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KA Hasičská súťaž 
o pohár primátorky 
mesta
4. júl, Drgoňova Dolina

Javorina Tour, 
stretnutie 
cykloturistov
25. júl, Veľká Javorina

Slávnosti bratstva 
Čechov a Slovákov
26. júl, Veľká Javorina

Tanec Slnka, 
motorkársky zraz
23. – 26. júl, 
autocamping Dubník

Cesta rozprávkovým lesom 2015
Prostredie vodnej nádrže Dubník 1 
sa v nedeľu 31. mája 2015 premenilo 
na rozprávkový les. Šípová Ruženka, 
šašovia, vodníci, zbojníci i ježibaby vítali 
vo svojej rozprávkovej ríši deti zo Starej 
Turej, ale i  širokého okolia. Tradičná 
akcia, organizovaná pri príležitosti 
MDD, mala opäť veľký úspech. Prispelo 
k nemu krásne, slnečné počasie, ktoré 
bolo priam ideálne na prechádzku takou 

krásnou prírodou, akú nám Dubník 
ponúka. 410 detí so svojimi rodičmi, 
či starými rodičmi absolvovalo cestu 
plnú rozprávkových nástrah a  úloh. 
V cieli deti čakal zaujímavý program: 
minidiskotéka, skákací hrad, maľovanie 
na tvár, lukostreľba i možnosť jazdy na 
štvorkolke. Herci  Mestského divadla 
Trenčín prišli medzi účastníkov so 
známou rozprávkou Môj macík. 

Pohľad na spokojné, rozšantené 
deti bol odmenou pre organizátorov – 
pracovníkov Domu kultúry Javorina. 
O úspech sa v nemalej miere pričinili 
pani učiteľky zo základnej školy a žiaci, 
ktorí stvárňovali rozprávkové bytosti. 
Neodmysliteľnou súčasťou podujatia 
je pomoc dobrovoľníkov.  Za finančnú 
podporu akcie vďaka patrí firmám 
Sensus Slovensko, EUR-MED, PreVaK 
a Elster.

Eva Adámková, Dom kultúry Javorina

P R I J M E M E
pracovníka so ZŤP na pozíciu 

knihár/ka do chráneného pracoviska.

T-štúdio, s.r.o. Stará Turá 
tel.:032 776 4896, e-mail: t-studio@t-studio.sk 
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

Pri objednaní celej fúry je doprava
do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou
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Deň detí v meste Stará Turá
1. jún je vyhlásený vo viacerých krajinách 
sveta ako medzinárodný deň detí. Rovnako 
na Slovensku tento deň patrí deťom s cie-
ľom urobiť im radosť a zároveň poukázať 
na problémy týkajúce sa detí v celom svete. 
Primátorka mesta Stará Turá sa rozhodla 
tento rok zrealizovať jednu veľkú oslavu me-
dzinárodného dňa detí v celom meste Stará 
Turá. Vďaka finančným prostriedkom, ktoré 
schválilo mestské zastupiteľstvo Stará Turá 
a pomoci Centra voľného času, hasičov a po-
licajtov z okresných a obvodných oddelení 
si deti mohli v Starej Turej tento deň naozaj 
užiť naplno. Už od ranných hodín bola pre 
ne na Hurbanovej ulici bezplatne otvorená 
umelá ľadová plocha určená na korčuľova-
nie. Plocha bola osadená počas celého me-
siaca, ale na deň detí bola otvorená úplne 
zadarmo. Deti si tu zároveň mohli zapožičať 
korčule alebo si mohli dať nabrúsiť korču-
le, ktoré si doniesli z domu. Ihrisko bolo na 
druhý deň demontované, no veríme, že po-
čas celého mesiaca aspoň niektorým deťom 
urobilo radosť. 

Policajti a hasiči si pripravili na 1. jún 
v ranných hodinách pre deti na Ulici mie-
rovej ukážky svojej práce, škôlkari a školáci 
mohli bližšie preskúmať policajné auto, mo-
torku, výstroj a hasičské autá. Pozreli si aj 
skutočný zásah hasičov pri horiacom aute, 

ktoré bolo situované v strede priestoru, kde 
boli v minulosti umiestnené unimobunky. 
Veselé výkriky detí sa niesli celou ulicou 
a z užasnutých tvárí malých zvedavcov bolo 
jasné, že povolanie hasič a policajt je u detí 
naďalej populárne. Zaujímavá bola i ukážka 
práce psovoda, ktorý zneškodnil zlodeja so 
zbraňou. Touto cestou ďakujeme hasičom 
i policajtom z Nového Mesta nad Váhom 
a Starej Turej, za pomoc pri organizovaní 
tejto akcie. 

Detským džavotom však žilo v tento deň 
i Námestie slobody, ktoré bolo už od rána 
obsadené detskými atrakciami. Pripravené 
boli vodné bubliny, nafukovacia šmýkačka 
a skákací hrad a elektrické autíčka. Všetky 
atrakcie boli pre deti zdarma. Od 14.00 hodi-
ny sa Námestie slobody zaplnilo ďalšími deť-
mi, ktoré vystupovali v programe Deťom pre 
radosť v réžii Centra voľného času. V jednot-
livých vystúpeniach sa predstavilo viac ako 
250 detí zo škôl, centra voľného času, ale aj 
krúžkov, ktoré pôsobia v meste. Talentové 
deti ukázali najmä svoje pohybové nadanie. 
Pracovníci centra voľného času si pre deti 
pripravili priamo na námestí aj rôzne zábav-
né súťaže. 

Týmto však zábava pre našich naj-
menších nekončila. Na premostení oproti 
Domu služieb čakali na deti ďalšie súťaže. 

Pracovníci Lesotoru deťom dávali úlohy, 
ktoré súviseli s lesom, drevom a lesnými ži-
vočíchmi. Skúsili si tu i pílenie dreva a lu-
kostreľbu. Veríme, že staroturianske deti si 
tento deň v uliciach mesta naozaj užili a že 
podobnú oslavu dňa detí sa podarí zorga-
nizovať i o rok. 

Lívia Boorová

Rekonštrukcia našej 
ČOV pokračuje
Počas potuliek po staroturianskom chotá-
ri vám určite neunikol čulý stavebný ruch 
v areáli mestskej čistiarne odpadových vôd 
a jej okolí. Tak, ako sme už pred časom in-
formovali, rekonštrukcia našej ČOVky bola 
zahájená v januári tohto roka s termínom 
ukončenia december 2015. Tento termín je 
pevne stanovený Ministerstvom životného 
prostredia SR, ktoré je riadiacim orgánom. 
Vzhľadom na krátkosť realizačného času 
bolo potrebné hneď od začiatku dôsledne 
zosúladiť činnosti a práce všetkých zainte-
resovaných. 

Vodohospodárske stavby – ekologický pod-
nik, a.s. Bratislava, ako realizátor stavby, úzko 
spolupracuje s investorom – Regionálnou 
vodárenskou spoločnosťou AQUATUR, a.s. 
Stará Turá a hlavne so spoločnosťou PreVaK, 
s.r.o. Stará Turá, ktorá prevádzkuje verejné 
vodovody a kanalizácie. Napriek veľkým ob-
medzeniam a sťaženým podmienkam musí 
spoločnosť PreVaK, s.r.o. zabezpečovať čis-
tenie odpadových vôd aj počas rekonštrukč-
ných prác. Vďaka každodennej priamej 
komunikácii a  spolupráci s  realizátorom 

stavby zosúladili 
všetky činnosti tak, 
že nijakým spôso-
bom neobmedzujú 
prebiehajúcu rekon-
štrukciu. Naopak. 
Vždy v prípade po-
treby sú priprave-
ní podať pomocnú 
ruku.

Čistiareň odpa-
dových vôd je tvorená viacerými objektmi. 
Niektoré z nich budú novo vybudované (do-
sadzovacie a nitrifikačné nádrže) a niektoré 
vzniknú rekonštrukciou pôvodných (denit-
rifikačné nádrže).

Začiatkom roka, hneď po zriadení sta-
veniska, sa začali prvé výkopové a búracie 
práce spojené s odvozom výkopovej zeminy 
a vybúraných betónov na určenú skládku. 
Nasledovalo osádzanie oceľových štetovníc 
v objektoch dosadzovacích a nitrifikačných 
nádrží. Súčasne bolo nevyhnutné zabezpe-
čiť odčerpávanie množstva vody, ktorá sa 
objavila pri výkopových prácach. Po prí-
prave a sčasti aj výmene podložia v objekte 

dosadzovacích nádrží bola vybetónovaná zá-
kladová doska. Súbežne pokračovali práce 
na výstavbe nitrifikačných nádrží. V objek-
toch denitrifikačných nádrží, ktoré sa „len“ 
rekonštruujú, boli zrealizované potrebné bú-
racie práce a sú pripravené na ďalšie úpravy. 

Vďaka zodpovednému prístupu ľudí, kto-
rí sa priamo či nepriamo na tomto veľkom 
projekte podieľajú, postupujú práce doteraz 
v súlade so stanoveným harmonogramom. 
Veríme, že to bude tak až do ukončenia stav-
by a koncom roka začne zrekonštruovaná 
čistiareň odpadových vôd naplno slúžiť svoj-
mu účelu v prospech nás všetkých. 

AQUATUR, a.s.
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Otvorená náruč pre deti inak obdarené...
Slnečná sobota 30. mája rozihrala úsmev na tvárach mnohých detí a ich rodičov v kopa-
ničiarskej dedinke Podkylava. Bol to deň, ktorý patril rodinám z podjavorinskej oblasti, 
ktoré vychovávajú dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím. Vidieť tieto rodiny šťastné 
a spokojné bol zámer organizátorov 3. ročníka podujatia Otvorená náruč – Júlie Bublavej, 
Eriky Haluzovej, Ľudky Klempovej v úzkej spolupráci s členkami Komisie pre sociálne veci 
a bývanie v Starej Turej a Nadácie ŽIVOT. 

Podujatie ponúklo širokú paletu činností a akti-
vít, ktoré zaujali a nadchli nielen deti, ale aj ich 
rodičov. U detí chceme podporiť tvorivosť, hra-
vosť, jemnú motoriku a radosť z pohybu. Ponúkli 
sme im možnosť modelovať s hlinou, vypletať ko-
šíky s pedigom. Top aktivita tohto ročníka bolo 
maľovanie na drevo ale hlavne na tričká. Deti sa 
s hrdosťou obliekli do vlastnoručne vymaľova-
ného trička, ktoré im bude pripomínať šťastím 
naplnený deň. Umelecké tvorenie  detí bolo pod 
patronátom a odborným dohľadom Magdalénky, 
Mišky, Moniky a Danielky, ktoré mali počas ce-
lého dňa plné ruky práce. V tvorivej činnosti ich 
zastavila  až podvečerná krátka búrka. 

Dievčatá, ktoré lákal dynamický tanec sa 
s nadšením nechali viesť skvelou Zumba taneč-
níčkou Soňou, ktorá vďaka svojej spontánnosti 
a priateľskosti zožala veľký úspech i pri tvori-
vej činnosti s textilom.  Nielen pre chlapcov, ale 
i pre dievčatá bola zaujímavá ponuka vyskúšať si 
streľbu so starodávnym lukom pod majstrovským 

vedením lukostrelca Ľuba, ktorý žne v  tejto 
disciplíne i medzinárodné úspechy. Okrem lu-
kostreľby nám ponúkol aj ukážku práce so so-
kolom. Zajazdiť si na koni alebo polohovať na 
cvičenom psíkovi boli ďalšie aktivity, ktoré pomá-
hajú týmto deťom pri riešení mnohých zdravot-
ných problémov. Priestory Agrofarmy sú na tieto 
aktivity priam ideálne. Počas tvorenia detí využili 
ich rodičia možnosť predebatovať svoje problé-
my s pracovníkmi Sociálneho oddelenia v Starej 
Turej, alebo vzájomným odovzdávaním si osob-
ných skúseností medzi sebou. Pre rodičov bola 
zaujímavá i prezentácia firmy Reha-Care, ktorá 
ponúka širokú paletu zdravotníckych pomôcok.  

