE, workshop pre deti, 
  TO RUN, Atléti zo Starej Turej, beh po meste 
  za divné veci    
 OZ CENTRUM SANTOSHA, cvičenie jogy  
 JOGA, JOHANNA BIESEWIG (GE/NL),
 pre začiatočníkov
  SKOČSI, skákanie na gume  
 HAS COMPANY, otvorený tanečný tréning 

pre všetkých      
 PENCAK SILAT, GERINDO KARTADINATA (NL/GE), 

indonézske bojové umenie, Námestie slobody 1  
 KRUH PRE DETI, vystúpenia detí, ktoré sa chcú pred-

viesť so svojim umením, pred katolickým kostolom 13 
9.00 ATELIÉR ALT, vlastná tvorba záujemcov pod 

vedením umelcov, domáci koláč a výnimočná káva, 
 ul. Hlubockého, Domov bielych hláv ?

10.00     ŽIVÁ DIVNÁ ADVENTÚRA, interaktívna hra,  
-20.00  dom Matras 3 

10.15    KOZIČKINE POTULKY, DIVADLO HAAF, predstave-
nie pre deti, lúka pri evanjelickom kostole 6 

11.15     PINOCIO, ZKUFRAVON, predstavenie pre deti  
lúka pri evanjelickom kostole 6 

12.00     ENCOUNTER (STRETNUTIE), JOHANNA BIESEWIG 
(GE/NL), 10 min, stretnutie pre jedného diváka,    
modrý kontajner Námestie slobody 1    

12.15  CIRKUS ROMÁNA, DIVADLO HAAF, cirkusová vy-
trubovačka, lúka pri evanjelickom kostole 6 

12.50     DIVOČINY, ODIVO, bábkové predstavenie pre deti,  
transport zo zástavky Tesco, smer Koštialech vŕšky ?

14.15 MEDITÁCIE, TONO POPOVIČ - trúbka, 
 MAGDALÉNA IZAKOVIČOVÁ - violončelo    

Katolícky kostol 7 
14.30     MAGICAL TRIP, KÚZELNÍK WOEDY WOET (NL), 

kúzla pre deti, Mestské múzeu 14

14.30        TRIO KLARINETISTOV zo Starej Turej, koncert   
 Katolícky kostol 7 

15.00 DIVNÝ ESCAPE PRÍVES, interaktívna hra  
-22.00 Námestie slobody 1 
15.00 MEDITÁCIE, TONO POPOVIČ - trúbka, 
 MAGDALÉNA IZAKOVIČOVÁ - violončelo    

Katolícky kostol 7 
15.10 HAS COMPANY, FLASH MOB, tanec    

pred katolickým kostolom 13 
15.30 MY SAINTS LOOK DIFFERENT, (MOJI SVÄTÍ VYZE-

RAJÚ INAK), GERINDO KARTADINATA (GE/NL) v 
angličtine, jurta, tržnica, Námestie slobody 1 

16.00 TRIO KLARINETISTOV zo Starej Turej, koncert   
 Námestie slobody 1 

16.00 Slávnostné odhalenie výtvarného diela LUCIE 
LUPTÁKOVEJ, Námestie slobody 1 

16.00  FLASH MOBY, študenti VŠMU a KONZERVATÓRIA
-19.15 ŠIMON ONDRUŠ básnik       

maľovanie na tvár          
tombola          
sadenie stromu         
DJ OWSLEY (GB/NL), Námestie slobody 1   
KRUH PRE DETI, vystúpenia detí, ktorí sa chcú pred-
viesť so svojim umením, pred katolickým kostolom 13 

16.15 Slávnostné odhalenie výtvarného diela ERWINA 
VAN AMSTELA (NL), múr ul. SNP ?

16.30 HAS COMPANY, FLASH MOB, tanec, pred katolic-
kým kostolom 13     

16.30 MUSICAL.LY FANS, ROMI HAAS, stretnutie vlastnej 
tvorby, Mestské múzeu 14

16.30 OKNO VOL. 2, VIRÁG DEZSŐ (HU/NL), IDE VAN 
HEININGEN (NL), tanečný fragment, dom Matras 3 

16.30 INSIDEOUT, KÚZELNÍK WOEDY WOET (NL) kúzel-
na show pre dospelých, dom Matras 3 

16.45 FREE – ZEE DANCE, tanec zo Starej Turej,    
Námestie slobody 1 

17.00     ÁRIA DIVNÉ VECI, ZUZANA M.ONDERŠÍNOVÁ, 
fl ash moby, Obchodné centrum Stará Turáy 2  

