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

Spoznajte kopaničiarsky región!
Začínajú sa letné prázdniny a vy neviete, 
čo robiť s voľným časom? Zoberte kama-
ráta, partnera alebo deti a spoznávajte 
región, v ktorom žijete. Kopaničiarsky 
región – miestna akčná skupina pripra-
vila aktivitu pre milovníkov cestovania 
a  spoznávania krás prírody. Cestujte 
do septembra 2013 po našom re-
gióne a  staňte sa „Kopaničárskim 
cestovatelom“.

Cestovanie je zamerané na spozná-
vanie 23 miest a obcí regiónu, na ich 
históriu a rôzne zaujímavosti. Pre ces-
tovateľov sú pripravení sprievodcovia, 
ktorých získate v informačnej kancelárií 
v Starej Turej (zboku OD BILLA), v kan-
celári KR – MAS (MSÚ v Myjave) a v tu-
ristickej informačnej kancelárii v Myjave.

Za každé správne zodpovedanie za-
danej otázky, získate razítko. Keď ich bu-
dete mať aspoň 20, stanete sa oficiálnym 

„Kopaničiarskim cestovatelom“, získate 
diplom a ďalšie odmeny! 

Vyplneného sprievodcu potom stačí 
odovzdať osobne alebo poslať poštou na 
adresu:

Kopaničiarsky región 
– miestna akčná skupina

Nám. M.R.Štefánika 560/4
Myjava 907 01

Termín odovzdania vyplneného 
sprievodcu je najneskôr do 30.9.2013.
Zapojte sa do tejto zaujímavej súťaže, 
spoznajte krásy nášho regiónu a získaj-
te zaujímavé odmeny. redakcia
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TANEC SLNKA, motorkársky zraz
26. – 28. júl, Dubník I.

SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV A SLOVÁKOV
28. júl, Veľká Javorina

+    Program 
podujatia

Tanec slnka!
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Ďakujeme!
Byť babičkou, je vzácny dar od života. Každá 
z nás, babičiek, veľmi dobre pozná ten pocit 
šťastia, keď nás pohladia nežné detské rúčky 
vnúčatka, za ktoré by sme najradšej dýchali. 
A keď toto naše drahé dieťa ide prvýkrát do 
škôlky, medzi cudzích ľudí, nie je nám všetko 
jedno. Rozmýšľame nad tým, ako sa bude mať, 
či nebude plakať, či bude mať dobré pani učiteľ-
ky, atď. A potom už len sledujeme, ako sa z ma-
ličkého dieťatka stáva vďaka pani učiteľkám 
múdre, šikovné dieťa, ktoré nás často prekvapí 
vedomosťami. Moja vnučka mala šťastie, že jej 
pani učiteľky Blanka Kucharovicová a Emília 
Sobotková sú učiteľkami, ktoré svoje povolanie 
vykonávajú ako poslanie. Preto im patrí srdečná 
vďaka za láskavý prístup, za stmeľovanie ko-
lektívu, organizovanie nespočetných akcií, do 

ktorých zapájali aj rodičov a starých rodičov, čo 
bolo úžasné, pretože takto sa im darilo vytvárať 
jednu úžasnú škôlkarskú rodinu.

Milé pani učiteľky, bolo pre mňa úžasné 
sledovať, ako po celé štyri roky naše deti pod 
vašimi rukami rástli (nielen do výšky), vyspie-
vali, duševne i citovo sa pretvárali. Spoznávali 
a učili sa novým veciam. Veľmi dobre poznám 
prácu s deťmi, oveľa viac si vážim vašu prácu, 
lebo ste do nej vkladali veľa oduševnenia, lásky, 
nehy, citu, taktu. Vážim si aj to, že ste pripravili 
množstvo krásnych programov, v rámci ktorých 
sa deti učili vystupovať a mali možnosť ukázať 
aké sú šikovné a talentované.

Nech vám to všetko ešte veľmi dlho vydrží 
pre mnohé ďalšie deti.

So želaním pevného zdravia spokojná babička A. M.

Pozor na spoločné priestory!
V súvislosti s výskytom krádeží do spo-
ločných a pivničných priestorov bytových 
a činžových domov v Starej Turej, Vás polícia 
v Starej Turej žiada, o zvýšenú opatrnosť. 
Žiadame občanov, aby vo zvýšenej miere 
dbali na uzamykanie vchodových dverí, 
o uzamykanie dverí do spoločných priesto-
rov a do priestorov pivníc obyvateľov byto-
vých a činžových domov. 

V záujme eliminácie krádeží a zistenia osôb, 
ktoré tieto skutky páchajú, je potrebné preve-
riť si osoby, ktoré do bytových domov vchá-
dzajú, prípadne, ktoré do nich vpúšťate cez 
uzamknuté vchodové dvere. Takéto osoby 
využívajú anonymitu bytových a činžových 
domov, a preto pod rôznymi zámienkami 

žiadajú prostredníctvom hlások pri vcho-
doch o vpustenie do domu.

Tiež je potrebné, aby si obyvatelia domov 
všímali pohyb cudzích osôb v spoločných 
a pivničných priestoroch domov a na scho-
diskách, a to hlavne vo večerných, nočných 
a skorých ranných hodinách.  Venujte zvý-
šenú pozornosť osobám, ktoré nepoznáte 
a ktoré napr. vynášajú veci z Vašich spoloč-
ných a pivničných priestorov, alebo si ich už 
nakladajú do motorových vozidiel, ktoré sú 
zaparkované neďaleko domu.

Pri akomkoľvek podozrení, že v dome 
alebo vo vchode či spoločných priestoroch 
sa nachádzajú podozrivé, Vám neznáme oso-
by, resp. pri podozrení, že sa niekto pokúša 
odcudziť veci z pivníc domu alebo takéto 

veci z domu vynáša, kontaktujte ihneď po-
líciu na tel. čísle 158, alebo Mestskú políciu 
v Starej Turej.

Za pochopenie a spoluprácu ďakuje Obvodné 
oddelenie Policajného zboru v Starej Turej.

Naše milé učiteľky
Jedna jazdí na bicykli

na klobásku nepomyslí.
Zeleninku tú má rada
aj preto je stále zdravá.

Kreslíme s ňou, maľujeme
aj preto ju milujeme.
A aj keď ju bolí hlava
naučí nás všetko rada.

To je naša Blanka milá
veľmi si nás obľúbila.

Tá druhá sa nemračí
všeličo nás naučí.

Autíčko má síce malé
usmieva sa na nás stále.
Rozprávky nám čítava
lepšie sa nám zaspáva.
Cvičí s nami veľmi rada
a pri tom je usmievavá.
Meno má od  čokolády
aj preto ju máme radi.

Blanka, Milka ďakujeme
za to čo už všetko vieme.

Váš podiel je na tom veľký
veď preto ste učiteľky.
Vy ste naše slniečka

aj náhradná mamička.
Chýbať nám veru budete

zo srdca nášho nezmiznete.
Aj keď prídu po nás noví

nech sa Vám vždy pekne darí.
To Vám prajú detičky,

rodičia i babičky...

Vaši predškoláciPrvá zľava horný rad – Emília Sobotková,
Prvá zľava dolný rad – Blanka Kucharovicová
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Jubilanti a zlaté svadby na mestskom úrade
Členky Zboru pre občianske záležitosti mes-
ta Stará  Turá dvakrát do roka organizujú 
veľmi príjemné a priateľské stretnutie obča-
nov mesta, ktorý sa v danom polroku dožili 
krásneho životného jubilea, 70 a 75 rokov. 
Inak tomu  nebolo ani v pondelok 10. júna. 

Do obradnej siene mestského úradu sme po-
zvali spolu 60 jubilantov. Žiaľ, naše pozvanie 
prijalo iba 33 z nich, čo nám bolo veľmi ľúto. 

Oslávencom sa prihovoril primátor Ing. 
Ján Kišš, ktorý im poďakoval za ich dlho-
ročnú prácu v prospech mesta a za výchovu 
ich detí, ktoré sú dnes už dospelé a podie-
ľajú sa na rozvoji Starej Turej. Jubilanti pri-
jali od pána primátora i členiek Zboru pre 

občianske záležitosti srdečné blahoželanie 
k  ich krásnemu jubileu a  zapísali sa i  do 
pamätnej knihy mesta. Neskôr si spoločne 
posedeli pri malom občerstvení a porozprá-
vali sa o svojich každodenných starostiach 
i radostiach. 

Hneď na ďalší deň sme v obradnej sieni 
mesta privítali dva manželské páry, ktoré si 
tento rok pripomínajú 50 rokov spoločného 
života. Tento dôležitý medzník svojho života 
oslavovali Jaroslav Less s manželkou Vlastou 
a Martin Teplička s manželkou Jarmilou. 
K pevnému a dlhovekému partnerstvu pl-
nému lásky zablahoželala prítomným pá-
rom zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Soňa 
Krištofíková.

Za príjemnú organizáciu oboch podu-
jatí ďakujeme členkám Zboru pre občian-
ske záležitosti a pani matrikárke, Bc. Ivone 
Malkovej. Podarený program pripravili na 
obe podujatia deti zo Základnej umeleckej 
školy a pani učiteľka Božena Michalcová. 

Prajeme všetkým našim milým jubilan-
tom ešte veľa zdravia, šťastia, lásky a poho-
dy v kruhu rodiny a najbližších. Manželom, 
ktorí oslavujú v tomto polroku zlatú svadbu, 
chceme popriať ešte veľa krásne prežitých 
spoločných rokov, lásky, spolupatričnosti, 
ale aj trpezlivosti a ohľaduplnosti voči tomu 
druhému.

Lívia Boorová

Zlaté svadby

Jubilanti
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2. časť sprievodcu – rodina a kríza
ROzVOd A VýžIVNé

• Rozvod manželstva je veľmi závažný životný krok. Ovplyvní životy nielen 
rozvádzajúceho sa páru, ale najmä detí. Ak je šanca na záchranu manželstva, 
manželia by sa mali pokúsiť urobiť všetko preto, aby sa vzťah a rodina 
udržali. Nie vždy je to ale možné a niekedy je rozvod jedinou možnosťou. 

Manželstvo môže rozviesť súd, na návrh niektorého z manželov, ak 
sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a  trvalo rozvrátené, že 
manželstvo nemôže plniť svoj účel a  od manželov nemožno očakávať 
obnovenie manželského spolužitia. Konanie o rozvod začína na návrh 
podaný príslušnému súdu. Vecne a miestne príslušný na podanie návrhu je 
okresný súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, 
ak v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov.  

Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne 
ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich 
skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí 
byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ďalej musí byť z návrhu 
zjavné, akej veci sa týka. Potrebná je presná identifikácia manželstva, o ktoré 
ide, deň jeho uzavretia, označenie detí z  tohto manželstva a podobne. 
K  návrhu sa prikladá fotokópia sobášneho listu, rodných listov detí, 
doklad o poslednom spoločnom bydlisku manželov. Taktiež je vhodné 
označiť svedkov - príbuzných, členov rodiny a iné osoby, ktoré by mali 
byť predvolané na pojednávanie, aby boli súdom vypočuté. Vzhľadom na 
skutočnosť, že s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu 
pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode, 
je potrebné navrhnúť aj spôsob výchovy a výživy maloletých detí.
Ú Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 
K návrhu na rozvod treba priložiť správny poplatok vo forme kolku. Ďalší 
poplatok navrhovateľ zaplatí u advokáta za spísanie návrhu, avšak tomuto 
poplatku sa môže vyhnúť, keď si návrh napíše sám. Ak sa dá navrhovateľ 
zastupovať advokátom aj pri súde, zaplatí aj za jeho prácu.  
Ú Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch  

• V  rozsudku o  rozvode súd musí upraviť výkon rodičovských práv 
a povinností voči maloletým deťom. To znamená určí, komu bude dieťa 
zverené do starostlivosti, kto ho bude zastupovať a tiež, kto mu bude spravovať 
majetok. Pri rozvode súd určí sumu – výživné, akou bude prispievať rodič, 
ktorému dieťa nebolo zverené do opatery. Ideálne je, ak sa na tejto sume 
rodičia vopred dohodnú. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, alebo súd ich 
dohodu pre rozpor so záujmami dieťaťa neschváli, určí sa výška výživného 
súdnym rozhodnutím. Zákonom je určená minimálna výška výživného 
tak, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové 
pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v  minimálnom 
rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa 
alebo na zaopatrené neplnoleté dieťa podľa zákona o životnom minime.