Priestory Agropenziónu Adam nám ponúkli 
rôzne relaxačné možnosti: masáže, perličkový 
kúpeľ, bazén, masážne lôžka Ceragem, kozme-
tické poradenstvo pracovníčok firmy Mary Kay. 
Mnohým rodičom boli nápomocné i konzultá-
cie s pracovníkmi ÚPSVaR. Tieto stretnutia sú 
dôležité pre obe strany. Pracovníci Úradu práce 

a rodiny z Nového Mesta nad Váhom a Myjavy 
dôkladnejšie spoznávajú rodiny v neformálnom 
prostredí, majú možnosť spoločne hľadať formu 
pomoci a legislatívne možnosti podpory zo strany 
štátu,  rodičia vnímajú pracovníkov nielen ako 
úradníkov, ale spoznávajú ich aj v inom rozmere.

Spoločné opekanie oživené hudbou a spevom 
skupiny Šramel bolo krásnym zavŕšením skvelého 
dňa. Deti aj rodičia sa vracali domov primerane 
unavení ale zároveň šťastní, v radostnom očaká-
vaní ďalšieho ročníka podujatia Otvorená náruč. 

Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave a  organizovaní 
Otvorenej náruče – p. Haluzovej, p. Klempovej, 
členkám Komisie pre sociálne veci a  bývanie 
v Starej Turej, p. Petrovičovej a Nadácii ŽIVOT, 
p. Lacovej a  všetkým lektorom tvorivých 
workshopov. 

Veľké poďakovanie od všetkých účastníkov 
podujatia Otvorená náruč patrí generálnemu 
sponzorovi - ČSOB Nadácii. 

Júlia Bublavá, predsedníčka Komisie 
MsZ pre sociálne veci a bývanie

Prezident vyjadril úctu 
vojnovým veteránom
Pri príležitosti 70. výročia skončenia 
druhej svetovej vojny prijal prezident 
Andrej Kiska 7. mája v prezidentskom pa-
láci vojnových veteránov, aby im vyjadril 
úctu a vďaku za boj za slobodu. Prezident 
si uctil i staroturianskeho učiteľa Stanislava 
Hlubockého, ktorého v  Prezidentskom 
paláci zastúpila jeho dcéra. Tá s rodičmi 
prežívala dramatické vojnové udalosti. 
Stanislav Hlubocký bol odborný učiteľ zo 
Starej Turej, otec piatich maloletých detí. 
Počas druhej svetovej vojny pred gesta-
pom ukryl zostreleného amerického letca 
Jamesa Kirchhoffa a svojho švagra parti-
zána, už ťažko chorého Ondreja Chorváta. 
V decembri 1944 bol Stanislav Hlubocký 
na základe udania odhalený a spolu s ukrý-
vanými zatknutý. Všetci traja zatknutí – 
Stanislav Hlubocký, jeho švagor a americký 
letec boli popravení 28.12.1944. Ich telá 
sa našli až v posledných májových dňoch 
r. 1945 v  hromadnom hrobe. Keďže 
otec zachraňoval amerického pilota, ko-
munistický režim matke nepriznal ani 
vdovský dôchodok. Rodina však dostala 
vyznamenanie od amerického generála 
Eisenhovera. 
Zdroj: Tlačová správa prezidentskej kancelárie

Veční bratia sa stretnú opäť na Veľkej Javorine
Posledná júlová nedeľa je na česko-slovenskom po-
medzí pevne spätá so Slávnosťami bratstva Čechov 
a Slovákov na Veľkej Javorine. Toto neformálne, 
priateľské stretnutie večných bratov – Čechov 
a Slovákov – organizuje každoročne prípravný vý-
bor javorinských slávností, ktorý je zložený z pred-
staviteľov miest a  obcí prihraničného regiónu. 
Tradícia stretávania sa príslušníkov oboch národov 
na Veľkej Javorine siaha do začiatku minulého sto-
ročia. Veľkú Javorinu si určite nevybrali naši pred-
kovia náhodne, patrí k najkrajším miestam celého 
regiónu a je najvyššou dominantou Bielych Karpát. 

„Tu bratia vždy sa stretať budú...“ Hurbanove 
heslo bude platiť natrvalo, pretože aj keď oba národy 
sú už viac ako dve desaťročia osamostatnené, väzby 
medzi nimi naďalej pretrvávajú a ľudia na oboch 
stranách hranice sú stále pevne spätí.  Javorinské 
slávnosti každoročne zdôrazňujú význam česko-
-slovenských vzťahov medzi obyčajnými ľuďmi, ale 
i medzi jednotlivými krajmi, samosprávami či pod-
nikateľskými subjektmi na oboch stranách hranice. 

I  tohtoročnú poslednú júlovú nedeľu – 
26.7.2015 – Vás pozývame na stretnutie dvoch 
večných bratov, ktorí aj keď každý kráčajú vlast-
nou cestou, vždy si nájdu čas jeden na druhého 
a v prípade potreby, neváhajú nechať všetko tak 
a ísť na pomoc tomu druhému. Bratia, ktorí aj keď 
boli rozdelení pomyselnou hranicou, v srdciach 
ľudí zostávajú naďalej spolu.  

Vrch Veľká Javorina je tradičným miestom 

stretávania sa Čechov a Slovákov už od r. 1845. 
Pevnú väzbu príslušníkov oboch národov tu sym-
bolizuje od r. 1990 Pamätník česko-moravsko-slo-
venskej vzájomnosti. Pri pamätníku si i tento rok 
v ranných hodinách poslednú júlovú nedeľu pripo-
menieme spoločnú minulosť i budúcnosť národov 
položením kytice kvetov. 

V rámci slávností sa môžu návštevníci tešiť i na 
kultúrny program, ktorý ponúkne tie najlepšie sú-
bory a skupiny z prihraničného regiónu, ktoré budú 
prezentovať najmä folklór a tradičnú hudbu česko-
-slovenského pomedzia.  

Pripraviť tak veľké podujatie, akými sú 
Slávnosti bratstva Čechov a  Slovákov na Veľkej 
Javorine je organizačne i finančne veľmi náročné. 
Preto je potrebné poďakovať jednotlivým obciam 
a mestám z oboch strán hranice, Jihomoravskému, 
Trenčianskemu a Zlínskemu kraju a sponzorom, 
bez ktorých pomoci by nebolo možné javorinské 
slávnosti zorganizovať. 

V minulom roku sme sa dočkali i pekného po-
časia, tak dúfajme, že i tohtoročné Slávnosti brat-
stva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine budú 
opäť plné slnka, pohody a dobrých ľudí. Informácia 
o kyvadlovej autobusovej doprave na Javorinu bude 
uverejnená na plagátoch a v mestskom rozhlase.

V sobotu 25. 7. 2015 sa o 14. 00 h koná na vrchu 
Veľkej Javoriny podujatie Javorina tour 2015 - stretnu-
tie cykloturistov z Českej a Slovenskej republiky.

Lívia Boorová 
Viac info na: www.velkajavorina.com
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Pripomeňme si atmosféru Staroturianskeho jarmoku
V nejednej domácnosti si v sobotu večer 
členovia rodín svorne povedali: „A je po 
ňom...“ Niektorí možno s ľútosťou, že im 
bolo na jarmoku dobre, že postretali sta-
rých známych, postáli pri poháriku niečoho 
dobrého, vypočuli si program na námestí 
alebo kúpili nejakú drobnosť, ktorá im bude 
jarmok pripomínať. Iní možno zase s úľa-
vou, pretože ich obťažoval hluk z kolotočov 
či programu. Aj organizačný výbor jarmoku 
v teplý sobotný večer skonštatoval, že 24. 
ročník Staroturianskeho jarmoku je za nami 
a zostáva nám už iba ohliadnuť sa dozadu 
a spomenúť si aký bol. 

Druhý júnový víkend bol nielen v  Starej 
Turej, ale i  na celom Slovensku tropický. 
Predajcovia na Staroturianskom jarmoku 
to nemali jednoduché, s horúčavou bojo-
val takmer každý kto vytiahol päty z domu. 
Predajné stánky boli aj v tomto roku situova-
né na hlavných uliciach mesta popri potoku 
Tŕstie. V stánkoch ste mohli vidieť rôznoro-
dý tovar od predajcov zo Slovenska, Česka, 
Poľska a Maďarska. 

Počet stánkov a tovar v nich ovplyvniť 
prípravný výbor jarmoku nevie, no každo-
ročne sa snaží pre predajcov vytvoriť vhod-
né podmienky na bezproblémový predaj. 
Veríme, že ste s i tento rok z jarmoku od-
niesli aspoň malú drobnosť, ktorá potešila 
Vás či Vašich blízkych. 

K  jarmoku tradične patrí kultúrny 

program na Námestí slobody. Tento rok sme 
sa snažili ostré slnko utlmiť veľkým párty 
stanom, pod ktorý sa diváci mohli v prípade 
potreby schovať do tieňa. 

V rámci programu sa Vám opäť pred-
stavili rôznorodé súbory, zoskupenia a jed-
notlivci. V piatok ste si mohli na začiatku 
programu pozrieť vystúpenia talentovaných 
detí zo Základnej umeleckej školy v Starej 
Turej. Najprv sa nám predstavil hudobný 
odbor pod vedením p. učiteľa Stískala, ne-
skôr tanečný odbor, ktorý vedie p. učiteľka 
Rzavská. Potom nasledovala úžasná špor-
tová exhibícia domáceho Wushu centra 
Stará Turá s malými i veľkými športovca-
mi. Najmenším divákom sa predstavila in-
teraktívna divadelníčka Mia s programom 
Farbičkový koncert. V  jej koncerte si za-
spievali aj detičky a pri tancovaní sa pridali 
i niektorí rodičia. V programe sa snažíme 
každý rok ukázať aj to najlepšie čo máme 
doma. Preto sme si opäť mohli vychutnať 
vystúpenie domáceho folklórneho súboru 
Poľun, ktorý nám zahral a zaspieval piesne 
blízke nášmu kraju. Hneď potom sa na pó-
diu predstavila ska rock´n rollová skupina 
Hrana. Kapela potešila najmä mladšiu gene-
ráciu divákov. Vrcholom piatkového večera 
bola skupina Elán Kontraband, ktorá ponúk-
la návštevníkom najväčšie hity skupiny Elán. 
Ich vystúpenie prilákalo na námestie nespo-
četné množstvo ľudí, ktorí sa ukážkovo ba-
vili. Pred pódiom, za pódiom, pri tržnici, 

všade sa tancovalo a spievalo. Väčšinu z nás 
až mrzelo, že sa ich koncert musel skončiť. 

Sobotný program opäť otvorila dycho-
vá hudba Bučkovanka, ktorá oslovila naj-
mä tých skôr narodených. Rezkejšiu hudbu 
potom priniesla ľudová hudba Borovienka, 
ktorá rozprúdila náladu aj keď horúce poča-
sie neúprosne pálilo. Ďalší program sa niesol 
v duchu rockovej hudby. Záverečné vystú-
penie patrilo rockovej skupine Five Faces 
Experience, ktorá ponúkla rockovú klasiku 
60. a 70. rokov. 