17.30 THE SUSIE HAAS BAND & ZUZKA HAASOVÁ, 
koncertná show, Námestie slobody 1 

18.40 SOLO LAMENTOSO, SLÁVA DAUBNEROVÁ, 
fyzické divadlo, Dom kultúry Javorina 4 

19.45 ROMANIKA, koncert, Námestie slobody 1 
20.50 KRÁSA A HNUS, MED A PRACH, scénické dielo,  

 dom Matras 3 
21.30 DUETY, HAS COMPANY, tanec, garáže za Domom 

kultúry Javorina
22.15 FATAMORGÁNA, site specifi c predstavenia    

MAPA (NL), VIRÁG DEZSŐ (HU/NL), IDE VAN 
HEININGEN (NL), tanečný fragment    
ZUZANA M.ONDERŠÍNOVÁ, operná ária  
STANISLAVA VLČEKOVÁ a PÉTER CSERI (HU/SK), 
DEBRIS COMPANY, tanečný fragment   
ĽUBOŠ ŠRÁMEK ARTSEMBLE-FEAT, hosť TONO 
POPOVIČ, transport zo zástavky Tesco, smer jazero 
Dubnik ? 

23.15  JÁNSKY OHEŇ, jazero Dubnik Chliev ?
23.15 BALKANSAMBEL, koncert, jazero Dubnik Chliev ?
00.15 LA3NO CUBANO, koncert, jazero Dubnik Chliev ?
01.15 DJ OWLSLEY (NL/GB), PÁRTY FESTIVALU DIVNÉ 

VECI , zadarmo transport späť do mesta,    
jazero Dubnik Chliev ?

 Erwin van Amstel (NL) Rekonštrukcia, múrik

INŠTALÁCIE
 OBJEKTY, IVETA HAASOVÁ, foyer Dom kultúry Javorina 
 GARAŽ 2017, MATEJ GAVULA, videoprojekcie, 

garáž za Domom kultúry Javorina
 ZÁREZ DO MIESTA, LUCIA LUPTÁKOVÁ (SK/NL), 

fontána na námestí
 REKONŠTRUKCIA, ERWIN VAN AMSTEL (NL), 
 múr ul. SNP ?
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Spomíname na Janka Kršáka
Dňa 17.4.2017 na Veľkonočný pondelok vo veku 65 rokov zomrel 
po krátkej, zákernej a ťažkej chorobe Ján Kršák zo Starej Turej, 
rodák z Nového Mesta nad Váhom, ktorý sa narodil 24.12.1951 
na Štedrý deň.

Janko od mladosti miloval futbal. 
Hrdo obliekal dres vo všetkých 
kategóriách Považanu Nové 
Mesto nad Váhom. Základnú 
vojenskú službu (ZVS) absolvo-
val ako hráč v Dukle Hodonín. 
Prv než  prestúpil do stavu man-
želského v roku 1981 s Katkou 
Jančovičovou zo Starej Turej 
(narodili sa im 3 deti), prestú-
pil futbalovo do FO Chirana 
Stará Turá. I jeho zásluhou 
Stará Turá hrala niekoľko sezón 
Majstrovstvo kraja (terajšia III. 
liga). Tešil sa vždy na všetky 
zápasy, zvlášť proti svojim 

bývalým spoluhráčom Nového 
Mesta nad Váhom. Prevažne 
boli pre Starú Turú víťazné. 
Hral v obrane (stopéra), ktorú 
dirigoval. Obdivuhodné u neho 
bolo, ako čisto dokázal odzbrojiť 
súpera od lopty. Ak sa rozhodca 
v zápase zmýlil, Janko z mála fut-
balistov patril medzi tých ktorý 
povedal: Pán rozhodca nevadí, aj 
vy ste omylný človek a i tým si 
vedel získať rozhodcov a v spor-
ných prípadoch vedel rozhodca 
, na ktorú stranu sa má prikloniť. 
Aktívnu hráčsku činnosť ukon-
čil v Krajnom. V živote vyhral 

viac zápasov ako prehral, vážil si 
súpera a vedel uznať jeho kvalitu.