Nárok na výživné na dieťa máte aj v prípade ak nie ste rozvedení, 
ale s otcom/matkou dieťaťa nežijete v spoločnej domácnosti, spoločne 
nehospodárite, nepodieľate sa spoločne na výchove a starostlivosti o dieťa. 
Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, 
ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 

• Nie je to však jediný prípad, kedy má občan vyživovaciu povinnosť. Sú 
situácie, kedy majú vyživovaciu povinnosť deti k rodičom, môžu nastať 
situácie vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými, medzi 
manželmi a  existuje aj príspevok na výživu rozvedeného manžela/
manželky. Rozvedený manžel/manželka, ktorý nie je schopný sám sa živiť, 
môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu 
podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Príspevok na 
výživu rozvedeného manžela/manželky možno priznať najdlhšie na dobu 
5 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.
Ú Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine  

• Celý rozvodový proces sa dá urýchliť tak, že sa rodičia o úprave styku 
s maloletým dieťaťom dohodnú skôr než predstúpia pred súd. Dohoda musí 
byť schválená súdom, inak nie je vykonateľná. Ak sa rodičia nedohodnú 
o úprave styku s maloletým dieťaťom, súd povinne, priamo zo zákona 
upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode a tento 
proces môže trvať veľmi dlho. Práve  v takomto prípade je vhodné využiť 
mediáciu (t.j. mimosúdne konanie), pri ktorej mediátor takúto dohodu 
pomôže zrealizovať. Cieľom mediácie pritom nie je zachrániť manželstvo, 
ale poskytnúť partnerom možnosť rozchodu kultivovaným spôsobom 
s možnosťou prijateľnej komunikácie v budúcnosti. Bude to rýchlejšie, 
lacnejšie a najmä, obidvaja rodičia budú spokojní – pretože sa dohodnú.
Ú Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii  

• V  prípade keď si povinná osoba (rodič dieťaťa) neplní vyživovaciu 
povinnosť v zmysle právoplatného rozhodnutia súdu po dobu troch po 
sebe nasledujúcich mesiacov  a exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace 
od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, môžete požiadať 
o náhradné výživné. Aby vám vznikol nárok na náhradné výživné, dieťa si 
musí riadne plniť povinnú školskú dochádzku, mať trvalý pobyt a zdržiavať 
sa v Slovenskej republike a váš príjem spolu s príjmom osôb, ktoré sa s vami 
spoločne posudzujú neprekročí 2,2-násobok sumy životného minima 
všetkých osôb, ktoré sa spoločne posudzujú. Trvanie nároku na náhradné 
výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.

Náhradným výživným štát prispieva na zabezpečenie výživy 
nezaopatreného dieťaťa aj v prípade, ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol 
nárok na sirotský dôchodok, alebo výška dôchodku nedosahuje výšku 
minimálneho výživného ustanoveného zákonom o  rodine. Ostatné 
podmienky platia rovnako.
Ú Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom   

poradenstvo vo veci rozvodového konania, úpravy práv a povinností voči mal. deťom,  určenia 
výživného a vo veci náhradného výživného poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), 915 01 Nové Mesto n./V.
 032/2442 600,  -605 až -608 – oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 032/2442 511 – náhradné výživné www.upsvar.sk

NÁHRAdNÁ STAROSTLIVOSť

• Náhradnou starostlivosťou je starostlivosť, ktorá dočasne nahrádza 
osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia 
nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. Môže vzniknúť len rozhodnutím 
súdu. 

Náhradná starostlivosť má tri formy, a to náhradná osobná starostlivosť, 
kedy ide o zverenie maloletého dieťaťa do osobnej  starostlivosti inej fyzickej 
osoby než rodiča.  Pri tejto forme súd uprednostňuje zverenie dieťaťa k jeho 
príbuzným, ale aj cudzím záujemcom. Ďalej je to pestúnska starostlivosť, 
pri ktorej súd rozhoduje o  zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti 
fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a  spĺňa ustanovené 
predpoklady. Toto sú dve formy rodinnej starostlivosti. Treťou formou je 
ústavná starostlivosť, pričom súd pri rozhodovaní  vždy uprednostňuje 
niektorú z foriem rodinnej starostlivosti pred ústavnou starostlivosťou. 
Pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povinný vždy skúmať, či 
maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo 
do pestúnskej starostlivosti.
Ú Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine 

• Poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti štát podporuje 
nasledovnými príspevkami, ktoré vypláca príslušný úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny: 

>  Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je 
určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia 
dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho ošatenia obuvi, hygienických 
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potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie potrieb 
dieťaťa.

>  Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je 
určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa.

>  Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej 
starostlivosti je určený na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, 
najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie 
dieťaťa.

>  Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu 
vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič 
zverené do náhradnej starostlivosti.

>  Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený 
na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa zverené do 
náhradnej starostlivosti, ktoré má ťažké zdravotné postihnutie.

Ú  Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej 
starostlivosti o dieťa 

podrobnejšie informácie o náhradnej starostlivosti o dieťa a príspevkoch poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), 915 01 Nové Mesto n./V.
 032/2442 600,  -605 až -608 – oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 032/2442 600,  -605 až -608 – oddelenie štátnych sociálnych dávok www.upsvar.sk

Zdroj: Sociálny sprievodca mesta Stará Turá

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice mája do polovice júna 2013?
• Od 6.5. do 17.5. sme organizovali Zber suchého chleba a pečiva. I keď sa 

do akcie nezapojilo veľa detí, nazbierali sme toľko suchého pečiva, ktoré 
zabezpečí obživu našim zvieratkám na niekoľko týždňov. Ďakujeme. 
Najaktívnejšou zberačkou sa stala Katka Durcová z 8. ročníka.

• V piatok 17.5. sa konalo na štadióne Kopanie jedenástok. Víťazom kategó-
rie starších sa stal Aďo Adásek z 5.B, kategória mladších nebola ocenená 
(pretože boli všetci veľmi dobrí a veľmi vyrovnaní) a bude pokračovať 
v mesiaci jún.

• V  sobotu 18. 5. sme spolu s  20 deťmi vyrazili vlakom  na výlet do 
AQUACITY Poprad.  I napriek tomu, že sme v ten deň v Starej Turej 
mokli, deti v Poprade si zaplávali, vyjašili sa v niekoľkých bazénoch a do-
konca prišli s opálenými nosmi.

• Vo štvrtok 23.5. sa v centre zišlo 23 mladých chovateľov, aby predstavili 
svojich domácich miláčikov a zabojovali o hlavné ocenenie. Všetci cho-
vatelia boli veľmi šikovní a na súťaž pripravení, a tak sa nakoniec stalo, 
že miesto vyhodnotenia toho najlepšieho sme sa rozhodli pre tombolu, 
v ktorej vyhrali cenu všetci účastníci.

• K MDD sme pripravili pre deti program pod názvom Deťom pre radosť, 
ktorý sa uskutočnil v piatok 31.5. o 14.30 hod v DK Javorina. Súčasťou 
programu boli nielen zábavné hry a súťaže pre deti i dospelých, ale i ex-
hibičné vystúpenia malých športovcov a tanečníkov zo staroturianskych 
škôl, školských zariadení a športových klubov. V tohtoročnom programe 
vystúpilo viac ako 120 detí. Touto cestou ďakujeme mestu Stará Turá za 
finančný príspevok, pánovi zmrzlinárovi z LaPerla za kopce zmrzliny 
pre našich účinkujúcich, i DK Javorina, ktorý nás v nepriaznivom počasí 
prichýlil pod svoju strechu.

• Vo štvrtok 6.6. sa takmer 30 detí z chovateľského krúžku  vybralo na mi-
nifarmičku Lubina, kde sa zoznámili s miniatúrnymi zvieratami. Touto 
aktivitou sa ukončil i projekt Environmentálna výchova v CVČ, ktorú 
finančne podporila Nadácia ŽIVOT.

Čo pripravujeme na júl – august 2013?
• Dni otvorených dverí  (1. - 4. 7. 2013)

Pre všetky aktivity počas Dní otvorených dverí platí:
-  Deti, ktoré navštevovali v školskom roku 2012/13 niektorí zo záujmo-

vých krúžkov v CVČ, majú všetky aktivity zadarmo, ostatní platia 1,-
euro za každú aktivitu.

-  Prosíme o dochvíľnosť príchodov detí, na nikoho sa nečaká.
-  Bez písomného súhlasu detí (nestačí telefonicky), že sa dieťa môže na 

aktivite zúčastniť, nemôžeme deti do aktivity zapojiť a posielame ich 
domov!!!

-  Dni otvorených dverí nie sú táborom ani celodenným pobytom, preto 
dieťa nemôže ostávať v CVČ od rána až do večera. Rešpektujte prosím 
prestávky medzi akciami.

-  Aktivity sú určené pre školopovinné deti (od ukončeného prvého 
ročníka).

-  Na každú aktivitu si treba priniesť kartičku poistenca.

Pondelok 1. 7.
Športové dopoludnie na štadióne  (akcia trvá cca 2 hod.)- zraz v CVČ 
o 9.30 hod. Podmienkou sú vhodné oblečenie, vhodná obuv, pitie v plas-
tovej fľaši.
Bingo plné hier a súťaží (akcia trvá 1,5 hod.) – začiatok v CVČ o 13.00 
hod. 
Hry pre otvorené hlavičky (akcia trvá 1 hodinu) – začiatok o 15.00 hod.  
v CVČ.

Utorok  2. 7.
Pravou nohou vpred, ľavou vzad (akcia trvá 5 hod.) – ide o turistickú 
aktivitu plnú zaujímavých úloh v prírode so záverečnou opekačkou. Zraz 
v CVČ o 8.30 hod. Podmienkou: špekáčik alebo slaninka na opekanie, 
chlieb, dostatok pitia, pršiplášť, oblečenie a obuv vhodná na turistiku, 
pokrývku na hlavu.
Prázdninový turnaj v šípkach (akcia trvá 1 hod.) – začiatok o 14.00 hod.
Hry pre šikovné ručičky (akcia trvá 1 hod.) – začiatok o 15.00 hod.

Streda 3. 7.
Zoberte si plavky! (akcia trvá 2 hod.) – návšteva miestnej plavárne, kde sa 
nebude len plávať. Zraz v CVČ o 9.30 hod. Podmienkou: plavky, uterák.
Tvorivá dielňa (akcia trvá 1,5 hod.) – začiatok o 13.00 hod.
Hry pre rýchle nožičky (akcia trvá 1 hod.) – začiatok o 15.00 hod.

Štvrtok 4. 7.
O cenu vodníka Dubníčka (akcia trvá 2 hodiny) – zraz v CVČ o 8.30 hod. 
Ide o turistickú aktivitu plnú zaujímavých úloh v prírode. Podmienkou: 
dostatok pitia, pršiplášť, oblečenie a obuv vhodná na turistiku, pokrývku 
na hlavu.
Stolnotenisový miniturnaj (akcia trvá 1,5 hod.) – začiatok o 13.00 hod. 
Kto má, zoberte si vlastnú raketu.
Minipetang (akcia trvá 1 hod.) – nenáročná športová aktivita s uprave-
nými pravidlami i pre menšie deti.  Začiatok o 15. 00 hod.

• Prímestský tábor (8. – 12. 7. 2013)
• Prázdninová miniškola tvorivej dramatiky (15. – 19. 7. 2013)
• Zábavný program pre deti  (v rámci Tanca Slnka 2013) – 27.6.2013
•  Deň otvorených dverí (30.8.2013: od 8.00 – 16.00 hod.) – môžete sa prísť 

so svojimi deťmi pozrieť, informovať, ale už i prihlásiť do záujmových 
útvarov v škol. roku 2013/14.

Malé štatistické okienko z činnosti cVČ v školskom roku 2012/13
Centrum voľného času patrí na Slovensku medzi školské výchovno-vzde-
lávacie zariadenia. Má široké pole pôsobnosti a svoje aktivity zameriava 
predovšetkým na výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť 
detí a mládeže, ich rodičov a iných účastníkov.  Centrum voľného času 
v Starej Turej pracuje podľa výchovného programu Centrum pre rodinu, 

pokračovanie na str. 7
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A je po 
jarmoku
Tohtoročný Staroturiansky jarmok bol oproti 
minulým rokom trošku iný. Zmenu k lepšie-
mu zabezpečilo počasie, ktoré nám tento 
rok naozaj prialo. Po viacerých ročníkoch 
sme si na 22. ročníku Staroturianskeho jar-
moku neužili počas dňa ani kvapku dažďa. 
Ako na objednávku zapršalo iba v noci, aby 
nám zmylo z ulíc prach a špinu. 

Tento rok sa organizátori rozhodli preho-
diť termín jarmoku späť na druhý júnový 
víkend – 14. a 15. júna 2013. Po realizácií 
môžeme potvrdiť, že to bol správny krok. 
Pre návštevníkov bolo pripravených viac 
ako 300 predajných stánkov s rôznorodým 
tovarom. Veríme, že si každý z Vás kúpil as-
poň nejakú maličkosť. Mnohí z Vás sa pýta-
jú, prečo je na jarmoku tak málo domácich 
remeselných predajcov. Žiaľ, remeselníci sa 
radšej zúčastňujú čisto remeselných podujatí 
ako je napríklad náš Kopaničársky jarmok 
v DK Javorina alebo Remeslá našich pred-
kov, ktoré bývajú v auguste na Námestí slo-
body. „Veľký“ jarmok (ako mu mi hovoríme) 
je určený pre rôznorodých predajcov. 

Aj tento rok boli stánky s občerstvením 
situované na mestskej tržnici. Je tomu tak 
najmä preto, že je to krytý priestor a mô-
žete sa tu schovať v prípade nepriaznivého 
počasia alebo aj silného slnka ako to bolo 
v prípade tohto ročníka jarmoku. Tržnica je 
tiež miestom stretávania sa priateľov a zná-
mych, ktorí sa pri dobrom jedle porozprá-
vajú a zabavia. 