Jarmok však nie je iba o  stánkoch 
a programe. Je najmä o deťoch a pre deti. 
Najmenších jarmočníkov zaujímajú naj-
viac zo všetkého detské atrakcie a kolotoče. 
Vieme, že často spôsobujú nadmerný hluk, 
ale veríme, že aspoň tento jeden víkend 
v roku to občania mestu prepáčia a spoloč-
ne necháme deti, aby sa poriadne vyjašili. 
Okrem adrenalínových dobrodružstiev na 
kolotočoch si deti mohli zdarma vyskúšať aj 
chodenie po vode vo veľkých nafukovacích 
bublinách alebo si mohli zajazdiť na elektric-
kých autíčkach. 

Na záver je potrebné poďakovať všet-
kým, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh 24. 
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 kultúrny 
program. Dôležité je poďakovať aj mestskej 
polícií a OO PZ SR, pretože zaisťovali bez-
pečnosť 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 25. ročníku Staroturianskeho 
jarmoku.

Lívia Boorová

Výzva k spolupráci pri tvorbe nového Komunitného 
plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2022

Mesto Stará Turá začína s prípravou nového Komunitného plánu 
sociálnych služieb na roky 2017 – 2022. Pri tejto príležitosti vy-
zýva občanov mesta, poskytovateľov sociálnych služieb na území 
mesta, zástupcov neziskových organizácií a občianskych združení 
pôsobiacich v sociálnej oblasti v Starej Turej k spolupráci. Naším 
spoločným cieľom bude zmapovať, aké druhy sociálnych služieb 
nám chýbajú a na základe výsledkov si stanovíme priority budú-
ceho rozvoja sociálnych služieb v našom meste.  

Záujemcovia, ktorí sa chcú podieľať na tvorbe tohto plánu, 
môžu kontaktovať  pracovníčky na sociálnom oddelení MsÚ Stará 
Turá:
• osobne v kancelárii na 1. poschodí v Dome štátnej správy,  
• telefonicky na čísle: 746 1645, 746 1646, 0905 638860, 
• mailom na: soc_referat@staratura.sk alebo 

socialne@staratura.sk.
Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá
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NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2015
Mestské múzeum v Starej Turej sa tento rok po druhýkrát zapojilo 
do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa každo-
ročne realizuje pod záštitou Rady Európy. Jedenásty ročník tohto 
podujatia pripadol v roku 2015 na sobotu 16. mája. Tento rok sme 
sa rozhodli prizvať na spoluprácu i pracovníkov Múzea sestier 
Royových a Železničného múzea v Starej Turej, ktorí sa spoločne 
s nami podieľali na organizovaní tejto akcie v priestoroch Domu 
kultúry Javorina. Dňa 16. mája si návštevníci mohli do neskorých 
večerných hodín prezrieť stálu expozíciu Mestského múzea spolu 
s „Izbou tradičného bývania“, časť expozície Železničného múzea 
i Múzea sestier Royových.

V stredisku cezhraničnej spolupráce 
sa v tento deň otvorila výstava o his-
tórii a výrobkoch bývalého podniku 
Chirana, ktorú usporiadalo Mestské 
múzeum v Starej Turej. Táto expo-
zícia bola zriadená pri príležitosti 
80. výročia podniku. Návštevníci 
tu mohli vidieť takmer 600 exponá-
tov. Boli to najmä výrobky z mera-
cej a zdravotníckej techniky, textilné 
vretená, dobové fotografie, kroniky 
a iné. Súčasťou výstavy bolo celo-
večerné premietanie dovtedy ne-
publikovaných filmových záberov 
Starej Turej (z r. 1943 – 1972), ktoré 
zožalo veľký úspech. Boli to zväčša 
filmy súvisiace s činnosťou Presnej 
mechaniky (neskôr Chirany) a s vý-
stavbou v Starej Turej. Tieto nemé 
krátkometrážne snímky previe-
dol do digitálnej podoby Dušan 
Klimáček, ktorý ich takisto zostrihal 
a pripravil na premietanie.

Pracovníci Železničného mú-
zea Stará Turá vítali návštevníkov 
v dobových uniformách. Expozíciu 
múzea tvorilo prostredie dopravnej 
kancelárie z  obdobia prvej ČSR. 
Obsahovala všetky základné prvky, 
ktoré pre svoju činnosť potreboval 
výpravca vlakov, výhybkár, telegra-
fista i pokladník. Nachádzal sa tu 
napr. Morseov telegrafný prístroj 
slúžiaci na prenos textových správ 
alebo nástenný telefónny prístroj 
(vzor 1909), ktorý je jediným svojho 
druhu na Slovensku. Sprievodným 
programom bolo premietanie pre-
zentácie historických fotografií z vý-
stavby železničnej trate Nové Mesto 
n. V. - Veselí n. Moravou a dobového 
propagačného filmu českosloven-
ských železníc z  obdobia 1. ČSR. 
Návštevníci si na pamiatku mohli 
odniesť lepenkový cestovný lístok 
s  vyrazeným dátumom príchodu 

prvého vlaku na Starú Turú.
V  expozícii Múzea sestier 

Royových si mohli návštevníci 
prezrieť osobné predmety sestier 
Kristíny a Márie Royových, ktoré 
nie sú súčasťou stálej expozície mú-
zea. Vystavené bolo i pôvodné kres-
lo, kedysi patriace sestrám Royovým 
a Márii Rafajovej, v ktorom sa deti 
mohli odfotografovať. Nachádzali 
sa tu i dobové fotografie, autentic-
ké svedectvá a  dokumenty, knihy 
a iné publikácie. Cenný bol najmä 
1134-stranový samizdat – doposiaľ 
knižne nevydaný román Kristíny 
Royovej Kúzlo otčiny. Návštevníci 
si tu mohli vypočuť rozhlasové re-
lácie o sestrách Royových, ich na-
sledovníkoch a o múzeu, ktoré je im 
venované v Domove bielych hláv.

Okrem zaujímavého a pestrého 
programu bolo pre návštevníkov 
pripravené aj malé občerstvenie. 

Sme veľmi radi, že tento rok sa pod-
ujatia zúčastnilo viac ako 300 ľudí, 
čo je dvojnásobok počtu minuloroč-
ných návštevníkov. Potešujúci je aj 
fakt, že z deviatich múzeí, ktoré sa 
v rámci Trenčianskeho kraja zapo-
jili do Noci múzeí a galérií 2015, sú 
tri múzeá zo Starej Turej. Veríme, že 
aj budúce ročníky tohto podujatia 
budú mať rovnako pozitívnu odo-
zvu. Na záver by som sa chcela poďa-
kovať Petrovi Škriečkovi, Dušanovi 
Klimáčkovi, pracovníkom Múzea 
sestier Royových, Železničného 
múzea v Starej Turej a v neposled-
nom rade i riaditeľke Domu kultúry 
Javorina, Eve Adámkovej, všetkým 
pracovníkom DKJ a ostatným, ktorí 
sa podieľali na príprave podujatia.

Lucia Poľanská 
Mestské múzeum Stará Turá

Výstava 80 rokov Chirany
Uplynulo už 80 rokov odvtedy, čo sa podnika-
teľ František Michera rozhodol postaviť svoj zá-
vod na výrobu vodomerov a plynomerov práve 
v Starej Turej. Z tohto malého závodu sa neskôr 
stal úspešný podnik známy ďaleko za hranicami. 
Vo významnej miere zmenil sociálnu štruktúru 
i tvár nášho mesta a nezmazateľným spôsobom 
sa zapísal do histórie Starej Turej. Na počesť tohto 
významného výročia usporiadalo Mestské mú-
zeum výstavu o histórii a výrobkoch bývalého 
podniku Chirana. Slávnostné otvorenie výstavy 
sa uskutočnilo 16. mája 2015 počas podujatia Noc 
múzeí a galérií za účasti pozvaných hostí i verej-
nosti. Návštevníci tu mohli vidieť výrobky, ktoré 
sa kedysi vyrábali v Micherovom závode (1950 – 
Presná mechanika; 1965 – Chirana). Zastúpené 
boli najmä výrobky z meracej a zdravotníckej 
techniky. Vystavených bolo niekoľko typov vodo-
merov, plynomerov, tlakomerov i textilných vre-
tien a takisto munícia, ktorá sa tu vyrábala pred 
i počas 2. sv. vojny. Zo zdravotníckej techniky to 
boli rôzne vyšetrovacie nástroje, sterilizačné po-
môcky i svetloliečebné prístroje (napr. prvé čes-
koslovenské horské slnko Premalux). Nechýbali 

ani injekčné ihly a striekačky (klasické sklokovové 
i jednorazové z plastických hmôt), výrobky dý-
chacej a narkotizačnej techniky či elektronické 
zdravotnícke prístroje (napr. EKG). Veľmi cenný 
je napríklad prístroj pre mimotelový krvný obeh 
Premacard II. z r. 1958, tiež výrobky ocenené na 
svetovej výstave EXPO 58 v Bruseli (veľká bron-
choskopická súprava z r. 1957, defibrilátor z r. 
1958) a iné. Návštevníci tu mali možnosť vidieť 
i niekoľko resuscitačných prístrojov, stomato-
logickú súpravu a dentálne náradie. Expozíciu 
dopĺňali dobové fotografie, kroniky, patentové 
listiny zamestnancov podniku a rôzne publikácie 
o histórii, výrobkoch a činnosti podniku.

Na výstave sa nachádzalo takmer 600 ex-
ponátov. Väčšina z  nich je súčasťou zbierky 
Mestského múzea v Starej Turej, avšak mnohé vy-
stavené predmety netvoria stálu expozíciu múzea. 
Ostatné exponáty nám zapožičali firmy Chirana 
Medical a Elster. Sprievodným programom vý-
stavy bolo premietanie filmových záberov Starej 
Turej z r. 1943 – 1972, z ktorých väčšina súvisela 
s činnosťou závodu a s rozvojom mesta. Veľmi 
nás teší, že výstava získala mnoho pozitívnych 

ohlasov a prišlo si ju pozrieť takmer 800 náv-
števníkov. Privítali sme tu i mnoho žiakov zo 
základných a stredných škôl a tiež niekoľko za-
hraničných návštev. Výstava Chirana – 80 rokov 
prebiehala až do 26. júna a bola otvorená aj počas 
staroturianskeho jarmoku.

Organizácia výstavy bola pomerne náročná, 
no našlo sa veľa dobrovoľníkov, ktorí nám po-
mohli s jej prípravou. Chcela by som sa preto po-
ďakovať Ing. Dušanovi Hrnčiříkovi, Ing. Jánovi 
Zelkovi, firmám Chirana Medical, Elster a Sensus 
Slovensko, pracovníkom Technických služieb, fir-
my PreVaK a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali 
na jej príprave. 

Lucia Poľanská, Mestské múzeum Stará Turá
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Detský deň v Topoleckej
V nedeľu 7.6.2015 sme za krásneho letného horúceho dňa priví-
tali v Topoleckej za hasičskou zbrojnicou detičky aj s rodičmi pri 
príležitosti Dňa detí. Po preložení termínu podujatia vzhľadom 
na nepriazeň počasia, padlo rozhodnutie skúsiť túto peknú akciu 
uskutočniť v nedeľu 7.6.2015. Na deti čakali rôzne hry i s hasič-
skou tematikou, za absolvovanie ktorých čakali na všetky sladké 
odmeny.  Celé popoludnie nám spríjemňoval náš DJ veselou 
hudbou a bonusom pre deti bol nafukovací hrad.