Keď rakvu s Jánom Kršákom 
dávali do hrobu 21.4.2017, svie-
tilo slnko, bez ktorého by nemo-
hol existovať život na tej to Zemi. 
Žiadne slnečné lúče, ale už nezo-
budia zo sna nikoho, ktorý už 
sníva svoj večný sen. Prišli sa 
s ním okrem jeho blízkych roz-
lúčiť mnohí priatelia a známi 
a tých mal pre dobré povahové 
vlastnosti veľa. 

Janko mal ešte veľa plá-
nov v živote. V zime sa pláno-
val zúčastniť v Trnave už 20. 
ročníka halového futbalového 
Memoriálu rozhodcu Petra 
Kubinu z Piešťan (zomrel pri 
fyzických previerkach tesne 
v mojej blízkosti v Nitre), ktorý 
bol počas ZVS v Novom Meste 
nad Váhom jeho spoluhráčom 
a poďakovať sa organizátorom, 

že nezabúdajú na neho ani po 
toľkých rokoch. Žiaľ už nestihol, 
ale vo futbalovom nebi Petrovi 
už oznámil, že žije na Zemi stále 
v spomienkach. Vo futbalovom 
nebi je Janko už i s mnohými 
ďalšími spoluhráčmi, proti-
hráčmi, trénermi, funkcionármi, 
fanúšikmi. Ak sa i tam hrá futbal, 
tak všetci tam hrajú spoločnú 
ligu, tam už bez rozdielu.

Keby sa dalo Jankovi poslať 
do neba niekoľko slov od jeho 
blízkych, priateľov a známych, 
boli by to i tieto slová: Janko, 
po krátkych cestách chodili 
sme spolu na tejto Zemi, na 
dlhú cestu si sa vydal sám, no 
všetci máme nádej a túžbu, že sa 
s tebou stretneme opäť zas...

Viliam Solovič 

Majstrovstvá Slovenska 
v kolkoch v Starej Turej
Počas víkendu 6. a 7.5 2017 sa odohrali posledné kategórie Majstrov-
stiev Slovenska a tým sa definitívne ukončil súťažný ročník 2016/2017.

V Starej Turej bojovali muži 
o majstra Slovenska. Súťažili 
hráči z takých teamov ako ŽP 
Šport Podbrezová (je to najúspeš-
nejší team v histórii SR), Inter 
Bratislava, ŠKK Trstená a mnoho 
ďalších. No nechýbal aj náš hráč 
zo Starej Turej Igor Stejskal. 
Výkonom z prvého dňa 588 zva-
lených kolov sa prebojoval do 
16-miestneho finále z 14. miesta. 
Druhý deň sa mu moc nedarilo 
a výkonom (545) sa v celkovom 
poradí kombinácie umiestnil na 
peknom 15. mieste z celkových 
36 hráčov. Celkovým víťazom bol 
napokon odchovanec Starej Turej 
a hráč ŽP Šport Podbrezová Peter 

Nemček ml. celkovým výkonom 
za dva dni a to 1243 zvalených 
kolov. Ako druhý skončil Čech 
Ivan výkonom 1236 (ŠKK Trstená) 
a tretí Zajko Marek výkonom 1236 
(KK Inter Bratislava). Samotný 
hráči s pochvaľovali výbornú pri-
pravenosť dráh, ubytovania, stravu 
a hlavne úžasnú atmosféru ktorá 
sa niesla počas súťažných dní. 

Seniorky bojovali v Rimavskej 
Sobote, nakoniec vycestovali 
v počte 3. Najlepšie zahrala Anna 
Medňanská, ktorá skončila na 12. 
mieste (487), Anna Nemčeková 
sa umiestnila na 14. mieste (480) 
a Magdaléna Garafová pre zrane-
nie svoj štart nedokončila. 