Námestie slobody je zase centrum 
kultúrneho vyžitia. Tohtoročný kultúrny 
program sme sa snažili zložiť na mieru pre 
všetky vekové kategórie. Otvorili ho deti zo 
Základnej umeleckej školy zo Starej Turej, 
ktoré zaspievali a zatancovali pod vedením 
pani učiteliek Michalcovej, Petrovičovej, 
Pilátovej a  Rzavskej. Pre milovníkov dy-
chovky boli v programe pripravené dycho-
vé hudby Lieskované a  Bodovanka. Nám 
blízky folklór odprezentovali domáci Poľun 
a  Turanček v  spolupráci s  tanečnou sku-
pinou Krakovianky z Krakovian a folklór-
ny súbor Krajňanec z Krajného. Mladších 

divákov v  neskorších hodinách zabávali 
rocková skupina Borra, domáca skupina 
Lukas Band a rocková skupina Rockovanka 
z Nového Mesta nad Váhom. Najmä mužskí 
diváci sa potešili vystúpeniu krásnych orien-
tálnych tanečníčok zo skupiny orientálneho 
tanca Amirah. Milovníci country hudby si 
prišli na svoje pri tónoch skupiny Neznámi. 
V programe sa však nezabudlo ani na na-
šich najmenších. Jarmočné divadlo Teater 
Komika si pre nich, ale aj ich rodičov pri-
pravilo zábavné divadielko Príbeh rytiera. 
Vrcholom programu bolo však vystúpenie 
hudobno-zábavnej skupiny Ščamba, ktorá 
pobavila takmer každého, kto sa nachádzal 
v okruhu pár desiatok metrov. Veselí „vý-
chodňári“ urobili na námestí výbornú show. 

Našich najmenších návštevníkov urči-
te potešili rôzne detské atrakcie a koloto-
če. Okrem adrenalínových dobrodružstiev 
na kolotočoch si mohli vyskúšať zdarma aj 
chodenie po vode vo veľkých nafukovacích 
bublinách alebo si mohli zaskákať na nafu-
kovacom hrade, ktorý nám zapožičala firma 
PreVaK, s. r. o. 

Na záver je potrebné poďakovať všet-
kým, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh 22. 
Staroturianskeho jarmoku. Za výbornú or-
ganizáciu ďakujeme prípravnému výboru 
jarmoku, technickým službám mesta, kto-
ré zvládli celú technickú prípravu jarmoku 
a v rekordnom čase vyčistili aj ulice mesta 
a Domu kultúry Javorina za skvelý kultúr-
ny program. Dôležité je poďakovať aj mest-
skej polícií a OO PZ SR, pretože zaisťovali 

bezpečnosť návštevníkov  a poriadok v mes-
te počas celého jarmoku. Najmä za našich 
najmenších jarmočníkov ďakujeme obchod-
ným domom BILLA a TESCO, ktoré uvoľ-
nili priestor svojich parkovísk pre detské 
atrakcie. 

Veríme, že budúci rok nám opäť vyjde 
nielen počasie, ale aj atmosféra, ktorú urobili 
na tohtoročnom jarmoku návštevníci, ktorí 
sa ho zúčastnili. Už teraz sa na Vás tešíme na 
budúci rok na 23. ročníku Staroturianskeho 
jarmoku.

Lívia Boorová

Novinky zo ZŠ
Vážení čitatelia, keď budete čítať tieto riadky, 
bude za nami posledný mesiac školského roka 
2012/2013 a  deti si už budú užívať vysnívané 
2 mesiace prázdnin. Máme za sebou posledný 
a riadne hektický mesiac, kedy sa okrem mno-
hých akcií, ktoré škola deťom pripravila, predo-
všetkým uskutočnilo veľké skúšanie, aby známky 

na vysvedčení odzrkadľovali úroveň vedomostí 
každého žiaka.

Ako to však bolo od začiatku?
2.6. organizoval Dom kultúry Javorina Cestu 

rozprávkovým lesom, kde už tradične účinkujú 
deti z divadelného krúžku Štvorlístok. Aj tento 
rok to tak bolo, len akcia sa vďaka zlému poča-
siu nekonala na Dubníku, ale v Dome kultúry 
Javorina. Na kvalite jej to však neubralo.

Divadelný krúžok Štvorlístok, ktorý v škole 

pôsobí dve desaťročia, nacvičil hru p. Moniky 
Ambrušovej Vajce. Zahrali sme ju deťom v Starej 
Turej, Krajnom i v Lubine. Bolo to veselé, milé 
predstavenie, ktoré sa páčilo divákom a herci ho 
hrali s chuťou a radosťou.

Pretože medzi najväčšie nebezpečenstvá, 
ktoré dnes číhajú na naše deti patria drogy, pri-
pravili sme pre žiakov 2. stupňa protidrogové 
prednášky, ktoré ich mali oboznámiť s hrozbou, 
zvanou droga. pokračovanie na str. 11
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a preto dávame priestor a možnosti účasti na aktivitách všetkým vekovým 
kategóriám. Základňou je pravidelná činnosť, ktorá v tomto roku bola 
veľmi bohatá. Posúďte sami:
• Otvorených bolo 29 krúžkov a klubov.
• Do krúžkov a klubov sa prihlásilo spolu 331 členov (z toho 88 detí MŠ, 

174 detí ZŠ, 27 členov do 30 rokov a 42 dospelých). Z tohto počtu 24 detí 
navštevovalo viac ako 1 krúžok.

• O  členov sa starali 3 interní pedagogickí zamestnanci CVČ 
a 6 externistov.

• Pravidelné aktivity prebiehali v CVČ, v telocvičniach ZŠ, na štadióne 
a v miestnej plavárni.

Zorganizovali sme i takmer 70 nepravidelných akcií, ktorých sa zúčastnilo 
vyše 2 000 účastníkov. V rámci nepravidelných aktivít sme uskutočnili viac 
ako 2 desiatky výukových programov, ktorých sa zúčastnili deti a mládež 
MŠ, ZŠ a SŠ. Boli zamerané predovšetkým na environmentálne a pohybové 
aktivity, ale i na aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických 
javov a pre stredoškolákov aktivity zamerané na výchovu k manželstvu 
a rodičovstvu. Vyplnili sme voľný čas detí počas všetkých prázdnin (prázd-
ninové aktivity), a to v dopoludňajších i popoludňajších hodinách.
Otvorili sme Informačno-poradenské centrum (informačné a poradenské 
aktivity). Každý pondelok od 13.00 do 16.30 hod. môžete už od októbra 
v CVČ získavať informácie o záujmovej činnosti a voľno-časových aktivi-
tách pre deti, mládež a iných účastníkov, o dobrovoľníckej práci, o príprave 
a metodike projektov a žiadostí o granty v oblasti práce s deťmi a mlá-
dežou, o metodike práce s deťmi a mládežou vo voľnom čase (informá-
cie pre študentov stredných a vysokých škôl s pedagogickým zameraním, 

so zameraním na sociálnu prácu a animátorstvo) a poradenstvo v oblasti 
formálneho i obsahového spracovania seminárnych a záverečných prác 
zameraných na voľný čas detí a mládeže v rámci CVČ a z oblasti prevencie 
negatívnych sociálno-patologických javov. 
V rámci monitorovania záujmovej činnosti detí sme urobili 2 prieskumy 
u žiakov II. stupňa ZŠ pod názvami Čo robili naše deti počas jesenných 
prázdnin? a Čítajú naše deti knihy a aké?
Zapojili sme sa do 2 grantových ponúk, kde nám boli schválené 4 projekty 
(3 boli podporené Nadáciou ŽIVOT a 1 Trenčianskou nadáciou) na pod-
poru činnosti CVČ (riadenie a pripravovanie projektov).

SUMMA SUMMARUM:
CVČ Stará Turá patrilo i v tomto školskom roku medzi uznávané a podporo-
vané subjekty. O ponúkané aktivity prejavili záujem všetky vekové kategórie, 
všetky sociálne vrstvy, deti i dospelí, dievčatá/ženy – chlapci/muži. O voľný 
čas svojich detí sa oproti ostatným rokom zaujímalo viac rodičov, čo nás 
veľmi teší. Zo strany Staroturancov bol záujem nielen o stávajúce aktivity, 
ale mnohí ľudia prichádzajú s novými nápadmi alebo spestrením našej 
činnosti, čo využijeme v plánovaní budúcich aktivít. Niektoré z nápadov 
sa v činnosti objavia už v nasledujúcom školskom roku.
Za seba i CVČ Stará Turá ďakujem za prácu a úsilie svojim fantastickým 
kolegom (interným i externým), mestu Stará Turá za podporu (finančnú 
i nefinančnú), školám (za ich ústretovosť a spoluprácu), organizáciám mesta 
Stará Turá (DK Javorina, Technické služby, Technotur, Lesotur, športovým 
klubom a iným) a všetkým Staroturancom, ktorí nám držia palce.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

pokračovanie zo str. 5

Chlieb náš každodenný
Natočené hlávky k slnku,
plné voňavého chlebíka,

koľko práce v každom zrnku,
zlaté klásky, obilie núka.

Práca ťažká s chlebom, odjakživa,
nasýtil už davy ľudí,

to naša vždy bola obživa,
úctu vo mne, i v tebe budí.

Možno biely, možno tmavý,
veľa druhov zazrieš,

chutí slastne, je ten pravý,
no nikdy sa ho nepreješ.

Roľník sa bojí mrazu, vetra, povodní,
keď príroda nedopustí skazu,

sýpka je plná zrna,
bude múka na chlebík,

na veľa, veľa dní....

J. Trúsiková

Darovanie krvi
Dvere Domu kultúry Javo-
rina boli 5. júna v ranných 
hodinách opäť otvorené pre 
všetkých, ktorí si našli čas 
pomôcť dobrej veci. Národ-
ná transfúzna služba SR tu 
zorganizovala už tradičný 
odber krvi. Tohto ušľach-
tilého podujatia sa tento-
krát zúčastnilo 34 darcov 
rôznych vekových kategórií. 
Termín sa žiaľ kryl s maturi-
tami, takže mnohí študenti, 
ktorí pravidelne krv darujú, 
sa nemohli dostaviť. Veríme 
však, že krv pôjdu darovať 
neskôr na niektoré z praco-
vísk transfúznej služby.

Darovanie krvi je u nás už 
tradičnou akciou, ktorá sa 
opakuje dvakrát do roka. 
Pracovníci transfúznej služ-
by prichádzajú do nášho 
mesta po najvzácnejšiu te-
kutinu a potom ju použijú 
tam, kde je najviac potrebná. 
Letné mesiace sú každoroč-
ne najkritickejším obdobím, 
v ktorom darovaná krv za-
chraňuje ľudské životy a je 
jej akútny nedostatok. 

Radi by sme všetkým 
nezištným darcom za tých, 
ktorým krv neskôr pomôže, 
zo srdca poďakovali. Takisto 
chceme vyzvať všetkých, 

ktorí spĺňajú všeobecné zá-
kladné kritéria na darova-
nie, aby tak urobili. Všetky 
informácie o  možnostiach 
a  kritériách darovania krv 
nájdete na internetovej 
stránke www.ntssr.sk.

Tento rok sme na 
Slovensku oslávili 10. výro-
čie Svetového dňa darcov 
krvi, ktorý je vyhlásený na 
14. júna. Celosvetová kam-
paň „Daruj dar života: da-
ruj krv“ sa zameriavala na 
vyzdvihnutie hodnoty dar-
covstva krvi nielen tým, že 
zachraňuje život pacienta, 
ale pomáha mu tiež zabez-
pečiť prežiť dlhší a plnohod-
nejší život. 

Lívia Boorová

 

 
 

Dobrovo n  hasi sk  zbor Drgo ova Dolina 
Vás poz va na X. ro ník sú a e v hasi skom porte 

O putovn  pohár primátora 
Starej Turej, 

ktor  sa uskuto ní v sobotu 
6. júla 2013 so za iatkom o 13.00 hod. 

v Drgo ovej Doline. 
Pre sú a iace dru stvá a divákov bude 

pripravené ob erstvenie. 
 

Te íme sa na Va u ú as ! 
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DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE zÁJAzdY:

• 5. júla 2013 – ZOO Dvůr Králové – okrem množstva zvierat 
je pre návštevníkov pripravený safari autobus, ktorým absolvujete 
prehliadku cez africkú divočinu. Poplatok za dopravu: 18,- EUR. 
Vstupenky budú zakupované hromadne podľa kategórií s uplat-
nením zľavy

• 14. júla 2013 – Family Park Neusiedlersee (Rakúsko)  
– pestrá zmes dráhových atrakcií, možností lezenia, oddycho-
vých zón, elektronických divadiel, rozprávkových predstavení.... 
Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- EUR.

• 27. júla 2013 – predstavenie Richard III. v rámci Letných 
Shaespearovských slávností na Bratislavskom hrade. 
Účinkujú: Robert Roth, Alexander Bárta, Táňa Pauhofová, Eva 
Pavlíková, Dana Batulková, Mária Kráľovičová, Štefan Kožka, 
Juraj Hrčka a ďalší. Poplatok za dopravu + vstupné: 29,- alebo 
20,- EUR.