Prekvapením pre 
všetkých prítom-
ných bol „hasič-
ský útok“ našich 
najmenších hasi-
čov v pekných dre-
soch a  so všetkým, 
čo k  tomu patrí. 
Príchod sprevádza-
ný sirénou a samot-
ný útok s nástrekom 
na terče, za čo si za-
slúžili veľký potlesk 
od všetkých prítomných a obdiv u ostatných kamarátov.

Sladké odmeny pre všetky deti sme nakúpili vďaka sponzor-
ským príspevkom, za čo všetkým ĎAKUJEME! Taktiež ďakujeme 
i za zapožičanie nafukovacieho hradu.

Pevne veríme, že Detský deň v Topoleckej organizovaný dob-
rovoľnými hasičmi z Topoleckej  bude pokračovať v tejto peknej 
tradícii a že všetci zúčastnení odchádzali spokojní a príjemne 
unavení J. Tak dovidenia na budúci rok milé deti!

Za DHZ Topolecká – Monika Hluchá

Popoludnie s hasičmi 
a záchrannými zložkami 
v Drgoňovej doline
V piatok 22. mája 2015 od 15.00 h sa na ihrisku v Drgoňovej doline 
konalo popoludnie so zložkami záchranného systému a polície. 
Ukážka práce hasičov, záchranárov a policajtov bola  zameraná 
na zachraňovanie osôb pri dopravnej nehode a hasení motorového 
vozidla s vysvetlením všetkých činností jednotlivých členov záchran-
ného systému a oboznámením sa so záchranou osôb tak, aby 
nedošlo k ďalším zraneniam. Akcia bola spojená s ukážkou práce 
polície a policajného psa, zadržiavania páchateľa a zoznámenie 
s technikou, výstrojom a výzbrojou policajného zboru. 

Pre menšie deti boli pripravené hry a po ich absolvovaní dosta-
li odmenu vo forme balíčka naplneného vďaka sponzorom akcie. 
Súčasťou programu bolo aj maľovanie na tvár a opekanie špakáčikov. 
Pre všetkých účastníkov bolo pripravené občerstvenie.

Akciu podporili Nadácia ŽIVOT Stará Turá, SVAMAN spol. 
s. r. o. Myjava, ELEKTROINŠTALA spol. s. r. o., Nové Mesto nad 
Váhom a Bánovecké mliekarne. 

Ďakujeme všetkým návštevníkom, že aj napriek nepriazni po-
časia sa akcie zúčastnili a tešíme sa na stretnutie v ďalšom roku. 

Katarína Robeková, DHZ Drgoňova Dolina

Nové služby 
na pošte

Pošta Stará Turá okrem tradič-
ných poštových služieb poskytu-
je i špecializované služby štátu. 
Na pošte Stará Turá už vybavíte:

• výpis z Obchodného registra 
už za 3,90 €,

• výpis z listu vlastníctva v sume 
od 8,00 €,

• výpis a odpis z registra trestov. 
Prvé vyhotovenie už za 6,00 €, 
ďalšie vyhotovenia na základe 
jednej žiadosti len za 2 €. 

Všetky tieto dokumenty sú ve-
rejnou listinou použiteľnou na 
všetky právne úkony. 

Pošta Stará Turá

Medzinárodné 
výtvarné sympózium
V piatok 12. júna sa konalo v Hoteli LIPA I. MEDZINÁRODNÉ 
VÝTVARNÉ SYMPÓZIUM. Pozvaní umelci zo Slovenska, Česka, 
Poľska a Nemecka počas celého týždňa od 6. do 12. júna maľovali 
obrazy priamo v priestoroch hotela. Počas týždňovej prípravy 
a maľovania nádherných a jedinečných obrazov sa zúčastnilo 
tohto sympózia 9 umelcov. S výtvarníkmi mohli návštevníci ho-
tela debatovať, diskutovať o ich tvorbe a umení a pozerať sa na ich 
umeleckú prácu. Dokonca si mohli i sami skúsiť namaľovať obraz. 
Umelci počas pár dní spoznali mesto Stará Turá a jeho okolité 
zaujímavosti, navštívili primátorku mesta na mestskom úrade 
a privítali v priestoroch hotela LIPA aj deti z výtvarného odboru 

Základnej umeleckej 
školy Stará Turá. 

Na konci sym-
pózia každý umelec 
daroval jeden obraz 
hotelu LIPA, takže 
pre tých, ktorí ste 
nestihli túto užasnú 
vernisáž, nezúfajte! 
Originálnym obra-
zom nájdu v  hoteli 
LIPA čestné viditeľné 
miesto, takže bude 
priestor na ich obdiv.

Zdroj: Hotel Lipa

Pavučina snov
Tak veľmi by si chcel

kráčať rajom svojich snov,
čo snívaš nocou tmavou,

ráno však realita
dáva priestor iných obrazov.

Prisní sa krásne, dobré,
ale aj nočné mory,

obkolesia myseľ nepokojnú,
svetlom dňa sa zaženú

všetky predstavy.

A ráno po zobudení,
rozplynie sa pavučina snov,

kráčaš každým dňom,
v koľajach nutnosti, blúdení,

svojim životom...

J. Trúsiková
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice 
mája do polovice júna 2015?
• V stredu 20. 5. sme využili prí-

tomnosť 3 šikovných prakti-
kantov (mladých animátorov) 
a  zorganizovali sme pre deti I. 
stupňa ZŠ Netradičný duatlon. 
Zúčastnilo sa ho 24 pretekárov zo 
4. tried, ktorí si zmerali svoje sily 
v behu v kombinácii s hodmi. 1. 
miesto získal Matúš Pavlík.

• V piatok 22. 5. sa členovia záuj-
mového krúžku Detský parkour 
vybrali na záverečný test šikov-
nosti a  obratnosti do lanového 
centra v Skalici – Tarzánie. Tento 
výlet bol nielen skúškou, ale záro-
veň i koncoročnou odmenou pre 
chalanov, na ktorom sa finančne 
podieľala i Nadácia ŽIVOT. 

• V  pondelok 1. 6. (MDD) sme 
v  spolupráci s  detským parla-
mentom a ZŠ pripravili pre všetky 
deti II. stupňa ZŠ Športový deň. 
Jednotlivé triedy vo všetkých roč-
níkoch sa zapojili do 4 športových 
disciplín (floorbal, aerobik, fa-
lošný curling a beh s indíciami) 
a bojovali o čo najvyššie bodové 
hodnotenie  pre najlepšiu triedu 
v  ročníku. Víťaznými triedami 
sa stali: 5.C, 6.C, 7.B, 8.A, 9.C. 
Blahoželáme.
V ten istý deň sme prispeli i do ce-
lomestských osláv MDD s progra-
mom Deťom pre radosť. Takmer 
celý tento program si deti vyrobili 
sami a na pódiu sa ich vystrieda-
lo cca 250. Za nefinančnú pomoc 
v podobe zmrzliny pre všetkých 
účinkujúcich ďakujeme zmrzli-
nárni LA PERLA.

• V stredu 3. 6. sme v rámci výu-
kových programov pripravili pre 
dievčatá 7. tried Besedu s gyne-
kológom. Touto cestou chceme 
poďakovať MUDr. Martinovi 
Krčovi, ktorý zaujímavým a pú-
tavým spôsobom odkrýval diev-
čatám tajomstvá a možno i tabu 
z intímneho života žien a zároveň 
odpovedal na ich všetečné otázky. 

• V piatok 5. 6. sa naši chovatelia 
vybrali na Minifarmu Lubina. 
Táto exkurzia bola odmenou pre 
deti za ich celoročnú prácu a sta-
rostlivosť o  zvieratá v  CVČ, na 
ktorú prispela i Nadácia ŽIVOT.

• V týždni od 8. do 12. 6. prebehlo 
niekoľko výukových programov 
pre predškolákov pod názvom 
Zvieratká tety Janky.

Čo pripravujeme na 
júl a august 2015?
• Ako koncoročnú odmenu pre deti 

z našich záujmových krúžkov or-
ganizujeme už tradičnú akciu Boj 
o prežitie (30. 6. – 1. 7.), kde si 
deti vyskúšajú prežiť jednu noc 
bez svojich pohodlných postie-
ľok a služieb rodičov all inkluzive.

• V dňoch od 6. 7. do 17. 7. sa te-
šíme na takmer 50 detí, ktoré sa 
u nás zúčastnia 2 turnusov prí-
mestského tábora pod názvom 
Cestovatelia v čase. Deti si vyskú-
šajú, ako sa žilo ľuďom v praveku, 
staroveku, stredoveku a možno sa 
vo svojom putovaní dotknú i ži-
vota ďalekej budúcnosti.

• V  sobotu 25. 7. prispejeme do 
programu Tanca slnka a pripra-
víme súťažný detský kútik pre ma-
lých priaznivcov motoriek.

• I v tomto roku chceme vyhovieť 
záujemcom o pohybové aktivity 
počas prázdnin a  pokračujeme 
s prázdninovým cvičením s hud-
bou, a to v týchto termínoch:
 » Aerobik a posilňovacie cvičenia 

– 5. 8. o 18.00 hod. (základný 
aerobik v miernom tempe)

 » Stepaerobik a posilňovacie cvi-
čenia - 12. 8. o 18.00 hod. (zá-
kladný stepaerobik v miernom 
tempe)

 » Danceaerobik a  posilňovacie 
cvičenia- 19. 8. o  18.00 hod. 
(tanečný aerobik vo vyššom 
tempe)

 » Cardiostep a posilňovacie cvi-
čenia – 26. 8. o 18.00 hod. (zá-
kladný stepaerobik vo vysokom 

tempe zameraný na posilnenie 
kardiovaskulárneho systému)

Všetky cvičenia prebiehajú 
v CVČ Stará Turá (zadný vchod). 
Je potrebné si zobrať pitie, ute-
rák,   vhodné oblečenie a pevnú 
obuv na cvičenie (prezuť sa je po-
vinnosť!!!). Vstup na 1 cvičenie: 
1,5 eura/osobu. Bonus pre rodi-
ny: celá rodina platí 1,50 eura. 
Cvičenie je vhodné od 13 rokov.

• V pondelok 31. 8. pozývame do 
CVČ deti, ich rodičov a starých 
rodičov na Deň otvorených dve-
rí, ktorý sa uskutoční v posled-
ný prázdninový deň  31. 8. 2015 
od 8.00 do 16.30 hod. Priamo 
v  CVČ sa môžete dozvedieť 

o  pripravovaných novinkách 
a  aktivitách a  môžete si už vy-
brať a prihlásiť sa do niektorého 
zo záujmových útvarov v novom 
školskom roku.
Tešíme sa na vás.

Vzhľadom k tomu, že sa  končí škol-
ský rok 2014/2015, chcela by som 
touto cestou poďakovať všetkým in-
terným i externým, pedagogickým 
i nepedagogickým zamestnancom 
CVČ  za ich prácu a energiu, ktorú 
v tomto roku venovali nášmu centru 
a vďaka ktorým je CVČ Stará Turá 
úspešnou a uznávanou  inštitúciou 
v našom meste. Ďakujem.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Novinky zo ZŠ
A opäť je tu koniec školského roka. Posledným 

zvonením sa zatvorili pre všetkých žiakov školské 
brány. My učitelia však zostávame ďalej pracovať, 
aby sme všetko ukončili a spokojní odchádzali na 
dovolenky. Škola ani po našom odchode nezo-
stane  opustená. Na Ulici Komenského sa začala 
zatepľovať telocvičňa a vymieňame okná, takže 
naše upratovačky a školníci budú mať aj počas 
leta plné ruky práce, aby pripravili všetko na nový 
začiatok školského roka.