Vo Veľkom Šariši bojovala 
Lenka Gordíková, ktorá sa výko-
nom prvého dňa 569 kolov prebo-
jovala do finále z 3. miesta. Druhý 
deň trochu poľavila (544), avšak 
v celkovom súčte jej to stačilo 
na umiestnenie v kombinácii na 
konečnom 3. mieste. Cenný bronz 
je tak v srávnych rukách a Lenka 
potvrdila svoju súťažnú formu 
z celej sezóny.

Všetkým ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu klubu a gratulujeme.
 MKK Stará Turá

O čom? Asi o mne, ale mňa 
to nezaujímalo, ja som mala 
v tej chvíli iné „starosti“. Za 
maminým chrbtom som sa 
vrtela a zvŕtala a tešila sa, 
aké široké kolo mi robí moja 
naskladaná nažehlená suk-
nička. Čo tam nejaký zápis! 
Zapíšu–nezapíšu, mne to 
bolo jedno. Ale mame to 
jedno nebolo. Doma všetkým 

– otcovi, dedkovi, babke, ba 
aj strýkovi, čo mal len o pár 
rokov viac ako ja – ozná-
mila, že ma do školy nezapí-
sali, lebo som malá, slabá, že 
musím podrásť a zmocnieť. 

„Jedz, ty ničoba! Čo sa 
v tom prpleš, však ťa do tej 
školy nevezmú ani narok!“ 

A toto som počúvala 
každý boží deň, keď som 
nechcela jesť. Večerné čer-
stvo nadojené mlieko som 
potajomky vylievala mačke, 
lebo mne sa dvíhal žalú-
dok už pri pohľade na plný 
hrnček. 

Ešte horšie pre mňa bolo, 
keď sa prišla pochváliť suse-
dových Kačka, mladšia o pár 
týždňov ako ja, že ju do školy 
zapísali. O posmech som 
mala  postarané. 

„Kiš, kiš, teba nezapísali, 
lebo vaši ti nedávajú jesť, 

lebo sú lakomí!“ To už bolo 
veľa aj pre mňa aj pre moju 
mamu. Kačka bola od toho 
dňa Kača a naše mamy sa 
prestali rozprávať. 

Rok prešiel ani sme sa 
nenazdali. Kačka-Kača cho-
dila do školy, ja som sa doma 
hrala s bábätkom-sestričkou 
a vo svete vypukla druhá 
svetová vojna. Okrem tejto 
udalosti mojich rodičov trá-
pilo aj to, že ja som veľmi 
nepodrástla ani nepribrala, 
ale zákon je zákon. Minulo 
mi šesť rokov a zo mňa sa 
stala prváčka. Kačka-Kača 
bola už druháčka. Učili sme 
sa v jednej triede, ba ešte aj 
tretiaci tam sedeli s nami. 
Po roku  sme mali spoločnú 
druhácku lavicu a mne bolo 
Kačky ľúto, že nevedela koľko 
je päť krát päť. A keď som ja 
postúpila do vedľajšej triedy 
k štvrtákom, ona zostala 
sedieť v „malej“ triede. 

Ukázalo sa, že pani uči-
teľka spravila Kačke a jej 
mame tzv. medvediu službu, 
keď ju vzali do školy pred-
časne, pred dovŕšením 
šiesteho roka. 

Alžbeta Cibulková

ZÁPIS
pokračovanie zo str. 12
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Wushu centrum Stará Turá 
na výprave za medailami
8. apríla sa v Bratislavskej športo-
vej hale VKP konali Majstrovstvá 
Slovenska vo wushu. Je to veľ-
kolepá súťaž, svojim významom 
pre priaznivcov tohto čínskeho 
bojového umenia najväčšia na 
Slovensku. Konala sa formou 
OPEN, čo znamená, že sa mohli 
zúčastniť nie len domáci špor-
tovci, ale tiež aj zahraničné kluby. 
Na našu veľkú radosť prišli svoje 
majstrovstvo ukázať kluby zo 
všetkých našich susedských kra-
jín. Športovci z Česka, Poľska, 
Ukrajiny a Rakúska. Takže kon-
kurencia bola obrovská a tým 
pádom aj kvalita súťaže. Cvičilo 
sa na dvoch plochách, diváci 
obsadili tribúnu a balkóny.