• 28. júla 2013 – ZOO Lešná – Poplatok za dopravu: 8,- EUR.

• 10. augusta 2013 – vodný svet Termal centrum Galandia 
v Galante. Návštevníci majú k dispozícií plavecký bazén, det-
ský bazén, relaxačný bazén, 2 tobogány... Poplatok za dopravu: 
9,50 EUR. Vstupenky budú zakupované hromadne podľa ka-
tegórií s uplatnením zľavy. Deti do 6 rokov majú na kúpalisko 
vstup voľný.

• 17. augusta 2013 – Tropicarium Budapešť – návštevní-
ci okrem života v hlbočine uvidia aj kúsok dažďového pralesa, 
v ktorom každú štvrťhodinu zahrmí, spustí sa dážď a blesky. 
V Tropicariu je možné vidieť najväčšie morské akvárium v stred-
nej Európe, žraločie akvárium s 8 žralokmi a stovkami rybiek. 
Poplatok za dopravu a vstupné: 25,- EUR.

• 31. augusta 2013 – Medzinárodný záhradnícky veľtrh 
Tulln (Rakúsko). Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- EUR.

• 28. septembra  2013 – muzikál AIDA – Hudobné divadlo 
Karlín Praha, hudba: Elton John, účinkujú: Lucie Bílá, Kamila 
Nývltová, Dasha, Václav Noid Bárta, Jiří Korn, Marián Vojtko 
a ďalší. Poplatok za dopravu + vstupné: 33,- EUR.

záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte dK Javorina, 
tel.: 776 33 66, e ‑mail: dkstaratura@zoznam.sk.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Ďakujeme za knižný dar  Trvalky zo Starej Turej (otvorený 
zoznam 162 nežijúcich osobností), ktorý nám daroval autor 
p. Gustáv Rumánek. 
S potešením sme prijali dary od internetového kníhkupectva 
ABC Stará Turá. Jedná sa o 11 titulov slovenskej literatúry 
a 30 titulov kvalitnej nemeckej a francúzskej literatúry. 
Veríme, že uvedené dary potešia všetkých milovníkov literatúry

Beletria Lindnerová, April: Jana • Keleová-Vasilková, Táňa: Klamstvá 
• Hofmannová, Corinne: Príbeh bielej masajky • Keleová-Vasilková, 
Táňa: Liek na lásku • Slušný, Jaromír: Najväčšie slovenské záhady 
• Banáš, Jozef: Idioti v politike detektívky Fieldingová, Joy: 
Teraz ju vidíš • Hoffman, Paul: Posledné štyri istoty • Kepler, Lars: 
Hypnotizér detská literatúra Macko Puf. Príbehy s veselým koncom

OzNAM
Z dôvodu čerpania dovolenky bude knižnica 

zatvorená od 22. 7. 2013 – 2 . 8. 2013.

dom kultúry Javorina 
pripravuje 9. ročník 
podujatia „Remeslá 
našich predkov“ 
9. augusta 2013
na Námestí slobody v Starej Turej

Sprievodným podujatím  bude výstava „Poklady 
z deduškovej povaly“, ktorá bude zameraná na 
historické zvukové i obrazové nosiče. V prípade, že 
vlastníte staré rádiá, televízory, tranzistory, gramofóny, 
fotoaparáty... budeme Vám povďační za ich zapožičania 
nielen my, ale hlavne návštevníci výstavy. Termín 
preberania exponátov je 1.- 2. augusta 2013 na 
sekretariáte DK Javorina.

ticketportal už 
aj v informačnej 
kancelárií
Informačná kancelária mesta 
Stará Turá a  Stredisko cezhranič-
nej spolupráce so sídlom na ulici 
SNP 254/49 (vchod od OD BILLA, 
z Lipovej ulice) oznamuje, že sa od 
dňa 3. 6. 2013 stala oficiálne predaj-
ným miestom medzinárodnej sku-
piny Ticketportal SK, s. r. o., teda 
vstupenky na podujatia predávané 
prostredníctvom tohto systému si 

môžete zakúpiť i tu. Pre bližšie infor-
mácie o sieti Ticketportal SK, s. r. o. 
Vám odporúčame navštíviť webovú 
stránku www.ticketportal.sk.

Ak máte záujem o  vstupen-
ky alebo o rôzne informácie ohľa-
dom podujatí, príďte navštíviť 
našu kanceláriu alebo nás môžete 
kontaktovať na emailovej adrese 
infoturst@gmail.com a na tele-
fónnom čísle 032/776 38 93.

 IK Stará Turá

Zmena predaja palivového dreva
Vážení občania,  z dôvodu nepriaz-
nivého počasia, ktoré významne ob-
medzilo ťažbu dreva na minimum 
a vzhľadom na veľký záujem o listnaté 
palivové drevo, Vás prosíme o trpez-
livosť, nakoľko momentálne nemáme 
žiadne zásoby palivového listnatého 
dreva (buk, dub). 

Od pondelka 24.6. 2013 až  do 
zlepšenia situácie meníme spôsob 
predaja listnatého palivového dreva.  
Záujemcovia o palivové drevo si ho  
môžu i naďalej objednávať, a to na-
sledovným spôsobom: Po nahlásení 
záujmu o  palivové drevo (osobne 

v kancelárii Lesoturu v St. Turej, ale-
bo na tel. č.: 0327764890, 0327764887, 
príp. na hlucha@lesotur.sk) bude zá-
ujemca zaradený do poradovníka 
a v prípade dostatočného množstva 
dreva na sklade bude pracovníkom 
Lesoturu vyzvaný na uhradenie vo-
pred objednaného dreva v kancelárii 
Lesoturu v Starej Turej. Po zaplatení 
mu bude drevo dodané v čo najkrat-
šom čase podľa dohody. 

Za vzniknuté komplikácie sa ospra-
vedlňujeme a za pochopenie a trpez-
livosť ďakujeme!

Lesotur, s. r. o.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Desať rokov je už za nami, čo nepočujeme jeho hlas, 
zostáva však medzi nami a spomienky žijú v nás.

Dňa 1.6.2013 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš manžel, 
otec a dedko Miroslav MAJTÁN. 
Kto ste ho poznali, venujte mu pro-
sím tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína 
manželka a synovia s rodinami.

•

Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob položiť, 
lebo osud Ti nedoprial s nami ďalej žiť.

Dňa 27.7.2013 bude tomu 15 rokov, 
čo nás tragicky navždy opustil vo 
veku 24 rokov náš drahý syn a brat 
Petrík TOMEČEK. Kto ste ho po-
znali, spomínajte s nami. Ďakujeme.

S veľkým smútkom v srdci 
spomína mama, bratia a sestra Janka.

•

Odišla si bez slova a na rozlúčku nebol čas, 
ale spomienky na Teba zostávajú v nás...

Dňa 13. júna 2013 uplynulo 12 
rokov, čo nás navždy opustila naša 
mamička a babička, Anna 
dOJČÁNOVÁ, rod. Jurdová.

S láskou spomínajú dcéra 
Soňa a nevesta Renáta 

s rodinami a ostatná rodina.

•

Pri takom smutnom výročí, slzy sa tisnú do očí.

Dňa 11.7.2013 si pripomíname 
10. výročie úmrtia manžela, otca 
a starého otca Jána MASÁRA.

S láskou spomínajú manželka 
Oľga, dcéry Katarína 

a Jana a vnuk Richard.

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

V týchto dňoch si pripomíname 
2. smutné výročie úmrtia Oľgy 
NEMCOVEJ.Tí, ktorí ste ju poznali 
a mali radi, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

Smútiaca rodina

•

Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, 
ale prišla chvíľa, keď som vás musel opustiť... 

...bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, 
avšak v spomienkach ostaneš navždy s nami.

Dňa 11. júla 2013 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, brat, strýko, švagor, 
zať, synovec a bratranec Pavol 
dOJČÁN.

S láskou spomínajú manželka 
Renáta, dcéra Nikolka, syn Tomáš, sestra 

Soňa s rodinou a ostatná rodina.

•

Bez teba tatinko, smutný je náš dom, 
tak veľmi nám chýbaš v ňom. 

Ty spíš večným snom, 
tmavý hrob Ti je domovom. 

S kvetmi prichádzame k tvojmu hrobu, 
postojíme a spomíname na lásku Tvoju.

Ďakujeme touto cestou všetkým 
príbuzným, priateľom a známym 
za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorí ste dňa 2. mája 2013 
odprevadili na poslednej ceste môj-
ho manžela, otca a starého otca

Karola KOVÁČA, ktorý nás navždy opustil vo 
veku 87 rokov. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
pani Michalcovej, pani Adamusovej a personálu 
Domu smútku.

Smútiaca manželka, dcéry, vnuci a ostatná rodina.

Ďakujeme všetkým priateľom 
a známym za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary a všetkým 
tým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s pani Oľgou BAGINOVOU, 
ktorá nás opustila vo veku 
nedožitých 82 rokov. Zároveň 
ďakujeme pani B. Michalcovej, 

M. Adamusovej, dlhoročnému kamarátovi, hu-
dobníkovi Jankovi Pavlovičovi a Evke Tomisovej 
za dôstojnú rozlúčku.

Smútiaca rodina

Oľga Baginová sa narodila v Handlovej rodičom 
Jánovi a Božene Pollákovcom. Detstvo preži-
la spolu s bratom Miroslavom. Otec sa sťaho-
val viackrát za prácou, ale rodina sa natrvalo 

usadila v Starej Turej. Tu absolvovala časť ľu-
dovej a meštiansku školu. V rokoch 1946-1950 
študovala na učiteľskej akadémii v Bratislave. Na 
svoje prvé učiteľské miesto nastúpila v r. 1950 
vo Vyšnej Voli v okrese Bardejov. V r. 1953 sa 
vydala za Milana Bagina, ktorý pracoval ako 
konštruktér v  Presnej mechanike, neskoršej 
Chirane v Starej Turej. V tom istom roku dostala 
pracovné miesto v Základnej škole v Starej Turej, 
kde vykonávala profesiu učiteľky až do odchodu 
do dôchodku v roku 1986. V manželstve sa im 
narodili dve dcéry – Oľga a Darina.

Okrem starostlivosti o svoju rodinu, veno-
vala všetok svoj čas práci v škole, mimoškolskej 
činnosti a najmä zborovému spevu, ktorý bol jej 
láskou. Počas svojho života viedla žiacky spevác-
ky zbor, učiteľský spevácky zbor a na záver do 

roku 1997 spevácky zbor Kytica pri Dome kultú-
ry Javorina. V 70tych a 80tych rokoch pôsobila 
so svojim zborom v ZPOZe. Tiež bola členkou 
Poradného zboru pri Okresnom dome osvety 
v Trenčíne pre zborový spev. 

V súkromnom živote utrpela v roku 1992 
bolestivú stratu, kedy jej náhle zomrel manžel, 
s ktorým prežila šťastných 39 rokov. Po rokoch 
smútku a osamelosti našla seberealizáciu a pria-
teľov v Jednote dôchodcov Slovenska v Starej 
Turej, kde pracovala 10 rokov vo funkcii pred-
sedníčky a neskôr podpredsedníčky. Za túto 
prácu bola ocenená najvyšším vyznamenaním 
Jednoty dôchodcov Slovenska. Tu sa zoznámila 
aj so svojim druhom Františkom, ktorého za-
hrnula láskou a starostlivosťou posledných 15 
rokov jej života. 

Matričné okienko
Vítame bábätká
Michal Horňák, Matúš Suchý, Sabína 
Fajnorová, Natália Saková, Matej Michnica, 
Simona Alušicová, Kristína Maláková

Idú spoločným životom
Andrej Spišiak z Kokavy n/Rimavicou 
a Kvetoslava Vargová zo Starej Turej, Jozef 
Boldiš z Krajného a Patrícia Majtásová z Lubine, 
Karl Kristoffer Bragd zo Švédskeho kráľovstva 
a Lenka Chrastinová zo Starej Turej, Dušan 
Remiaš zo Starej Turej a Ing. Radka Roháčková 
zo Starej Turej, Marián Klogner zo Starej Turej 
a Jana Chutniaková z Vaďoviec, Michal Stacho 
zo Starej Turej a Silvia Martonová zo Starej 
Myjavy, Lukáš Matejov z Partizánskeho a Lenka 
Potfajová zo Starej Turej, Jozef Hankócy zo 
Starej Turej a Monika Kadlecová zo Starej Turej, 
Ing. Miroslav Dudík zo Starej Turej a Mgr. Erika 
Puchallová z Pezinku, Ing. Rastislav Kubíček zo 
Zálesia a Ing. Miroslava Hluchá zo Starej Turej, 
Ing. Michal Halinár zo Starej Turej a MDDr. 
Monika Husová z Popradu, Tomáš Hrabovský 
zo Starej Turej a Veronika Čižmárová zo Starej 
Turej, Tomáš Zguriš zo Starej Turej a Michaela 
Kubišová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Justína Hornáčková, Oľga Dvorská, Anna 
Trmalová, Alexander Búda, Emília Líšková, 
Pavol Hutira, Mária Lányová, Vojtech Červený, 
Emília Adámková, Alžbeta Dingová, Amália 
Jurčová

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚL 2013

Alžbeta Borsuková, Zuzana Michalcová, Oľga 
Masárová, Kvetoslava Vargová, Ľudmila 
Klimáčková, Ľubomíra Bunčiaková, Anna 
Ostrovská, Anna Michalcová, Paeddr. Ján 
Belák, Milan Hajtún, Jaroslav Janík, Miroslav 
Tomášik, Gustáv Dycha, Alžbeta Michalcová, 
Jana Dugová, Emília Stančíková, Ján 
Čičmanský, Oľga Krúpová, Erika Koukalová, 
Lujza Chudíková, Michal Naď, Božena Kočí, 
Anna Klimáčková, Melánia Pechancová, 
Klementína Kadlečíková, Božena Bunová, 
Ľudmila Žákovicová, Stanislav Krúpa, Mária 
Stachová, Alžbeta Horáková, Cyril Zbyvateľ, 
Ing. Milan Stančík, Emília Rojková, Anna 
Hvožďarová, Ľudmila Kučerová, Margita 
Vavrovičová, Cyril Škriečka, Kamila Vrbová, 
Magdalena Urbánková, Gustáv Durec, Anna 
Mahrlová
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Milan Ján Ježo, blahoželáme k osemdesiatke
(7.7.1933, Stará Turá), technik a regionálny historik, otec Fedor Juraj, matka Alžbeta, rod. 
Kýšková, brat Vladimír Fedor, manželka Lýdia, rod. Lumesbergerová, synovia Milan a Jur.