V mesiaci jún bol deň detí, ktorý bol nao-
zaj veľmi pestrý. Touto cestou chcem poďakovať 

mestu Stará Turá, Centru voľného času a firme 
Elster, ktorí sa postarali o krásne zážitky pre na-
šich žiakov.

V utorok 2.6. si žiaci 2., 3. a 4. ročníka zmerali 
sily v atletických disciplínach. Viac v samostat-
nom článku. Dňa  9. 6. 2015 sa v telocvični ZŠ 
v Starej Turej konala strelecká súťaž žiakov a do-
rastencov. V mesiaci jún prebehla v telocvični na 
Hurbanovej ulici medzinárodná strelecká súťaž, 
na ktorej sa zúčastnili žiaci zo ZŠ  Kunovice v ČR, 
ZŠ Podolie, SOŠ Stará Turá, ZŠ Myjava a žiaci 
streleckého krúžku. V článku pána Milatu sa do-
zviete viac o tejto akcii.

Žiaci 1. stupňa boli všetci na dopravnom ih-
risku vo Vrbovom, kde sa oboznamovali s cestnou 

premávkou a svoje teoretické znalosti si priamo 
vyskúšali na dopravnom ihrisku. 

18.6. našu školu navštívil spisovateľ Daniel 
Hevier, s ktorým deti besedovali o jeho tvorbe 
a v závere prebehla autogramiáda do prinesených 
kníh.

Deti, ktoré počas roka navštevovali školský 
klub čakalo prekvapenie. Rozlúčkou boli pátrači, 
kde počas popoludnia hľadali pomocou rôznych 
úloh skrytý poklad.

Všetkým čitateľom  želám pekné leto plné 
pohody a krásnych zážitkov a našim deťom a ko-
legom pokojné oddychovanie v kruhu najbližších.

Mgr. Dana Pribišová
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	4. júla 2015 – ZOO Dvůr Králové. Okrem množstva zvierat, 
môžu návštevníci safari autobusom absolvovať prehliadku afric-
kou divočinou. Poplatok za dopravu: 18,- €.

•	12. júla 2015 – Family Park Neusiedlersee (Rakúsko). 
Vzrušujúce atrakcie, na ktorých sa možno zviezť, šplhať, vodné 
hracie plochy, široká škála zážitkových oblastí a oblastí na ak-
tívnu činnosť a samozrejme rozprávkový les robia z parku per-
fektný výletný cieľ pre mladých aj starých! Poplatok doprava + 
vstupné: 28,- €.

•	19. júla 2015 – Bojnice. Možnosť navštíviť ZOO, Bojnický zá-
mok, kúpalisko. Poplatok za dopravu: 8,- €.

•	2. augusta 2015 – ZOO Lešná. Rozľahlá prírodná expozícia 
so spoločným chovom viac druhov zvierat, tropická hala Yucatan, 
romantický zámok Lešná i krásny park. Poplatok za dopravu: 8,- €.

•	16. augusta 2015 – Tropicarium Budapešť – návštevní-
ci okrem života v hlbočine uvidia aj kúsok dažďového pralesa. 
V Tropicariu je možné vidieť najväčšie morské akvárium v stred-
nej Európe, žraločie akvárium s 8 žralokmi a stovkami rybičiek. 
Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- €.

•	29. augusta 2015 – Medzinárodný záhradnícky veľtrh 
Tulln (Rakúsko). Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- €.

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

NOVINKY 
MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme	veľmi	pekne	za	nové	knihy		G.	Rumánka:		S	dejinami	
pod	Drahami	a	E.	M.	Rumánkovej:	Opýtaj	sa	vetra	–	túto	si	môžete	
zakúpiť	 i	v	knižnici.	Obe	knihy	si	môžete	zapožičať	v	knižnici	
K.	Royovej.	

Beletria Macháčová, Adriana a Dyda, Róbert: Ako funguje bulvár? 
• Opremčáková, Števa: V Írsku prší inak • Hayes, Terry: Ja, pútnik 
• Fulmeková, Denisa: Štrikovaní frajeri • Ondriová, Ivana: Cudzinca 
nemiluj • Akhtar, Ayad: Americký derviš Detektívky Karika, Jozef: 
Tma • Mankell, Henning: Piata žena Detská literatúra Jobus, 
Branislav: Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda • Pichon, Liz: Tom 
Gates. Moje (takmer vždy) dokonalé nápady • Jakubičková, Mária: 
Za siedmimi horami (výber rozprávok pre najmenších) • Brezina, 
Thomas: Prípad pre teba a Tigrí tím. Záhada trojfarebnej mačky • 
Grahamová, Kate: Víly Detská náučná literatúra Deary, Terry: 
Krvavé revolúcie

Oznamujeme	našim	čitateľom,	že	z	dôvodu	čerpania	
dovolenky	bude	knižnica	zatvorená	od	20.	7.	2015	
–	31	.	7.	2015.	Prajeme	Vám	veľa	slniečka,	pohody,	

dovolenkových	zážitkov,	možno	i	chvíľok	pri	dobrej	knihe.	

Kniha o staroturianskych 
Židoch
Nová kniha úspešnej staroturian-
skej autorky Evy Tomisovej „Osudy 
Židov Starej Turej“ je od polovi-
ce júna už v predaji v  Infoture – 
Stredisku cezhraničnej spolupráce 
zboku OD BILLA. Uvedenie knihy 
do života sa uskutoční v septembri 
v Dome kultúry Javorina. O tejto 
udalosti Vás budeme informovať 
v  ďalšom čísle Staroturianskeho 
spravodajcu. 

DK Javorina Stará Turá 
pozýva priaznivcov 

dychovej hudby

12. júla 2015 o 1800 hod. 
na Námestie slobody na koncert

TOMANÍKOVA NOTA
Účinkujú: DH Dubovanka a Myjavci

Dom kultúry Javorina a mesto 
Stará Turá pozýva na tradičné 
podujatie „Remeslá našich 
predkov“ 7. augusta 2015
na Námestí slobody v Starej Turej.

Sprievodným podujatím bude výstava krojov 
z rôznych oblastí Slovenska a Moravy. V prípade, 
že kroj vlastníte, budeme Vám povďační za jeho 
zapožičanie. Termín odovzdania do 20. júla 2015.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 3.7.2014 uplynú 4 roky, odkedy 
nás opustila naša manželka, mama, 
stará mama, svokra Oľga 
NEMCOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•

Dňa 28.7.2015 si pripomíname 2. 
výročie od chvíle, kedy nás opustil 
náš manžel, otec a starý otec Mi-
loslav GREGOR. Čas plynie, ale 
v našich srdciach budeš s nami 
stále. 

S láskou spomína celá rodina.

•
Kto Ťa poznal, ten si spomenie, 

kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.

Dňa 28.7.2015 uplynie 10 rokov, čo 
od nás odišiel drahý manžel, dobrý 
otec, starý a prastarý otec Pavol 
BUNČIAK z Černochovho Vrchu.

S láskou spomína manželka 
a deti s rodinami.

•
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni 
sviečky na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami 

dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 2.7.2015 uplynul 1 rok, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec a ded-
ko Ladislav ADZIMA.
S láskou spomínajú dcéra Silvia a syn 
Ladislav s rodinami a ostatná rodina.

•

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 
19.5.2015 nás opustila pani  Emília 
VALLOVÁ vo veku 88 rokov. Lúčime 
sa s našou mamou, babičkou, pra-
babičkou. Ďakujeme p. farárovi 
Vařákovi za dôstojnú rozlúčku, ako 
aj za všetky prejavy sústrasti a kve-

tinové dary.
Smútiaca rodina.

Dňa 17.7.2015 si pripomíname 1. 
výročie úmrtia nášho manžela, otca, 
dedka, švagra a krstného otca La-
dislava VÁCLAVKA. Zároveň si 
v júli tohto roka pripomíname 49 
rokov od úmrtia otca Miroslava 
ROBEKA a 47 rokov od úmrtia 

matky Ľudmily Robekovej. Kto ste ich poznali, 
spomínajte s nami.

Smútiaca pozostalá rodina.

•
Ďakujeme príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí dňa 12.5.2015 od-
prevadili na poslednej ceste nášho 
drahého manžela, otca a starého 
otca Juraja MIKASA. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme p. farárovi Mgr. 
Radomírovi Vařákovi. Zároveň ďa-

kujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Manželka Alžbeta, dcéra Daniela 
s manželom, vnučka Katarína.

•
Láska je v spomienke, spomienka v žiali, odišiel si 
ten, ktorého sme mali radi. Ťažko je nám bez Teba, 
smutno je nám všetkým, už niet návratu, ani nádeje, 
len cestička k hrobu nás ku Tebe zavedie.

Dňa 4.7.2015 uplynie 1. smutné 
výročie, čo nás navždy opustil milo-
vaný partner, otec a dedko Igor 
BOHOVIC.

S láskou a úctou spomínajú 
partnerka Ema, dcéra 

Petra, vnuci Lukáško a Emka 
a netere Ivka, Macka a Ľubka s rodinami.

•
Čas plynie a život sa končí. 

Zostanú len slzy, smútok a spomienky.

Dňa 8.6.2015 sa navždy s nami 
rozlúčil náš milovaný syn, otec, priateľ, 
brat a švagor Ivan BÍLIK, ktorý nás 
opustil vo veku 34 rokov. Touto cestou 
chceme poďakovať všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, ktorí ho 
prišli odprevadiť na jeho poslednej 

ceste. Veľké ďakujem dávame pánovi Vladislavovi 
Klimekovi a p. Mirekovi Ryšavému, ktorí sa snažili 
do poslednej chvíle o záchranu jeho života.

Smútiaca rodina.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Tamara Drahošová, Patrícia Ančicová, 
Adam Hučko, Miroslava Nemcová , Lukáš 
Bohuš, Júlia Augustínová, Samuel Klimáček, 
Vanesa Krajčovičová, Kristína Dunajčíková

Idú spoločným životom
Ivan Brnčal zo Starej Turej a Tatiana 
Adásková zo Starej Turej, Peter Juhás 
z Hanušoviec nad Topľou a Ing. Zuzana 
Durcová zo Starej Turej, Ing. Peter Búran 
z Plaveckého  Petra a Veronika Durcová zo 
Starej Turej, Juraj Hodas z Konskej a Júlia 
Hollá zo Starej Turej, Jozef Cintula zo Starej 
Turej a Marianna Vydarená zo Starej Turej, 
Dušan Durec zo Starej Turej a Monika 
Marková z Piepasného, Juraj Tinka zo Starej 
Turej a Lenka Poláčková zo Starej Turej, 
Marek Štrba zo Starej Turej a Lucia Teplanská 
zo Starej Turej, Jozef Jobb z Brezovej pod 
Bradlom a Katarína Bukovčanová zo Starej 
Turej, Miroslav Minárik z Bratislavy a Jana 
Klandúchová zo Starej Turej, Jiří Rychlovský 
z Kladna a Lenka Puškárová zo Starej Turej, 
Petr Macek z Prahy a Michaela Szigetiová  
zo Starej Turej, Michal Pagáč zo Starej 
Turej a Miroslava Hložková z Bziniec pod 
Javorinou, Peter Černík zo Starej Turej 
a Adriána Šancová z Myjavy

Posledné rozlúčky
Anna Čerešňová, Emília Vallová, Ján 
Vašíček, Mária Bunčáková, Ivan Bílik 

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚL 2015

Štefan Božik, Jaroslav Kostelný, Anna 
Adjeiová, Ján Buno, Božena Uhlíková, Anna 
Sadloňová, Vladimír Labudík, Miroslav 
Dobiš, Františka Michalcová, Božena 
Jansová, Vladislav Gablech, Bohuslava 
Klimáčková, Oľga Hojstričová, Judita 
Popluhárová, Ján Fabián, Ján Šlochar, Mária 
Raisová, Elena Držková, Anna Malárová, 
Margita Rojková, Mária Paulinová, Erika 
Koukalová, Lujza Chudíková, Michal Naď, 
Božena Kočí, Anna Klimáčková, Melánia 
Pechancová, Klementína Kadlečíková, 
Ľudmila Žákovicová, Stanislav Krúpa, 
Alžbeta Horáková, Ing. Milan Stančík, 
Alžbeta Hrouzová, Ľudmila Kučerová, 
Kamila Vrbová, Gustáv Durec

Medzinárodný strelecký súboj žiakov a dorastencov
Dňa  9. júna sa v telocvični ZŠ v Starej Turej konala strelecká súťaž žiakov a dorastencov. Súťaže sa zúčastnili žiaci  zo ZŠ Kunovice v ČR, 
ZŠ Podolie, SOŠ Stará Turá, ZŠ Myjava a žiaci streleckého krúžku. Súťaže sa zúčastnilo  50 strelcov. Podujatie finančne podporilo mesto 
Stará Turá. Žiaci súťažili vo viacerých disciplínach a boli odmenení diplomom, medailou a drobnými sladkosťami. Na záver hrali futbal.
Výsledky súťaže:
Dorastenci:
1 Plichtová Simona Podolie
2 Čechvala Kristián Podolie
3 Peter Radovan SOŠ St. Turá

Účasť 23 strelcov.