Za farby nášho klubu Wushu 
centrum Stará Turá bojovalo 10 
súťažiacich, šiesti z nich získali 
cenné kovy. Domov sme tak pri-
niesli 14 medailí – dve zlaté, päť 
strieborných a šesť bronzových. 
Po príchode domov sme však 
nemohli zaspať na vavrínoch, 
ale bolo treba opäť brúsiť štýl 
a pilovať detaily. O pár dní nás 
čakala ďalšia súťaž, tento krát 
v zahraničí.

V sobotu šiesteho mája 
sa skupinka našich mladých 
bojovníkov vybrala na náročnú 
výpravu. Obhájiť slovenské farby 
a povesť Staroturanského klubu 
v hlavnom meste našich susedov 
Čechov – Prahe na piatom roč-
níku Európskeho medzinárod-
ného festivalu čínskeho wushu, 
organizovaného našou čínskou 
majsterkou Zhai Hua. Festival sa 
niesol v priateľskom duchu a bol 
naozaj na medzinárodnej úrovni. 
O vzácne kovy bojovali cvičenci 
zo siedmich krajín a tridsiatich 
štyroch klubov. Od domácich 
klubov Česka cez Slovákov, 
Nemcov, Rakúšanov, Poliakov, 
Ukrajincov až po hostí z ďale-
kej Číny. Každý mal príležitosť 
predviesť najlepšie zo svojho 
umenia a celoročného úsilia 
na jednej z piatich súťažných 
plôch, pričom výsledky každej 
kategórie boli podľa čínskeho 
spôsobu vyhlasované hneď po 
docvičení jednotlivých skupín. 
Našej výprave sa podarilo uko-
ristiť päť medailí. Michal Tóth 
získal dve strieborné medaily 
za zostavu so šabľou a pästnú 

formu gong li a umiestnil sa 
aj na štvrtom mieste s palicou 
a Simona Holotová získala prvé 
miesto za formu imitačného 
štýlu, druhé za zostavu s mečom 
a v Taiji zostavách vnútorného 
štýlu získala štvrté a piate 
miesto. Bronzovú medailu zís-
kala aj Tatiana Kiššová. Simone 
Václavovej sa cenný kov neušiel, 
získala však štvrté miesto.

Samozrejme, aj popri zápo-
lení sme si museli nájsť chvíľku 
na krásy stovežatej Prahy, a tak 
sme na inšpiráciu (a tiež oddych 
a uvoľnenie) boli pozrieť uličky 
mesta a zoznámiť sa s ním.

Po úspešnom zavŕšení našej 
misie sme vyrazili na dlhú 
cestu domov. Trochu unavení 

ale šťastní, že sa nám podarilo 
uspieť sme nasadli opäť na vlak 
a dali sa na cestu k domovu.

Vďaka zaslúžene patrí aj 
nášmu sprievodu, organizáto-
rovi a koordinátorovi Petrovi 
Pavlovičovi a ďakujeme aj 
za pekné video Eduardovi 
Urbanovičovi, ktoré si môžete 
pozrieť aj na našom facebooku.

Na konci mája nás čaká 
ďalšia veľká súťaž, tento krát 
v Komárne. Držte nám palce, 
nech sa nám podarí zvíťaziť.

Lebo dôležité nie je vyhrať, 
ale zvíťaziť! Nad lenivosťou, 
samým sebou a nad všetkým, 
čo nám bráni kráčať na ceste 
k poznaniu...

Autor: WCST

Mestský futbalový klub 
Vás pozýva na 

Výročnú členskú schôdzu, 
ktorá sa uskutoční  

23.6.2017 o 17.00 hod. 
vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu 
v Starej Turej.

Tešíme sa na Vašu účasť. 
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