Milan Ján Ježo tento mesiac dožíva sa osemde-
siat rokov. Narodil sa v rodine mlynára. V r. 1947 
otec predal mlyn a  rodina sa presťahovala do 
Bratislavy. Študoval na gymnáziách v  Novom 
Meste n. Váhom a v Bratislave, kde i maturoval. 
Potom absolvoval štúdiá na SVŠT v Bratislave, 
na strojníckej fakulte. Tu i promoval a získal in-
žiniersky titul.

Vo svojom aktívnom živote mal troch za-
mestnávateľov. Predovšetkým sedemnásť rokov 
pracoval  ako technik v Bratislavských elektro-
technických závodoch. Neskôr stal sa predsedom 
výrobného družstva Kovodružstvo v Bratislave. 
Z tohto pracoviska mal časté pracovné kontak-
ty s Podjavorinským výrobným družstvom na 
Starej Turej. Jeho posledným zamestnávateľom 
bol Slovenský zväz výrobných družstiev tiež so 
sídlom v Bratislave. V r.1996 odišiel do penzie.

Dejepis bol jeho celoživotný koníček. V dô-
chodkovom veku ho plne rozvil, hlavne i pod 
vplyvom aktivít okolo mesačníka Staroturiansky 

spravodajca, časopisu jeho rodiska. V r. 2000 za-
čal v ňom publikovať svoje prvé príspevky. Tieto, 
v počte niekoľko desiatok, stretli sa s priaznivým 
čitateľským ohlasom. V tom období mal už roz-
pracovanú rodinnú kroniku, Rodiny Ježov na 
Starej Turej (1650 - 2000). Začiatky rodu Ježovcov 
siahajú až k roku 1649. Tieto a následné historické 
práce nezaobišli sa bez jeho početných návštev 
matrík v archívoch v Bytči, Bratislave, Prešove 
či Banskej Bystrici. Po dokončení rodinnej kro-
niky začal pracovať na knihe Kostol a stará veža 
na Chribe. Medzitým ukončil a  vydal knihu 
Staroturianské mlyny a mlynári. Mestskej kniž-
nici K. Royovej venoval i ďalšie svoje historické 
publikácie Dejiny židovstva v meste Stará Turá 
a Rodiny Ježov žijúcich v Starej Turej.

Ing. Milan Ján Ježo vždy rád sa s každým 
podelil s historickými poznatkami o svojom ro-
disku. Môžeme ako príklad uviesť jeho obľúbené 
a časté besedy, ktoré uskutočňuje napr. v Klube 
dôchodcov v Starej Turej a pod.

Ku gratuláciám čitateľov nášho časopisu sa 
pripája i autor tejto životopisnej črty,

Gustáv Rumánek s  manželkou Elenou 
Máriou, rod. Vavrovičovou a  celá redakcia 
Staroturianskeho spravodajcu.

Gustáv Rumánek

Žijú medzi nami alebo alžbeta ii. má predkov 
na východnom (ale i na západnom) Slovensku
(Podľa časopisu SME.sk z 25.10.2008)

Korene britskej panovníčky, ktorá uskutočnila 
v r. 2008 dvojdňovú návštevu Slovenska, siahajú 
do Trebišova. Alžbeta II. má u nás pokrvných 
príbuzných prostredníctvom svojej starej mat-
ky a  manželky kráľa Juraja V., Mary z  Tecku. 
Na jej prepojenie so slovenskou zemiankou 
Annou Šutovou upozorňuje odborník na gene-
alógiu Frederik Federmayer, ktorý prednáša na 
Filozofickej fakulte v Bratislave.

Starosta obce Ladmovce Štefan Bárány, odkiaľ 
slovenská príbuzná kráľovnej pochádza, o rode 
Šutovcov vie. „Šutovci tu žili v 16. storočí. Viem aj 
o ich prepojení na britský kráľovský dvor. Doteraz 
sa s týmto nik nezaoberal, nik tomu neveril.“

Anna Šutová žila vo vtedajšom uhorskom 
Ladmóczi, patriacom do Zemplínskej župy. 
Koncom 16. storočia sa vydala za Pála, z maďar-
ského rodu Rhédeyovcov. Z  juhu postupujúci 
Turci prinútili rodinu Pála Rhédeya odsťahovať sa 
severnejšie, ich novým domovom sa stala dnešná 
Lomnička.

Rhédeyovci sa na Spiši usadili na dve storo-
čia, rodina sa zároveň rozvetvila do Transylvánie. 
Práve grófka z transylvánskej vetvy Rhédeyovcov 
spája súčasnú kráľovnú Britov s jej slovenskými 
predkami.

Praprababičku Alžbety II., grófku Claudiu 
Rhédey von Kis-Rhéde, neskôr princeznú 
Hohensteinovú, delí od Anny Šutovej päť pria-
mych generácií Rhédeyovcov.

Grófka Claudia sa narodila v malej sedmo-
hradskej dedine začiatkom 19. storočia. Ako 
15-ročná odišla na viedenský cisársky dvor, kde 
stretla princa Alexandra Wurttenberga, za kto-
rého sa vydala napriek nesúhlasu svojho otca 
Ferenca Rhédeya a mala s ním troch potomkov. 
Zomrela pri pôrode štvrtého dieťaťa, z čoho sa 
princ Alexander nikdy nespamätal. Zvyšok života 
strávil na panstve v Rumunsku.

Podľa webstránky rodu Rhédeyovcov sa 
spišská časť rodiny v časoch protihabsburských 
povstaní vrátila  opäť do južnejšej Zemplínskej 
župy. Rhédeyovci zastávali v uhorskom kráľov-
stve mnoho významných vládnych, adminis-
tratívnych, vojenských i obchodných funkcií na 
východnom Slovensku. Podľa stránky najviac 
potomkov rodu Rhédeyovcov v línii Kis-Rhéde, 
okrem Maďarska a Transylvánie, žije práve na vý-
chode Slovenska. Tridsaťosem členov šľachtické-
ho rodu má byť roztrúsených najmä v okolí Košíc, 
Kostolian, Kendíc, Košických Olšian a Nového 
Mesta n. V. Začiatkom 20. storočia došlo k po-
slovenčeniu mena Rhédey na Redaj, čo autorovi 
článku osobne potvrdil p. Ing. František Redaj, 
pôvodne bývajúci v Novom Meste n. V.! 

A ako perličku dodajme, že na Starej Turej 
z toho rodu žijú súrodenecké rodiny detí hore-
uvedeného Ing. Františka Redaja, a to František 
Redaj s manželkou Zuzanou, Zuzana Denková, 
rod. Redajová s manželom Františkom a Dušan 
Redaj s manželkou Adrianou! 

Gustáv Rumánek

Znovuotvorená 
diabetologická ambulancia

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad 
Váhom oznamuje občanom Starej Turej 
a okolitých obcí, že vďaka podpore podni-
kateľov dňom 4. júna 2013 opätovne otvára 
Diabetologickú ambulanciu v priestoroch 
polikliniky v Starej Turej. Odborná lekárka 
MUDr. Sylvia Vadinová bude ordinovať kaž-
dý utorok od 7.00 do 15.00 hodiny.

Mesto Stará Turá ďakuje podnikateľom 
za finančnú podporu a pánovi Marianovi 
Mesiarikovi za jeho aktívnu činnosť vo veci 
znovuotvorenia ambulancie.

Ambulancia je v prevádzke 
vďaka podpore spoločností:

• Elster,  s.r.o. Stará Turá
• Chirana T. Injecta,  a.s. Stará Turá
• Chirana Medical,  a.s. Stará Turá
• CHIRANA – PREMA 

Energetika, s.r.o. Stará Turá
• GAS Trade,  s.r.o. Stará Turá
• JUSTUR spol. s.r.o. Stará Turá
• Klimstahl,  s.r.o. Myjava
• Leoni Slovakia,  spol. s.r.o. Stará Turá
• Oxymat Slovakia – s.r.o. Vaďovce
• Reprogas, s.r.o. Moravské Lieskové
• Sensus Slovensko,  a.s. Stará Turá
• STAS, s.r.o. Myjava
• Ing. Radoslav Masár, 

JUDr. Stanislav Masár

Ešte raz ďakujeme!
MsÚ Stará Turá
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Vzácna návšteva 
na mestskom úrade

V  štvrtok 13. júna poctila svojou 
návštevou mesto Stará Turá jej ex-
celencia, veľvyslankyňa Kubánskej 
republiky v  SR, Loipa Sánchez 
Lorenzo. Hlavným bodom jej náv-
števy bolo stretnutie s členmi Klubu 
Slovensko Kubánskeho priateľstva 
v Starej Turej. Mesto Stará Turá udr-
žuje s kubánskym veľvyslanectvom 
dlhodobo veľmi dobré vzťahy. V zá-
ujme ich udržania sa jej excelencia 
stretla na pôde mestského úradu 
s  primátorom mesta, Ing. Jánom 
Kiššom a zástupkyňou primátora, 
Mgr. Soňou Krištofíkovou. 

Ich rozhovory sa niesli v priateľ-
skej atmosfére. Neskôr sa veľvyslan-
kyňa presunula do zrekonštruovanej 
budovy Základnej umeleckej ško-
ly, kde pre ňu riaditeľ ZUŠ, Mgr. 
Miloslav Masár pripravil prehliadku 
priestorov školy. Jej excelencia si po-
zrela aj práce talentovaných starotu-
rianskych detí z výtvarného odboru 
a nacvičovanie choreografie na ho-
dine tanečného odboru.  V koncert-
nej sále školy sa potom uskutočnilo 
stretnutie s členmi Klubu Slovensko 
Kubánskeho priateľstva v  Starej 
Turej a  inými hosťami. Členovia 

klubu mali veľmi dobré vzťahy s bý-
valým veľvyslancom Kuby, Davidom 
Paulovichom Escalonom, ktoré-
ho otec pochádzal zo Starej Turej. 
Toto stretnutie naznačilo, že vzťahy 

s  novou veľvyslankyňou sa budú 
niesť v podobnom duchu.

Lívia Boorová

Aj keď sa niektorým žiakom zdá, že už je priveľa 
tejto prevencie, nezdieľam tento názor, pretože 
len ten, kto pozná následky svojich činov sa môže 
účinne ochrániť pred týmto zlom. 

4. a 5.6. sa konali rodičovské združenia, na 
ktorých sa rodičia mohli porozprávať s učiteľmi 
svojich detí a vyriešiť prípadné problémy. Tento 
spôsob komunikácie rodiny a školy sa mi zdá veľ-
mi dôležitý a potrebný. 6.6. sa žiaci zúčastnili na 
regionálnych športových hrách v Myjave, kde síce 
nevyhrali hlavné ceny, ale vzorne reprezentovali 
svoju školu.

7.6. sa deti nultého a prvého ročníka zúčast-
nili v Elsteri na akcii venovanej Dňu detí. Už tra-
dične je to zaujímavá a veľmi dobre pripravená 
akcia. Každý z nás niekedy otvorí album s foto-
grafiami, aby si zaspomínal na časy detstva. Aký 
bol a akí boli jeho kamaráti. Preto sa každý rok 
deti fotografujú. Tento rok to bolo 17.6.

20.6. sa v hoteli Lipa zišli žiaci 9.A a 9.B na 
rozlúčkovom večierku. Odrazu sa dievčatá pre-
menili na mladé dámy v krásnych šatách a aj 
chlapci sa vyparádili a boli akísi iní. Svojim spo-
lužiakom s pozvaným učiteľom pripravili zaují-
mavý a zábavný program a potom sa zabávali až 

do konca. Bola to dôstojná rozlúčka so základnou 
školu, všetci sa správali tak, ako sa očakáva od 15–
ročných mladých ľudí, ktorí sa zakrátko chystajú 
vstúpiť do života dospelých. 26.6. sa konalo tzv. 
stužkovanie deviatakov, kedy si žiaci nechávajú 
podpísať na pamiatku stužky od svojich učiteľov 
a spolužiakov.