Starší žiaci:
1 Jankech  Henrich Podolie
2 Hanic Filip Podolie
3 Čuchran Marcel Podolie

Účasť 11 strelcov.

Mladší žiaci:
1 Pelikán Peter Kunovice
2 Chudík Majo Stará Turá
3 Vidrman Jakub Kunovice

Streľba na presnosť:
1 Pečenka Jozef Kunovice 30
2 Pelikán Petr Kunovice 27
3 Klimáček Aleš Stará Turá 27

Účasť 16 strelcov.

Darčekový košík získala ZŠ Podolie. Preteky rozhodovali: Milata Peter A-201,Ing. Recký, Ing. Rubaninský
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Ocenenie – Talent Trenčianskeho 
kraja 2015 pre ZUŠ Stará Turá 
Väčšina ľudí pokladá talent za niečo imaginárne, s čím sa človek narodí. Veria tomu, že 
všetci tí slávni hudobníci, športovci, či vedátori kráčali k cieľu bez námahy. Bez vlastného 
pričinenia a práce na sebe sa však nedá nič hodnotné získať. Sú to väčšinou malé kroky, 
dlhodobé poctivé úsilie, ktoré tvorí veľké veci.

V Trenčíne sa 10. júna uskutočnil už XIX. 
ročník Talentu Trenčianskeho kraja. Zišli 
sa tu žiaci a študenti, ktorí sa umiestnili na 
popredných miestach v celoslovenských ko-
lách vedomostných, športových či umelec-
kých súťažiach alebo úspešne reprezentovali 
Slovensko na medzinárodnej úrovni. Sme 
veľmi radi, že medzi ocenenými bol, ako je-
diný zástupca základného umeleckého škol-
stva v Trenčianskom kraji, i žiak našej ZUŠ 
v Starej Turej, DOMINIK SEDLÁK. Z rúk 
prednostu Krajského školského úradu Ing. 
Štefana Bohúňa a vedúcej odboru školstva 
Mgr. Ivety Kováčikovej si prevzal prestížne 

ocenenie – Talent Trenčianskeho kraja 
2015. Poďakovanie patrilo tiež pedagógom, 
ktorí sa podieľali na príprave týchto úspeš-
ných žiakov. Ďakovným listom bol ocenený 
i jeho p. učiteľ Marek Lacko.

Dominik Sedlák študuje hru na kla-
rinet v  treťom ročníku druhej časti prvé-
ho stupňa základného štúdia. Dominik je 
nielen výnimočný talent, veď získal minulý 
rok 1. miesto a tento rok 3. miesto v celo-
slovenskej súťaži drevených dychových ná-
strojov Čarovná flauta v Nižnej a Hlavnú 
cenu Grand Prize z Medzinárodného festi-
valu Top Talent v Trenčíne, ale je to aj veľmi 

cieľavedomý žiak. Jeho snom je pokračo-
vať po skončení štúdia na ZUŠ v štúdiu na 
konzervatóriu. V škole vystupuje v školskom 
orchestri a je členom Malého komorného 
orchestra v Novom Meste nad Váhom. 

Ocenenie Talent Trenčianskeho kraja pu-
toval do ZUŠ v Starej Turej už sedemkrát, 
kedy ho získali žiaci výtvarného odboru za 
svoje medzinárodné úspechy. Tešíme sa, 
že sa k nim zaradil i žiak hudobného od-
boru. Dominikovi k úspechom blahoželá-
me a veríme, že mu otvoria dvere k ďalším 
možnostiam. 

ZUŠ Stará Turá

Ocenenia Veľvyslankyne Kuby v SR pre žiakov výtvarného odboru ZUŠ
V malej koncertnej sále rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sa 30. mája 2015 uskutoč-
nilo slávnostné odovzdávanie cien výhercom celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže 
„Naši národní buditelia José Martí a Ľudovít Štúr“. Do súťaže už tradične posielajú 
práce aj žiaci výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Starej Turej, kde získavajú 
popredné umiestnenia. Veľký úspech zaznamenali i v tomto 12. ročníku, ktorý organizovalo 
Veľvyslanectvo Kuby v SR v spolupráci so Spoločnosťou priateľov Kuby na Slovensku a do 
ktorej sa zapojilo 30 škôl z rôznych kútov Slovenska.

Z rúk pani Loipa Sánchez Lorenzo, veľ-
vyslankyne Kuby v SR a riaditeľky odboru 

štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR 
PaedDr. Eleny Kačalovej si prevzala Cenu 
poroty - Dobroslava Pribišová a  Cenu 
predsedu Spoločnosti priateľov Kuby v SR 
– Tamara Hoštáková. 

Hlavnú Cenu veľvyslankyne, udelenú 
žiačke Vladimíre Vávrovej, prevzala Mgr. 
Miroslava Lacová, riaditeľka ZUŠ, ktorej p. 
Loipa Sánchez Lorenzo vyjadrila veľký ob-
div k výtvarným prácam staroturianskych 
detí a osobitne k práci Vladimíry Vávrovej. 

V  hľadisku koncertnej sály sedeli vďační 
rodičia, ktorí tlieskali i ďalším úspechom 
staroturianskych detí. Prvé miesta vo svo-
jich kategóriách, podľa výtvarných techník 
a veku žiaka, získali Lucia Vaňová, Jasmín 
Belišová a  Patrik Truhlík. Druhé miesta 
Emka Černá a Zuzana Naďová a tretie mies-
ta Michaela Skovajsová a Petra Sadloňová. 
Svoju radosť deťom zdvojnásobila prehliad-
ka ich prác v Galérii RTVS, krájanie torty, 
chytanie sladkostí a darčekov z „Piňaty“ či 
bufet s kubánskym jedlom. 

Slávnostné okamihy oceňovania pozdvi-
hol i hodnotný program, v ktorom účinko-
vali žiaci hudobného odboru ZUŠ v Starej 
Turej Alena Durcová, Michaela Málková 
a Dominik Sedlák za korepetície p. učiteľky 
Mgr. A. Borovskej. 

ZUŠ Stará Turá

Verejný koncert Základnej umeleckej školy
“Klope ktosi dneska zrána: otváraj sa, školská brána! 
Už je brána dokorán - najmúdrejšia brána brán…”

I tento školský rok vpúšťali všetky školské 
brány svojich žiakov a žiačikov zo sveta ne-
vedomosti do sveta nových poznatkov, ve-
domostí a zručností. Vchádzali dnu nesmelí 
a neistí, no keď sa teraz, po 10 mesiacoch, 
obzrú späť, vidiac, čo všetko na naučili, čo 
všetko prekonali a zvládli, isto sú na seba 
i právom hrdí.

I žiaci Základnej umeleckej školy v Starej 
Turej celý školský rok usilovne pracovali, 
cvičili a trénovali, čo nám dokázali i na mno-
hých besiedkach, koncertoch či súťažiach, 

ktorých sa zúčastnili. Dňa 4.6.2015 sa v ZUŠ 
v Starej Turej konal záverečný verejný kon-
cert, kde sa predstavili najmä absolventi 
hudobného odboru. Zaznel tu školský or-
chester, priečna i altová flauta, klarinet, kon-
trabas, klavír, husle, spev i hovorené slovo 
a krásna hudba hneď osviežila a naplnila 
všetkých poslucháčov. Počas koncertu sa 
prítomným prihovorila i p. riaditeľka ZUŠ 
Mgr. Miroslava Lacová, ktorá ocenila naj-
lepších absolventov a žiakov tanečného, vý-
tvarného a hudobného odboru, za úspešnú 

reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy. 
Všetkým žiakom a  pedagógom patrí 

vďaka - za krásne výnimočné popoludnie 
i za to, že cez hudbu a umenie pomáhate sve-
tu, aby bol lepší.  

Mgr. Katarína Medňanská 
pedagóg LDO ZUŠ 
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Atletické hry 
na 1. stupni
V utorok 2.6. si žiaci 2., 3.a 4. ročníka zme-
rali sily v atletických disciplínach (skok do 
diaľky, hod kriketovou loptičkou, beh na 50 
metrov a vytrvalostný beh). Žiaci súťažili 
najviac v dvoch disciplínach. Medzi súťa-
žiacimi sme znova objavili veľa talentov... 
Výhercovia obdržali medaily a  sladkosť. 
Po sčítaní všetkých bodov sme našli výher-
nú triedu, ktorá si odniesla putovný pohár. 
Najviac športovcov sa stretlo v:
3. miesto 3.B
2.miesto 2.D
1. miesto 4.C Gratulujeme!

Z  jednotlivcov spomeniem tých naj-
lepších: Martina Stupavská 3.B, Sandra 
Sadloňová 3.C, T. Dovičinová 4.C, M. Pavlík 
4.C, D. Kusenda 3.B, J. Tanglmayerová 
4.C, D. Dunajčíková 2.D, P. Vávra 4.B, E. 
Petrovičová 4.C, A. Bača 3.A, Z. Fecková 
2.D, M. Mikulec 2.A.

Akcia sa nám vydarila, deti prišli po-
vzbudzovať spolužiaci i rodičia. Za spoluprá-
cu ďakujem Nadácii ŽIVOT, CVČ (Michal 
Denk), pani učiteľke Milatovej, rodinným 
príslušníkom a asistentom zo 4.C, ktorí mi 
pomohli pri organizovaní súťaže. Ďakujem!