Každoročne sa koncom školského roka 
v  našej škole koná ľahkoatletická súťaž na 
1. stupni. Najlepší pokračujú v atletickej súťaži 
v Čachticiach. Tento rok bol termínom súťaže 
21. jún. Po desiatich rokoch sa žiakom 3. roč-
níka podarilo získať putovný pohár a štvrtáci sa 
umiestnili na 2. mieste. Žiaci súťažili v 4. disciplí-
nach: hod kriketovou loptičkou, skok do diaľ-
ky, beh na 50 a 250 m. Medzi najúspešnejších 
žiakov 1. stupňa patria: Sára Držíková (3.C), 
Denisa Roháčková (3.C), Martina Roháčková 
(3.C), Mariana Lukáčová (3.A), Ján Záhora 
(4.A), Ella Glatzová (4.B), Viktória Balleková 
(4.C). Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy 
a blahoželáme.

24.6. bol pre školu dôležitým dátumom. 
Dopoludnia sa celý 2. stupeň presunul na štadión, 
kde pod záštitou CVČ pripravil mestský žiacky 
parlament športové dopoludnie. Deti tancovali 
aerobic, hrali futbal, basketbal, stolný tenis, kolky. 

Napriek tomu, že počasie nebolo najlepšie, atmo-
sféra bola výborná a deti si výborne zašportovali.

Popoludní sme na pedagogickej rade hod-
notili výchovno-vyučovacie výsledky 2. polroka 
školského roka 2012/2013.

Na konci školského roka navštevovalo školu 
692 žiakov, z toho na 1. stupni 294 detí. S vyzna-
menaním prospelo na 1. stupni 172 žiakov, z toho 
malo 154 samé jednotky. Na 2. stupni bolo vyzna-
menaných 141 žiakov, z toho 48 malo samé jed-
notky. Žiaci vymeškali spolu 31780 hodín, z toho 
na 1. stupni 11215. Za priestupky rôzneho cha-
rakteru dostalo 32 detí napomenutie od triedne-
ho učiteľa, 32 pokarhaní od triedneho učiteľa a 18 
detí pokarhanie riaditeľkou školy. 10 žiakov bude 
mať známku zo správania zníženú na 2. stupeň 
a 4 žiaci na 3. stupeň.

Skončil sa školský rok. Niektoré deti priniesli 
domov vysvedčenie s  výbornými známkami, 
iným sa veľmi nedarilo. Všetkým však želám krás-
ne prázdniny, počas ktorých si oddýchnu a nebe-
rú silu do ďalšej práce v nasledujúcom školskom 
roku. Veľa zdravia, veľa úspechov v súkromnom 
živote i v práci želám všetkým zamestnancom 
školy, ktorí si tiež zaslúžia oddych. A to isté želám 
rodičom našich žiakov a vám všetkým, ktorí ste 
čítali moje články. A. Chmurová

interiérová cesta rozprávkovým lesom
Tohtoročný prelom mesiacov mája 
a júna nás prekvapil nepríjemným 
daždivým počasím. Ovplyvnilo to 
žiaľ aj tradičnú cestu rozprávko-
vým lesom, ktorú pripravuje Dom 
kultúry Javorina pre deti k ich me-
dzinárodnému dňu. 

Okolie vodnej nádrže Dubník bolo 
plné blata a nebolo vhodné ani pre 
účinkujúcich ani pre deti, ktoré sa 
podujatia mali zúčastniť. Preto sa 
organizátori rozhodli pre suchý va-
riant Cesty rozprávkovým lesom, 
ktorý sa uskutočnil v budove Domu 
kultúry Javorina. Pracovníci Domu 
kultúry Javorina zobrali túto zmenu 
ako výzvu a na príprave interiéro-
vých stanovíšť sa naozaj vybláznili. 
Spolu ich vymysleli až 13. Na kaž-
dom stanovišti si pre deti pripravili 

krátku scénku deti z  divadelného 
krúžku Štvorlístok zo Základnej 
školy v Starej Turej. Scénky s nimi 
nacvičili pani učiteľky Chmurová 
a Ambrušová. Na zdarnom priebe-
hu podujatia spolupracovali aj žia-
ci Strednej odbornej školy v Starej 
Turej a  členky Komisie MsZ pre 
školstvo a kultúru. 

Deti dostali na štarte kartičku, 
na ktorej museli zbierať na jednot-
livých stanovištiach výtlačky. Na 
ceste rozprávkovou krajinou na-
vštívili peklo, červenú čiapočku, 
pyšnú princeznú, zbojníkov a  iné 
rozprávkové bytosti. V kaviarni sa 
deťom predstavili zumba tanečníčky 
a klaun s divadelným predstavením 
Kufor. Deti si spolu s  ním skúsili 
pantomímu a napodobňovali aj rôz-
ne zvieratká či športy. Kto chcel mať 

vynovenú tváričku, pomaľovali ho 
šikovné deti zo Základnej umeleckej 
školy. V kuchynke rozvoniavali vo-
ňavé langoše a každý kto mal chuť, 
aj ochutnal. Poobede vyšlo vonku 
konečne slnko, a tak sa deti mohli 
zdarma povoziť na dvoch poní-
koch. Dom kultúry Javorina v spo-
lupráci s  interiérovým ihriskom 
Lapajko pozvali deti zdarma aj do 
priestorov Lapajka, aby sa tu počas 
Cesty rozprávkovým lesom pohrali 
a vybláznili. 

Tohtoročná Cesta rozprávko-
vým lesom bola vďaka netradič-
nému prostrediu úplne iná ako 
tie minuloročné. Veríme, že sa 
v  priestoroch domu kultúry cítili 
dobre aj deti a ich rodičia. 

Podujatie sa mohlo uskutočniť 
iba vďaka finančnej  podpore spon-
zorov, ktorým by sme chceli srdečne 
poďakovať. Cestu rozprávkovým le-
som podporili finančne firmy Sensus 

Slovensko, EUR-MED, PreVaK 
a Ecomat Bratislava. Sladké odmeny 
pre deti nám darovali Elster, Orange, 
VÚB banka, Potraviny Kuric, kníh-
kupectvo ABC knihy a Ing. Anna 
Trúsiková. Ešte raz za deti aj rodičov 
ďakujeme! Lívia Boorová

pokračovanie zo str. 6
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Ľahkoatletické hry mládeže v Starej turej alebo ako ďalej?
Takmer pol storočia sa v našom meste orga-
nizovali ľahkoatletické hry mládeže. Počia-
točný záujem a nadšenie, ktoré vznikli na 
strane pedagógov a športových nadšencov 
sa veľmi rýchlo preniesli na vtedajšie deti, 
a tak sa v 70. a 80. rokov stala ľahká atleti-
ka jedným z fenoménov pohybových aktivít 
v Starej Turej. Vynikajúce športové výsledky, 
ktoré dosahovali mladí  Staroturanci v ľah-
kej atletike ďaleko prekročili hranice Starej 
Turej a víťazstvá na národnej, vtedy Česko-
slovenskej úrovni, neboli ničím výnimočným. 
Ľahkou atletikou žili celé rodiny a pre deti 
bolo prestížou zastupovať školu a súťažiť na 
ľahkoatletických hrách. 

Prešlo pár rokov a...a niečo sa zmenilo. Pôvodné 
nadšenie opadlo na všetkých frontoch a z pô-
vodného sviatku ľahkej atletiky sa stala nútená 
„povinnosť“. 

Centrum voľného času sa stalo organizá-
torom ľahkoatletických hier asi pred 13 rokmi. 
Prevzali sme žezlo a tým i veľkú zodpovednosť 
za ich ďalšie fungovanie od základných škôl 
a roky sme sa snažili organizovať ľahkoatletické 
hry na čo najvyššej úrovni. Bola to pre nás jedna 
z najnáročnejších akcií v roku, na ktorú sme sa 
pripravovali celé týždne. Veľmi nám v tom po-
máhala predovšetkým skupina nadšencov, práve 
tých, ktorí stáli pri zrode ľahkoatletických hier 
ako deti a z ktorých sa postupom času stali roz-
hodcovia ľahkoatletických disciplín. Finančne 
nám každoročne na akciu prispievala Nadácia 
ŽIVOT a v posledných rokoch nám bezplatne 
poskytoval občerstvenie pre všetkých účastníkov 
hier hotel LIPA. Dá sa povedať, že každoročne sa 
na organizácii hier podieľalo niekoľko desiatok 
ľudí. Viesť tieto hry sa nám darilo, no v posled-
ných 5 rokoch sa čoraz viac objavovala zo strany 
učiteľov telesnej výchovy skepsa, ktorá pouka-
zovala na upadajúci záujem detí zúčastniť sa na 
hrách a o atletiku vôbec. K tejto neuspokojivej 
situácii prispieval i chátrajúci stánok ľahkej atle-
tiky u nás, resp. dráha a doskočisko na štadióne. 
Technické služby a skupina priaznivcov ľahkej 
atletiky sa síce snažili vždy týždeň  pred hrami dať 

do poriadku, čo sa dalo, no  rokmi sa stav a pod-
mienky na ľahkú atletiku zhoršovali a dnes ich 
nemožno v žiadnom prípade porovnávať s pod-
mienkami, ktoré majú v  iných mestách, ba čo 
je horšie, z bezpečnostných dôvodov je ich stav 
absolútne nevyhovujúci. (Nevyhovujúce pod-
mienky na rozvíjanie ľahkoatletických zručností 
sú i na športovisku pri ZŠ na Hurbanovej ulici.) 
K zhoršeniu športovej atmosféry prispievalo i to, 
že v posledných rokoch sa objavili zo strany nie-
ktorých škôl podvody, ktoré brali tým poctivým 
i tú poslednú štipku záujmu, chuti a energie, ktoré 
v nich ešte ako tak pretrvávali. 

V tomto roku sa ľahkoatletické 
hry neuskutočnili. 

Dôvod nie je možné pripisovať len niektorej z prí-
čin. Podpísali sa na tom všetky hore uvedené atri-
búty. Chýba motivácia učiteľov, chýba motivácia 
detí. A chýbajú motivujúce podmienky. 

1. Podmienky
Niektorí z tých starších hovoria: „Aké podmien-
ky? Nám kedysi stačilo obuť si tenisky a nepotre-
bovali sme ani dráhu. Skákali sme, kde sa dalo. 
Hádzali sme, čím sa dalo.“ Nuž, časy sa menia. 
Dnes sú kvalitné podmienky na športovanie veľ-
mi dôležitým činiteľom. A nielen motivačným. 
Zodpovednosť, ktorú preberajú za deti telocvi-
kári, je veľmi veľká, a preto sa kladie dôraz najmä 
na bezpečnosť priestorov, kde sa deti pohybujú. 
V Starej Turej s odchádzajúcou generáciou atlétov 
odchádza i záujem o ľahkú atletiku. Nie je  niko-
ho, kto by atletiku presadzoval, kto by sa bil za 
investície, ktoré ľahká atletika potrebuje tak, ako 
iné športy. Dnes sa v mestách a obciach rozvíjajú 
(ako tak) iba tie športy, ktoré majú svojich me-
cenášov, ktoré majú svojich hovorcov. A to u nás 
ľahká atletika nemá.

2. Motivácia detí
Ľahká atletika patrí k disciplínam, ktoré v dáv-
nych dobách pomáhali našim predkom prežiť. 
Museli vedieť bežať, skákať, hádzať, aby si zohna-
li potravu, aby utiekli pred nebezpečenstvom. 
Dnes, keď si zaplatíme, nám potravu donesú až 

do domu a bežať potrebujeme len vtedy, keď sme 
sa oneskorili. Spohodlneli sme a atletické úkony 
ako beh, skoky alebo hody sa z našich životov po-
stupne vytrácajú. No a naše deti sú našou vernou 
kópiou. Sú pohodlné, vyhľadávajú činnosti, ktoré 
ich priveľmi neunavia a často razia teóriu: hlavne 
sa nespotiť. Nie sú schopné si ešte vo svojom veku 
uvedomiť ďalekosiahly dosah absencie pohybu, 
atletických zručností, nevidia v zaťažujúcich po-
hyboch zmysel.  A my? Miesto toho, aby sme 
zdôrazňovali význam pohybu v ich živote, šet-
ríme ich ručičky i nožičky, kde sa dá: vozíme ich 
autom i tých pár metrov, ktoré by mohli prejsť, vo 
veľkom využívame výťah, nosíme im školské kap-
sy a na diaľkové ovládanie už naše deti majú asi 
všetko. Pokiaľ ich však my dospeláci (predovšet-
kým rodičia, učitelia a vychovávatelia) nebudeme 
motivovať, pokiaľ im nevytvoríme podmienky 
a pokiaľ im sami nepôjdeme príkladom, budeme 
mať o pár rokov na krku generáciu starých mla-
dých, ktorí budú po zdravotnej stránke na tom 
oveľa horšie, ako my, ich rodičia a starí rodičia.

Psychologička Ľubica Sládeková hovorí: 
„Žijeme v  kultúre, kde sa príliš oddeľuje duša 
a telo. Väčšine rodičov záleží na tom, aby sa ich 
dieťa vzdelávalo, rozvíjalo svoje rozumové schop-
nosti, ale zabúdajú na rozvoj jeho fyzickej kondí-
cie a zdravia. V tomto smere mnohí rodičia svoje 
deti doslova zanedbávajú. Je pravda, že môže ísť 
aj o otázku financií, pretože športovanie detí niečo 
stojí, ale väčšinou je to o prioritách, o tom, čo ro-
dičia považujú pre dieťa naozaj za dôležité. Ak ho 
nevedú k tomu, aby sa venovalo športu, zvyšova-
lo svoju výkonnosť a odolnosť, nepripravujú ho 
na vyrovnávanie sa so záťažovými situáciami.“ 

3. Motivácia učiteľov
Aby učiteľ mohol motivovať deti k výkonu, musí 
byť sám niečím motivovaný. Čo je pre telocvi-
kára motiváciou? Možno moderné a spoľahlivé 
športovisko. Možno finančná odmena. Možno 
pozitívna odozva zo strany detí. A čo z toho dnes 
telocvikár má?  Skúste sa ho spýtať.

Tak čo pani Atletika, ako s vami ďalej v Starej 
Turej? 

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Poslednú júlovú nedeľu strávte na Javorine!
Letné mesiace sú ako stvorené na výlety 
do prírody. Majestátny vrch Bielych Karpát 
– Veľká Javorina ponúka pre turistov i ne-
turistov výbornú prechádzku a prekrásny 
výhľad do českého i slovenského prihranič-
ného územia.

Posledná júlová nedeľa je na Javorine kaž-
dý rok venovaná Slávnostiam bratstva Čechov 
a  Slovákov. V  príjemnom prostredí a  sused-
skej atmosfére sa tu opäť stretnú 28. júla spo-
ločnými rokmi spojení priatelia z oboch strán 
hraníc. Stretnutia naďalej pripomínajú spoloč-
nú minulosť dvoch stále prepojených národov. 
Pripomína to i Pamätník česko-moravsko-slo-
venskej vzájomnosti, ktorý symbolizuje, že aj 

napriek súčasným i budúcim premenám Európy 
si prostí ľudia na moravsko-slovenskom pomedzí 
zostanú rovnako blízki. Podujatie každý rok začí-
na položením kytíc k pamätníku.

Pre návštevníkov je aj tento rok prichystaný 
pestrý kultúrny program, v ktorom vystúpia fol-
klórne súbory, dychové hudby a spevácke zbory 
z  prihraničného regiónu. Plagáty k  programu 
budú vyvesené na výveskách v Starej Turej. Na 
mieste bude možné zakúpiť si aj rôzne remeselné 
výrobky a občerstviť sa v pripravených predaj-
ných stánkoch. 

Na Veľkú Javorinu sa aj tento rok môžete do-
stať prostredníctvom zabezpečenej autobusovej 
dopravy aj zo Starej Turej. Doprava bude zdar-
ma a pôjde z autobusovej stanice v Starej Turej 

o 8.30 h, so zastávkami Tesco, Miškech Dedinka, 
Hrnčiarové a Veľká Javorina. Návrat autobusu po 
skončení slávností je o 15.30 h z Veľkej Javoriny 
opačnou trasou.

Slávnosti organizačne i finančne zabezpeču-
jú jednotlivé obce a mestá z oboch strán hraníc, 
prihraničné kraje a sponzori. Všetkým, ktorí sa 
na príprave slávností podieľajú je potrebné sa po-
ďakovať. Bez financií a profesionálnej organizácie 
by podujatie nemohlo fungovať.

Zostáva nám už len dúfať, že v tomto roku 
bude s organizátormi spolupracovať aj počasie 
a podujatie bude mať zdarný priebeh a poteší 
množstvo návštevníkov.

Lívia Boorová
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Bronzová medaila pre Starú turú 
z majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise

V dňoch 25. – 26. 5. 2013 sa 
v Čadci uskutočnili majstrovstvá 
Slovenska najmladších žiakov 
v stolnom tenise, ktorých sa zú-
častnila aj naša hráčka Lenka 
dzurová. Účasť si zabezpečila 
výbornými výkonmi počas se-
zóny v turnajoch o Slovenský 
pohár mládeže, kde skončila 
celkovo siedma. 

Na majstrovstvách Slovenska vo 
štvorhre najmladších žiačok si vybo-
jovala tretie miesto spolu s Laurou 
Hollou (ŠKST Topoľčany). 

V súťaži jednotlivcov Lenka zo 
svojej skupiny postúpila z druhého 
miesta do vyraďovacej časti, kde sa 
stretla so svojou spoluhráčkou zo 
štvorhry a zápas prehrala 3:2 (v tej-
to sezóne majú vzájomný pomer 

zápasov z turnajov 5:5). 
Lenke gratulujeme za vynikajúci 

výsledok, ktorým po 26-tich rokoch 
na majstrovstvách Slovenska získa-
la pre Starú Turú medailu v žiackej 
súťaži a jediná z piatich reprezen-
tantov Trenčianskeho kraja bola 
najúspešnejšia. 

Erik Malek, predseda klubu

Úspešná sezóna 
stolných tenistov

Staroturiansky stolný tenis zažil 
jednu z najúspešnejších sezón za 
posledné roky. V mužských súťa-
žiach sme získali dve druhé miesta, 
v tretej a v piatej lige a v žiackych 
kategóriách tri prvé miesta na 
majstrovstvách kraja, jedno prvé 
na TOP 12 TN + NR kraja a tretie 
miesto vo štvorhre na majstrov-
stvách Slovenska.

3.liga
A“ mužstvo v zostave Michal Vrzala, 
Ľudovít Mikláš, Erik Malek, Jaroslav 
Dzuro a Jaroslav Zámečník získalo 
druhé miesto v 3. lige trenčianskeho 
kraja. Po 18. kole sme boli dokon-
ca prví a mohli pomýšľať na postup 
do 2. ligy, ale nasledujúce zápasy 
v Prievidzi a v Partizánskom nám 
nevyšli. Druhé miesto sme však 
udržali.  

5.liga
„B“ družstvo v  druhej polovi-
ci sezóny vyhralo všetky stretnu-
tia a vybojovalo si konečné druhé 
miesto oblastnej stolnoteniso-
vej ligy, čím zopakovalo výsledok 
spred dvoch rokov. Najviac zápasov 
odohrali Miroslav Viselka, Jaroslav 
Zámečník, Jaroslav Dzuro a Marek 
Horák, menej ako 50% zápasov 
odohrali Miloš Podhradský, Martin 
Šramka a Ján Dvoran.  

Cenu o najúspešnejšieho hrá-
ča 5. ligy oblasti Trenčín v sezóne 
2012/2013 získal náš hráč Jaroslav 
Zámečník.

Chceme sa poďakovať všetkým, čo 
nám fandia a podporujú nás, vďaka 
patrí spoločnosti Justur, spol. s. r. o. 
a mestu Stará Turá. 

Erik Malek, predseda klubu

Konečná tabuľka 3. ligy: 

1. � STK Klátová Nová Ves A 26 23 2 1 304:164 74

2. Stk Stará turá a 26 19 2 5 275:193 66

3. STK EURO Drietoma A 26 15 5 6 289:179 61

4. TTC Pov. Bystrica A 26 16 3 7 259:209 61

5. STK Nové Mesto n/V B 26 15 2 9 256:212 58

6. STK Malé Chlievany A 26 14 3 9 260:208 57

7. Karpatia Prievidza A 26 12 3 11 240:228 53

8. Polstrav Bystričany B 26 9 6 11 230:238 50

9. STK Prievidza A 26 11 1 14 224:244 49

10. ObSK UNIMAT Lazany A 26 9 4 13 224:244 48

11. Keraming-Kubran TN B 26 9 2 15 221:247 46

12. STK TEVOS Partizánske B 26 6 3 17 203:265 41

13. ObSK UNIMAT Lazany B 26 5 2 19 187:281 38

14. � STK Nové Mesto n/V C 26 0 0 26 104:364 26
Úspešnosť našich hráčov:
J. Zámečník – 71,79 % - 4.miesto E. Malek – 53,54 % - 19. miesto
M. Vrzala – 70,21 % - 5. miesto J. Dzuro – 52,46 % - 21. miesto
Ľ. Mikláš – 62,92 % - 12. miesto M. Viselka – 25,00 %

Konečná tabuľka 5. ligy: 

1. � Trenčianská Teplá C 22 18 2 2 0 276:120 60

2. Stk Stará turá B 22 18 0 4 0 254:142 58

3. Chocholná A 22 17 0 5 0 258:138 56

4. Drietoma B  22 15 2 5 0 268:128 54

5. Omšenie A 22 11 4 7 0 245:151 48

6. Myjava A 22 11 2 9 0 215:181 46

7. Jastrabie A 22 11 1 10 0 211:185 45

8. Bohuslavice A 22 8 3 11 0 202:194 41

9. KERAMING KUBRAN TN E 22 7 3 12 0 183:213 39

10. � Myjava B 22 4 1 17 0 128:268 31

11. � Dubodiel A 22 2 2 18 0 136:260 28

12. � Trenčín N A 22 0 0 0 22 0:396 0
Úspešnosť našich hráčov:
J. Zámečník – 94,28 % - 1. miesto M. Viselka – 73,42 % - 8. miesto
J. Dzuro – 75,00 % - 7. miesto M. Horák – 26,53 % - 38. miesto
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TURANCUP 2013
V dňoch od 1.6.2013 do 9.6.2013 sa na 
mestskej kolkárni uskutočnil každoročný tur-
naj jednotlivcov na 100 hodov. Turnaju sa 
tento rok zúčastnil rekordný počet hráčov.

V  kategórii "muži" súťažilo 93 hráčov. 
Zvíťazil Jaroslav Truska (KK Inter Bratislava) 
s novým rekordom kolkárne, 521 zvalených 
kolov.  Na druhom mieste skončil Peter 
Bugár (KSV Wien), 497 zvalených kolov a na 
treťom mieste Peter Nemček (ŠK Modranka) 
so 488 kolmi. 

V kategórii "ženy" sa pokúsilo zvíťaziť 33 
hráčiek. Víťazný pohár si nakoniec odniesla 
Barbora Divílková st. (TJ Iskra Otrokovice) 
so 467 zvalenými kolmi. Druhé miesto ob-
sadila Bianka Nedomová (MKK Slovan 
Galanta), 460 zvalených kolov. Na treťom 
mieste skončila domáca hráčka Emília 
Hochelová so 436 zvalenými kolmi.

V spojenej kategórii dorasteniek a do-
rastencov súťažilo 9 hráčov. Talentovaný 

domáci hráč Martin Dolnák získal prvé 
miesto s  výkonom 473 zvalených kolov, 
na druhom mieste skončil Michael Divílek 
(TJ Iskra Otrokovice), 431 zvalených kolov. 
Bronzovú priečku obsadila taktiež domá-
ca hráčka Erika Lessová so 418 zvalenými 
kolmi.

MKK Stará Turá ďakuje organizátorom 
a službukonajúcim a taktiež všetkým sloven-
ským i zahraničným hráčom za príjemnú 
atmosféru a nezabudnuteľné zážitky.

Tešíme sa na ďalšie ročníky 
TURANCUPU.

Simona Moravcová a Ivanka Janigová  

krajská strelecká súťaž 
zo vzduchovej pušky

Zlínsky kraj poriadal dňa 
25.5.2013 v Napajedlách 11. 
ročník krajskej streleckej súťaže 
žiakov i dospelých  pod záštitou 
Nadácie ŽIVOT, na ktorej nás 
reprezentovali žiaci našej školy. 
Súťaže sa zúčastnilo 55 prete-
károv z Moravy a Slovenska. 
Žiačka Kristína Klčová sa 
umiestnila v kategórii starších 
žiakov na prvom mieste s ná-
strelom 191 bodov.

Stala sa absolútnou víťazkou tej-
to súťaže a porazila svojim vý-
sledkom i všetkých dospelých 

strelcov. Zároveň získala po-
hár Krajského výboru AVZO 
TSČ Zlínskeho kraja. Na tre-
ťom mieste sa umiestnil David 
Chudík so 177 bodmi a na štvr-
tom mieste bol Andel Lukáš 
so173 bodmi. Všetci zúčastnení 
boli ocenení vecnými cenami, 
diplomami a medailami.

Naši žiaci strieľali starými 
vzduchovkami S-631 z  časov 
bývalého Zväzarmu.

Dopravu zabezpečoval 
svojim súkromným vozidlom 
tréner športovej streľby Peter 
Milata. P. Milata Manželstvo je vzácny dar

Šťastní ste, ak takého druha vybrať si viete, 
s ktorým aj šedinami obelení až do samej staroby v láske dožijete.

Do Vašich spomienok sa už 
veľa zmestí, úsmevy i slzy, chví-
le s bolesťou i bez bolesti.