Mgr. Soňa Hanáková, ZŠ

Canisterapia v materskej škole
Dňa 3.6.2015 navštívili našu Materskú ško-
lu Stará Turá záchranári Slovenskej repub-
liky, K 7- Psovodi zo Žiliny. Túto aktivitu 
sme organizovali v rámci realizácie projek-
tu Nadácie ŽIVOT z „Programu malých 
komunitných grantov 2014“ a za finančnej 
podpory Rodičovského združenia pri MŠ 
Stará Turá. Prostredníctvom novej alterna-
tívnej metódy, tzv. canisterapie sme chceli 
navodiť príjemné a krásne pocity u detí, 
viesť ich k uvoľneniu a upokojeniu pria-
mym kontaktom so psami. Canisterapia 
je založená na priamom pozitívnom pô-
sobení psa na fyzickú, psychickú a sociál-
nu pohodu človeka. Jej základy spočívajú 
v motivácii a v následnom silnom emoci-
onálnom zážitku dieťaťa. Je veľmi vhodná 
najmä pre deti, s ktorými je ťažšie nadvia-
zať kontakt. Ďalšou významnou vlastnos-
ťou psa, ktorá sa pri terapii často využíva 
je jeho živočíšne teplo. Prostredníctvom 
aktivít, ktoré si pre nás pripravili záchra-
nári, sa nám podarilo tieto ciele splniť. 
Deti sa dotýkali psíkov, hladkali ich, nad-
väzovali očný kontakt, kŕmili ich, hrali sa 
s nimi. Na úvod sa záchranári prezentovali 
divadielkom „O psíčkovi a mačičke“, kde 
vystupovali aj štvornohí herci. Potom sa 
deti presunuli do areálu MŠ, kde boli pri-
pravené jednotlivé stanovištia. Na začiatku 
sa psíkovia so svojimi pánmi predstavili 
a ukázali deťom, ako spoločne poslúchajú 
na prvé slovo všetky pokyny. Na prvom sta-
novisku mali deti pripravenú prekážkovú 
dráhu s kŕmením psíka, ďalej prechod 5 
metrov dlhým tunelom, na konci ktorého 
pripínali psíkovi obojok, prekážkovú dráhu 
s preskakovaním a plazením v krátkom tu-
neli a hodením loptičky do správneho ko-
šíka. Tieto aktivity boli zamerané na rozvoj 
hrubej motoriky. Na ďalšom stanovišti boli 
ukážky ako psík rieši hlavolamy (hľadanie 

piškótky pod po-
hárikmi, hádza-
nie a  chytanie 
loptičky deťom). 
Záchranársky 
psík hľadal aj 
stratené deti 
a schovanú lop-
tičku (ukážka 
revíru –vyštekania detí). Deti si vyskúšali 
nosítka UT 2000, záchranári nám ukázali 
ako sa transportuje zranená osoba a na po-
slednom stanovišti sa hrali so psychomoto-
rickým padákom a farebnými loptičkami. 

Realizácia projektu „Ako pomáhať 
deťom zvládať stres a predchádzať agresi-
vite“ prispela k zefektívneniu výchovno-
vzdelávacieho procesu v Materskej škole 
Stará Turá, ale najmä ovplyvnila rozvoj 
komunikácie a  pozitívnych osobnost-
ných vlastností detí. Deti pri kontakte so 
psíkmi prijateľným spôsobom vyjadrova-
li svoje pocity, prekonávali strach a učili 
sa rešpektovať druhých. Prostredníctvom 
spätnej väzby sa budeme snažiť i v spolu-
práci s rodičmi upevniť v deťoch prežité 
dojmy a zážitky. 

Ďakujeme za finančnú podporu Nadácii 
ŽIVOT Stará Turá a Rodičovskému zdru-
ženiu pri MŠ.

Za materskú školu Mgr. Elena SládkováPoďakovanie 
Nadácii ŽIVOT
Ďalší školský rok má za sebou aj náš hu-
dobno-dramatický krúžok. Jeho členovia 
sa v novembri zúčastnili projektu Pieseň, 
ktorá prebúdza, pri ktorom spolupraco-
vali aj s  profesionálnymi hudobníkmi zo 
Slovenského komorného orchestra. Na 
prelome kalendárnych rokov sme odohrali 
dve muzikálové predstavenia Taká zvláštna 
noc (repríza bola v Brezovej pod Bradlom). 
V marci sme absolvovali inšpiračnú návšte-
vu opery SND a školský rok sme zakončili 
záverečným koncertom v tunajšom evanje-
lickom chráme. Vianočný muzikál a návšte-
vu operného predstavenia O čarovnej flaute 
a iných kúzlach (W. A. Mozart) sme mohli 
realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie 
ŽIVOT. Ďakujeme. o. z. SLUHA  

Gratulujeme!
Dňa 13. 6. 2015 sa konalo v Motocrossovom areáli 
v Lehote pod Vtáčnikom 3. kolo seriálu ENDURO 
CUP STRED 2015, kde naše mesto reprezentoval 
v  kategórii Amatér Vlastimil Dornák. Vlastík sa 
umiestnil na krásnom 3. mieste (z 27 jazdcov). Okruh 
v dĺžke cca 10 km bol natiahnutý prevažne po lese, 
miestami sa jazdilo na lúke a zahrnutá bola časť s mo-
tokrosovými lavicami a tiež tzv. extrém test (prejazd 
pneumatík...). Štartovalo sa v dvoch rozjazdách, prvá 
trvala 1 hodinu a druhá bola skrátená na 45 minút 
z dôvodu veľmi náročných podmienok, teplota na 
slnku dosahovala 42 °C. Vlastíkovi gratulujeme a pra-
jeme mu veľa šťastia a čo najviac jázd bez pádov!

GV

Víťazkou našej letnej súťaže o knihu K. Páleníkovej: Pod talianskymi 
hviezdami sa stáva pani Iveta Moravčíková. Výherkyni gratulujeme!
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List nie každodenný
Každý človek sa niekde narodí, prežije tam aspoň časť svojho života. 
A keď ho osud zaveje úplne niekde inde, aj tak vo svojom srdci cíti, 
že ho k tomuto miestu viaže zvláštne puto - láska k rodnému kraju, 
ku krajine svojich predkov.

22. máj bol pre mňa, našu rodi-
nu a vlastne aj pre naše mesto 
trochu výnimočný. Navštívil 
nás priamy potomok Bunovcov, 
Craig Buno so svojou manžel-
kou, sesternicou a jej priateľom 
z Michiganu z USA.

Ako to vlastne všetko bolo? 
Asi pred štyrmi rokmi mi man-
žel priniesol otvorený list, ktorý 
našiel na ulici pred naším do-
mom. Či už ho niekto stratil ale-
bo zahodil, to nevieme. A tak sa 
začalo pátranie. Napísal ho Craig 
Buno a prosil o pomoc pri hľa-
daní príbuzných po pradedovi 
Pavlovi Bunovi, ktorý s rodinou 
odišiel za prácou do Chicaga ešte 
kedysi dávno začiatkom minulé-
ho storočia.

Pochodili sme všetkých 
Bunovcov zo Starej Turej a oko-
lia, ale nikto sa k  tejto rodine 
nehlásil. Až s  pomocou pána 
Rumánka a evanjelického farára 
pána Vařáka sme na fare v knihe 
rodín našli všetko, čo sme potre-
bovali zistiť.

Martin Buno, narodený 
v roku 1857, mal s manželkou 
Katarínou troch synov – Pavla, 
ktorého potomkom je aj Craig, 
Michala, Martina a dcéru Máriu, 
ktorá sa vydala za p. Jankoviča.

Pavol a Michal odišli do USA 
a aj tam zostali. Martin sa vrátil 
a keďže jeho sestra nemala žiad-
ne deti,  v tomto kraji nezostal 
po nich žiaden potomok.

Veľmi mi pomohla pani 
učiteľka Haverová, ktorá mi 
preložila prvý list Craigovi do 
angličtiny s vysvetlením, že mu 
píše niekto, kto nepatrí do rodi-
ny Bunových, ani do jeho príbu-
zenstva. Craig pátral po svojich 

príbuzných zo Slovenska, preto-
že potreboval informácie o nich 
na projekt do školy. 

Všetko čo som zohnala – in-
formácie  spolu s historickými 
fotkami, som mu postupne po-
sielala. Bola som rada, že sa do-
stal do skupiny tých najlepších, 
ktorí získali čo najviac informá-
cií o  krajine svojich predkov. 
Pretože neviem anglicky, ďalšie 
listy od Craiga mi prekladala 
dcéra Veronika.

A nadišiel deň, keď sme sa 
mali po štyroch rokoch dopiso-
vania konečne stretnúť. Pozvala 
som Craiga aj s  jeho priateľ-
mi k nám domov. Snažila som 
sa pripraviť pre nich pestrý 
program, hoci sa mohli zdržať 
len pár hodín. Mali so sebou šo-
féra a sprievodcu v jednej oso-
be, ktorý ich najskôr zaviedol 
do Mestského múzea, kde im 
sl. Lucka Poľanská pustila film 
o Kristíne Royovej. Potom na-
vštívili ešte izbu tradičného bý-
vania, výstavu o Chirane, ktorá je 
naozaj hodnotná. Evanjelický fa-
rár pán Vařák nám ukázal kostol, 
ktorý jeho  prarodičia často na-
vštevovali a knihu rodín, kde boli 
informácie o rodine Bunovcov. 

Potom sme sa pobrali do 
Topoleckej do doliny, kde sa 
narodil jeho pradedo Pavol. 
Srdečne nás privítali a uhostili 
štamperlíkom dobrej slivovice 
terajší majitelia už krásne obno-
venej chalupy Kantorovci.

Veľmi sa nám páčilo nad-
šenie našich hostí nad všetkým 
slovenským – bolo milé poze-
rať sa ako im chutí kapustnica, 
bryndzové halušky, makovníky, 
orechovníky, štedrák... Vzácne 
pre nich boli pampúšiky, ktoré 

pripravila pani Mária Otiepková.
S radosťou si obliekli turan-

ské kroje a vypočuli si niekoľko 
slovenských pesničiek, ktoré im 
zahrali a zaspievali naše vnuč-
ky a ich kamarátky. Myslím si, 
že to bola pre nich pekná bodka 
za naším stretnutím a spozna-
ním rodného kraja Craigovho 
pradeda.

Keď sme po ich odchode se-
deli v našej obývačke, zamýšľali 
sme sa hlavne nad tým, ako nás 

tento mladý 30-ročný človek za-
ujal svojím živým záujmom spo-
znať kraj, z ktorého pochádzali 
jeho predkovia.

Je to pre nás všetkých po-
vzbudzujúce a poučné, aby sme 
si i  my viac vážili svoj rodný 
kraj, miesto odkiaľ pochádza-
me a častejšie pripomínali lás-
ku k  nášmu krásnemu kraju 
pod Javorinou svojim deťom 
a vnúčatám.

Veď máme byť na čo hrdí! Jitka Durcová

Enviromentálny pobyt v prírode 
– Krahule – Tramptária
Žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili pobytu v prírode v krásnom 
prostredí Kremnických vrchoch v kráľovstve Tramptária v obci 
Krahule. Dedinka je malebným lyžiarskym strediskom s dreveni-
cami a krásnym prostredím navôkol. Kráľovstvo pozostáva z via-
cerých ubytovní, nádvoria, jedálne, ihrísk a lúk. Celým pobytom 
deti sprevádzali animátori jeho veličenstva, deti boli rozdelené 
do kráľovských družín a počas doobedia sa zabávali kráľovský-
mi remeslami: jazda na koni, šperkárstvo, maľba, športové hry, 
lukostreľba, divadlo, tanec ... Poobede  deti absolvovali turistiky 
doplnené hádankami, rozprávkami, v ktorých hrali. Deti boli 
na rozhľadni nad mestom Kremnica,  neskôr sme absolvovali 
najdlhšiu turistiku ku kostolíku sv. J. Krstiteľa – Stred  Európy.

Večerný program bol každý večer rozdielny: korunovácia 
kráľa, kráľovský diskobál, talentmánia, kráľovská tipovačka a na 
záver kráľovská rozlúčka.

Medzi jednotlivými aktivitami deti odpočívali, hrali sa, kreslili 
zážitky, chodili na prechádzky... V Tramptárii sme boli prvýkrát 
a určite sa vrátime. Deti nadšené, spokojné, najedené a vyšpor-
tované… Enviromentálny pobyt na 1*.