Dňa 25. mája 2013 sa dožili 
naši rodičia Emília a Ladislav 
ČEPELOVÍ krásneho životného 
jubilea, 65 rokov spoločnej cesty 
životom. Srdečne im blahože-
lajú, veľa zdravia a spokojnosti 
želajú dcéra Viera s manželom, 
syn Vlastimír s  manželkou, 
vnúčatá a pravnúčatá.  

Pri príležitosti 65 rokov 
spoločného života navštívili 

oslávencov a zablahoželali im 
k ich jubileu i zástupkyňa pri-
mátora, Mgr. Soňa Krištofíková 
a členka Zboru pre občianske 
záležitosti, Anna Barišová. 
K  blahoželaniu sa pripájame 
i my v reakcii Staroturianskeho 
spravodajcu. Do ďalších spo-
ločných rokov im prajeme 
hlavne veľa zdravia, šťastia 
a spokojnosti v kruhu svojich 
najbližších.

redakcia

Zľava : Peter Nemček, Emília Hochelová, Ján Hochel (predseda kolkárskeho klubu), Erika Lessová, Martin Dolnák
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Odboj a SNP v spomienkovom rozprávaní Staroturiancov (6. časť)
O  príprave prechodu turkestanskej jednotky 
k partizánom existujú viaceré verzie. Môžeme 
spomenúť aspoň niektoré z nich. Podľa marxistic-
kej dikcie malo všetko na svedomí komunistické 
podzemie, ktoré sa rozhodlo, že je potrebné v ra-
doch Turkestancov vyvolať rozkol. Ilegálni pra-
covníci sa údajne stretli s „kapitánom“ Šakirom 
Nadžafimovom v Starej Turej a na Myjave s „ka-
pitánom“ Alegberlim. Rokovaní sa mal zúčast-
ňovať istý Ján Šurin podľa inštrukcií Františka 
Lipku. Iná verzia hovorí o tom, že kontakt s ve-
liteľom Alimovom nadviazali ilegálni pracovníci 
Vladimír Kovár, Ján Šesták a Ondrej Rovniak, 
ktorí odišli v  novembri 1944 z  oddielu Repta 
k Snežinského brigáde Boženko k Považskému 
Inovcu. Existuje i verzia so ženskými prostred-
níkmi. Plukovník Gulam Alimov bol istý čas 
ubytovaný v budove Myjavskej banky na Myjave 
u pani Vomáčkovej, ktorá bola pôvodom Ruska. 
Ukrývala ďalšiu ruskú utečenku zo zajateckého 
tábora Zinaidu Ivanovnu Kiričenkovú. Tieto 
ženy vraj pomohli Alimovovi nadviazať kontakt 
s  myjavskou inteligenciou. Na stretnutiach sa 
mal zrodiť plán prechodu. Ďalšia verzia hovorí 
o tom, že iniciátorom prechodu bolo veliteľstvo 
Snežinského brigády Boženko: „Do protivníkovej 
posádky v okolí našej dislokácie boli v decembri 
1944 poslané odkazy i listy, takisto bol poslaný list 
1. turkestánskemu pluku SS v Starej Turej pros-
tredníctvom nášho partizána Štefana Kaizera.“ 
A napokon je tu už spomínaná verzia Gustáva 
Gavača, ktorá sa popri ostatných javí značne nad-
sadená (najmä neohrozený prienik až k samotné-
mu veliteľovi a jeho odzbrojenie), avšak kontakt 
veliteľstva turkestanskej jednotky s príslušníkmi 
oddielu Hurban nemôžeme ani vylúčiť. V spo-
mienkach sa k „vlasovcom“ vrátil i lekár oddielu 
Hurban Bedřich Placák: „V prosinci a lednu jsme 
se podíleli, mimo organizační a náborovou činnost, 
na jednáních s vlasovci. Sám jsem se přímo těchto 
jednání nezúčastnil. Jednotlivé zprávy se rozchá-
zejí tou měrou, že o nich nemohu nic racionál-
ního vybrat. Hovoří se v nich o několika stech až 
o několika tisících mužů, kteří prý k nám chtěli 
přejít. Vyjdeme-li ze střízlivé úvahy, musíme dojít 
k závěru, že nápad, aby poměrně malá partyzán-
ská jednotka převzala mnohonásobně větší, dobře 
organizovanou a dobře vyzbrojenou vojenskou jed-
notku, která dosud bojovala ve svazku s nacistic-
kou armádou, byl nápad absurdní, který nemohl 
vzniknout ani na naší straně, ani na straně vlasov-
ců. Jediným východiskem z těžké situace, ve které 
se vlasovci ocitli, snad mohlo být jednání s Rudou 
armádou. Mohli jsme se pokusit sprostředkovat 
takové jednání. Pro nás mohla taková nabídka 
být, kdyby skutečně existovala, velkým nebezpečím. 
Mohla totiž být předstíraná a pak by její realizace 
znamenala hladkou a úplnou likvidaci naší skupi-
ny. Avšak i kdybychom pominuli takovou možnost, 
nemohli jsme v žádném případě zajistit zásobo-
vání tak velkého počtu vojáků. Nicméně jakési 
jednání s vlasovci bylo. Uvádějí se dokonce jména 

dvou jejich zástupců, s nimiž se prý jednalo: kpt. 
Alimov a kpt. Alegberli. Výsledkem těchto jednání 
snad bylo, že pluk vlasovovské armády, rozmístěný 
v podjavorinské oblasti, jehož úkolem bylo terori-
zovat obyvatelstvo a znemožnit činnost partyzánů 
(pre objektívnosť treba povedať, že k ozbrojeným 
stretnutiam nedochádzalo, partizáni dali pokoj 
Kirgizom a Kirgizi partizánom – pozn. aut.), ode-
šel z toho prostoru, překročil Váh a směroval do 
Inoveckých hor. Někteří příslušníci tohoto pluku, 
snad přece přešli k partyzánům za Váhem. Většina 
však byla, spolu s některými útvary pluku, které 
Němci zadrželi na Myjavě, přesunuta německým 
velením na Moravu a  do Čech. Malé jednotky 
a jednotlivce sovětských, většinou neruských ná-
rodností, kteří k nám přebíhali, jsme zařazovali do 
jednotlivých našich družstev a lze říct, že se celkem 
osvědčili. Vzpomínám na jednoho z nich, který ke 
mně nezvykle přilnul. Byl to Turkmenec. Jmenoval 
se Ivan Kardžou. Povoláním byl pastevec. Chlap 
jako hora, avšak povahy mírné, nesmírně dobroti-
vé. Věnoval mi starostlivou, přímo mateřskou péči. 
Nevím, z čeho pramenila jeho oddaná náklonnost, 
kterou jsem přirozeně nevyžadoval a ani nemohl 
vyžadovat. Byla snad jeho přirozenou potřebou. 
Kdykoliv jsme se někde utábořili, ihned mi odebíral 
zbraň, aby ji pečlivě vyčistil. Podmínky našeho boje 
vyžadovaly být stále ve střehu. Proto jsme se někdy 
nemohli dlouhou řadu dní zout. Kdykoliv se však 
k tomu naskytla příležitost, už se odněkud vynořil 
Ivan s lavorem vody a měl mne k tomu, abych si 
umyl nohy. Zprvu jsem ho za tu starostlivost hubo-
val. Nebylo to u nás zvykem a také jsem to nepova-
žoval za správné, aby někdo někomu posluhoval. 
On mě však vždy svým dětským úsměvem odzbrojil 
a dodával: 'Nejdůležitější je, aby byly nohy a zbraň 
v pořádku.' Jinak toho moc nenamluvil. Jen někdy 
si zavzpomínal na stáda ovcí, která v rodném kraji 
pásal. Bylo jich prý na deset tisíc. Tu se jeho obličej 
rozzářil jako měsíc v úplňku a láskyplně vyprávěl 
o krásách rozlehlých horských plání, jež byly jeho 
domovem. Velmi jsem si ho oblíbil a chtěl jsem ho 
vzít po válce na čas do Prahy. Řekl jsem mu to. Měl 
z toho velkou radost, ale sovětský velitel Trnavy 
to rozhodně odmítl, a  tak jsem ho musel spolu 
s ostatními předat do rukou sovětské armády. Kéž 
by mu aspoň dovolili dál pást ty jeho turkménské 
ovečky!“ O osudoch Turkestancov, ktorí sa dostali 
do sovietskych rúk, si netreba robiť žiadne ilúzie.

Niektorí príslušníci jednotky sa pravdepo-
dobne ešte pred dezerciou rozptýlili k miestnym 
partizánskym skupinám a dokonca sa snažili pre-
svedčiť ďalších, aby sa k nim pridali. O jednom 
z nich rozprával Mirko Slezák: „Nikolaj, to bol 
kamarát, tiež z môjho družstva, mal za úkol agi-
tuvat Čirkizov. A on ked išiel tam, tak ma zebral, 
na ceste to bolo, či nechcem íst s ním. Tak som 
šiel, agituval tých Čirkizov. Už sme mali tak s nimi 
dohodnuté, že pôjdu k partizánom.  Naraz sa tam 
medzi nimi našel taký, čo bol proti a to bolo v krč-
me, kopaničárska krčma, aj obchod to bol, pod 
Lipovcom. My sme už čakali, že pôjdu s  nami 

a naraz, už šli na nás, teda nás dvoch, že chytit. 
Ale Nikolaj bol šikovný, pravda, večer to už bolo, 
strelil do lampy a cez okno. Tak sme šikovno zdrh-
li, lenže kolo potoka sme utekali a po snahu sme 
nechávali stopy, boli nad nami, tak sme lahli do 
vody, zima, nezima, lahli do vody a nechali sme 
ich prejst pred sebú. Potom sme išli za nimi a tak 
nás až po Mikulcech chalupy hnali. Pred Mikulcech 
chalupami sme ich predbehli a chceli sme vejst dnu. 
My sme už mysleli, že už nejdú po nás, že už pre-
stali nás nahánat. A oni robili medzitým ešte väčší 
pohon po nás. Došli sme do Mikulcech chalúp, tam 
u Petra Jancech, na samej vrchnej chalupe od hory, 
tam sme vešli do kuchyne a už sme, či sa možeme 
osušit. No samozrejme, ludé boli velmi ochotní, 
zhánali rýchlo čosi k čaju a len čo sme sa začali 
vyzliekat, richtuvali nám, že si niečo suché oblečie-
me, psiská štekali, vybehel ten mladý ven, mesačno 
bolo – Nemci idú, teda, Čirkízi idú. Nezbývalo nič, 
len hodit na seba a taho het. Tak sme mastili do 
Hlaviny. V Hlavine zase to isté. Vliezli sme do cha-
lúp, mysleli sme, že tuto za nami nepôjdu. Ale len, 
čo sme sa chceli povyzliekat, u Martina Kostelných, 
nejaké to tvrdé sme si vypili, zas pozhánala čosi 
suchého, zas Čirkizi. Tak sme mastili het. Tam je 
taký kúsek hory, tam sme sa pichli a čakali sme, 
až sa vystrojili z tých chalúp a potom sme už šli po 
nich. Do Hlaviny sme sa nevrátili, lebo už sme sa 
báli, lebo sa nám zdálo, že ešte nejakí zostali. Tak 
sme ich počkali tam v Hornej Topoleckej, Bunčák 
šuster, tak na kraji mal chalupu, tam nad tým sme 
čakali, pozerali sme, dokial nespravili prehliadku. 
Ked spravili prehliadku chalupy, tak sme pekne, 
tichúčko, zadom cez hnoj, čo sedláci mávali tie 
dvierka malučké, nizučké, čo sa hnoj vyhadzuje, 
tie sme tak pohegali, pekne si tam se sirkú posvietili, 
sme zebrali slamy, ustlali medzi kravy a do rána 
sme tam spali, aby gazda nevedel, lebo sme vedeli, 
že by sa bol bál. Keby bol vedel, že nás hladajú, 
bol by sa bál, tak sme tam do rána medzi tými 
kravičkami spali. Ráno prišla dojit, našla nás tam. 
Potom nám nadala, že čo sme nepovedali, ešte sme 
boli mokrí, ešte sa z nás parilo. Jéj, vyhrešila nás, 
dovnútra zavolali, čaju navarili, do postele pichli. 
Do obeda sme tam spali.“ Dobrodružná naháňač-
ka ostala bez následkov. Z nemeckých zdrojov 
sa dozvedáme, že morálka pluku na jeseň 1944 
povážlivo klesala.

Juraj Krištofík

Zdroje: http://www.lexikon-der-wehrmacht.
de/Zusatz/SS/SSOsttuerkei.htm; MICHÁLEK, J.: 
Spomienkové rozprávanie o slovenskom národ-
nom povstaní na Podjavorinsku. In: Slovenský 
národopis, roč. XII, č. 3, 1964; GÁLIK, J.: Odboj 
a oslobodenie Myjavy. Litera, 1994; LACKO, M. 
- TESÁREK, P.: 1. východomoslimský pluk SS na 
Slovensku (október 1944 - február 1945). Katedra 
histórie UCM, 2006; PLACÁK, B.: Partyzáni bez 
legend. Praha: Klub osvobozeného samizdatu, 
1992.
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