Mgr. Soňa Hanáková, ZŠ Stará Turá
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Exkurzia na cvičisko psíkov Clarion
V spolupráci s p. Sadloňom Igorom sme dňa 28.5.2015 navštívili 
s deťmi MŠ v Starej Turej jeho cvičisko pre psíkov Clarion v Topo-
leckej - Stará Turá. Profesionálne pripravená akcia s účasťou Kyno-
logického klubu Laugaricio bola pre deti neuveriteľne atraktívna. 

Deti mali možnosť vidieť za-
ujímavý športový tréning 
inteligentných belgických a ne-
meckých ovčiakov, harmonicky 
stavaných inteligentných psí-
kov s  hrdým nosením hlavy.  
Ovčiak je výborným strážcom 
pána a  jeho majetku. Ak je to 
potrebné, bez váhania účinne 
bráni svojho pána. V súčasnosti 
ho  v služobných prácach s obľu-
bou využíva polícia, vojsko a sú-
kromné bezpečnostné služby, ale 
svoje stále miesto má aj v špor-
tovej kynológii.

Hru so psom deti veľmi 

obľubujú, rady sa s ním nahá-
ňajú a šantia. Dokážu si k nemu 
vytvoriť hlboký citový vzťah. 
Prostredníctvom psíka si deti 
osvojujú dôležité vlastnosti - 
schopnosť vziať na seba zodpo-
vednosť za niekoho druhého, 
vytrvalosť, trpezlivosť, ohľad na 
potreby druhého. Spolu so psom 
dokážu prekonávať i strach, chá-
pať, čo je vernosť a oddanosť.

Ukážky ich výcviku a obrany, 
poslušnosti, ako odbúravať zlé 
návyky a ako ich naučiť posluš-
nosti – to všetko nám predvie-
dol p. Sadloň Igor (Výcvik psov 

Clarion), p. Pristach Alojz so 
sučkou belgického ovčiaka Hexi 
Dareos, p. Pristachová Zuzana so 
psom belgického ovčiaka Santo 
Dareos a p. Mokráň Roman so 
svojím psíkom nemeckým ov-
čiakom Conan z  Dubodiela 
(Kynologický klub Laugaricio). 
Samozrejme, nechýbal ani blízky 

kontakt s novými štvornohými 
kamarátmi. Do ukážok sa s ra-
dosťou zapojili všetky deti. 

Všetkým veľmi pekne ďaku-
jeme za prípravu, ukážky a reali-
záciu tréningu. Tešíme sa ďalšiu 
spoluprácu.

za 3.tr. III. MŠ Záhorová Sylvia

KARNEVAL na 1. stupni
Myška, ježko, zajko milý 
tancovali veselo. 
Podišiel k ním vĺčik sivý, 
čosi sa mu zachcelo...

Nie však mäsko, žiadne bitky, 
dobrú on mal náladu. 
Okúsiť chcel pre zážitky 
atmosféru parádnu.

 Zvieratká sa zabávali, 
každý z nich sa schuti smial. 
Kým nevyšiel mesiac malý 
trval skvelý KARNEVAL.

V piatok 29. mája sa detské ihrisko 1.st. ZŠ premenilo na rozpráv-
kové javisko. Princezné, mačičky, čarodejníci, lesné víly, či dokon-
ca väzni, tigre zo ZOO a mnoho ďalších a ďalších postavičiek čo 
ani ľudský rozum nezmyslí, tak práve toľko bytostí sa prechádzalo, 
tancovalo i šantilo na našom školskom dvore. Že to bola pastva 
pre oči, mozaika krásnych farieb i tvarov posúďte sami.

Mgr. M. Gulánová, ZŠ Stará Turá

Kungfu deti 2015 v Starej Turej
Po súťaži v Prahe sme opäť súťažili, tentokrát v Starej Turej. V sobotu 
30. mája 2015 náš klub Wushu centrum Stará Turá zorganizoval 
pravidelnú súťaž pre deti s názvom Kungfu deti 2015. Je to posled-
ná súťaž v tomto školskom roku a tak sme sa na ňu veľmi tešili. 
Treba povedať, že v organizovaní súťaží je vidieť zreteľný pokrok. 
Akcia prebehla hladko, bez prestojov a súťažiaci, rozhodcovia i di-
váci boli potešení tým, ako jednoducho a prehľadne  to celé ubehlo. 

Táto súťaž je venovaná hlavne 
juniorom. Našim cieľom je po-
skytnúť deťom možnosť vyskúšať 
si priebeh súťaže, zacvičiť pred 
porotou a vydať zo seba na plo-
che to najlepšie. Zároveň dýchať 
atmosféru akcie, ktorá je v pod-
state rovnaká, ako veľké junior-
ské súťaže v zahraničí, kam 
s deťmi chodíme. Deti vidia, 
ako cvičia ich druhovia z iných 
klubov a môžu sa motivovať 
k podaniu vyšších výkonov nie-
len priamo na súťaži, ale aj na 
tréningoch počas celého roka. 
Niektorí si vyskúšajú aké to je, 
pomýliť sa pod náporom stresu, 
no zároveň minimalizovať váha-
nie a chytiť sa, alebo radšej zo-
stavu ukončiť bez podupkávania, 
zdĺhavého premýšľania a pani-
ky. Nie je to ľahké a aj takúto 

skúsenosť potom dokážu využiť 
pri ďalších súťažných vystúpe-
niach alebo napríklad v škole 
pri odpovedi pred tabuľou.

Súťažilo sa v zostavách bez 
zbrane, so zbraňou a na záver 
bol aj zápas Sjushi. Naše deti na 
tejto súťaži získali 6 zlatých, 4 
strieborné a 4 bronzové medaile. 
Všetkým súťažiacim ďakujeme 
za účasť, víťazom blahoželáme 
a organizátorom z klubu Wushu 
centrum Stará Turá, rovnako 
ako rodičom, ktorí pomáhali 
uskutočniť súťaž a sponzorom, 
ktorí zabezpečili vecné ceny pre 
víťazov, z celého srdca ďakujeme. 
Veríme, že nielen deti si z pod-
ujatia odniesli poznanie, že nie 
je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť, 
hlavne sám nad sebou.

Autor: Wushu centrum Stará Turá

OBČIANSKA INZERCIA

• Novootvorená autoškola A+K v Starej 
Turej Vás pozýva na otvorenie kurzu, každý 

pondelok o 15.00 hodine na Ulici Dibrovovej č. 241 

– v bývalom penzióne Arkádia. Vykonáva sa výcvik 

na skupiny B, C, CE, D, DE, T vodičských oprávnení. 

Bližšie informácie na www.akautoskola.sk, 

na emaile: autoskola@akautoskola.sk 

alebo na telefónnom čísle 0948/456 330, 

0948/456 329
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Realizácia projektu „Detské ruky pre prírodu“ pre naše deti
Materská škola Stará Turá v súlade so Školským vzdelávacím programom „Hravá a zdravá MŠ“ 
a jeho regionálnou profiláciou pravidelne organizuje pre deti aktivity s environmentálnym zame-
raním, venuje sa spoznávaniu krás okolia nášho mesta, priamym pozorovaním deti nadobúdajú 
nové skúsenosti. Environmentálnou výchovou detí pôsobíme smerom k vedomému a zodpovednému 
prístupu k prírode, umožňujeme deťom bližšie chápať prírodné procesy a problémy súvisiace so sta-
rostlivosťou o životné prostredie a zvieratá. Deti si vytvárajú zmysel pre spolupatričnosť s prírodou, 
inými ľuďmi, prejavujú zodpovednosť voči budúcnosti, učia sa byť solidárne, dostávajú priestor na 
precítenie hodnôt a krás prírody - rozvíja sa ich environmentálne vedomie.

Najlepším prostriedkom pri utváraní vzťahu 
detí k prírode sú turistické vychádzky a exkurzie 
priamo v prírodnom prostredí spojené s pozo-
rovaním života prírody v blízkom okolí (lúka, 
les, potok, rybník, zvieratá...). Priamo deťom ob-
jasňujeme nielen spôsob života, stavbu tela, ale 
najmä potrebu ochrany. V rámci rozvoja environ-
mentálnych zručností deti vnímajú svet všetkými 
zmyslami, objavujú a hľadajú zákonitosti prírody 
skúsenostným učením.

V  jesenných mesiacoch sme zrealizovali 
1.časť projektu – pozorovanie života hospo-
dárskych zvierat na farme v priestoroch pri ja-
zere Dubník a nemenej zaujímavou pre deti bola 
i návšteva u p. Ľ. Málka, ktorý nám predviedol 
streľbu z  luku, ukázal muflóny, miniprasiatka, 
dravce a iné operence. 

2.časť projektu spočívala v realizácii aktivít:
• „Poznávame zvieratká“ - dňa 19.5. sa asi 50 

detí s radosťou vybralo navštíviť štvornohých 
kamarátov do „Minifarmy Lubina“, kde nám 
tety ošetrovateľky ukázali a priblížili skutoč-
ný farmársky život. Spoznali rôzne netradič-
né plemená – videli sme miniatúry ovečiek, 

kôz, koní, lamu, kravičku, oslíka, kačky, husi 
či sliepky. Vôbec sme sa tu nenudili – boli sme 
nadšení – tety nám dovolili vstúpiť priamo do 
ohrady medzi krotké zvieratká. Zvieratá sme si 
pozreli zblízka, kŕmili, hladkali ich a pozorova-
li, ako sa správajú v ich prirodzenom prostredí.

• „Toto je svet pre nás“ – O deň neskôr, 20. mája, 
sa z predškolákov stali malí cestovatelia - čaka-
la ich zaujímavá plavba loďou po Váhu, ktorú 
si skutočne všetci užili. Deťom sme prostred-
níctvom výletu do lodeníc v Piešťanoch po-
skytli príležitosť na získavanie elementárnych 
poznatkov o blízkom okolí a okolitej prírode. 
Počas spoločnej plavby loďou mali možnosť 
aktívne pozorovať krajinu, život na a pri rieke, 
zoznámili sa s prácou kapitána, spriatelili sa 
s veselými čajkami. Počasie prialo a spomienky 
na radostné dopoludnie nám ešte dlho budú 
rozveseľovať naše srdiečka. 

• Aj 29.5. sme si objednali počasie a vybrali sme 
sa „Náučným lesným chodníčkom“ – deti 
priamo v lesnom prostredí plnili úlohy s en-
vironmentálnym zameraním – riešili záhady 
lesa, pátrali po lesných škriatkoch, škodcoch, 
rozoznávali biologický a nebezpečný odpad, 

triafali šuškami do terča i rozoznávali hma-
tom všakovaké prírodné produkty, poznávali 
niektoré druhy chránených rastlín, stromov, 
určovali vek stromu, merali, do akej hrúbky 
narástol... jednoducho príroda bola (i zostane) 
našou kamarátkou. Prostredníctvom zmyslo-
vých hier, ktoré pomohol pripraviť a zrealizo-
vať skvelý tím z Lesoturu mali deti možnosť 
prírodu intenzívnejšie precítiť, vytvoriť si 
k nej harmonický vzťah, rozvíjať svoju fantá-
ziu. Podobnými aktivitami podporujeme u detí 
vedomie potreby starostlivosti o prírodu, pri-
rodzeným pohybom predchádzame obezite, 
rozvíjame pozitívny hodnotový systém. 

V mene všetkých detí, pedagógov i v mene 
svojom by som touto cestou chcela vyjadriť veľkú 
vďaku tým, ktorí nám pomohli s realizáciou pro-
jektu: Nadácii Život, ktorá ho podporila finančne, 
pánovi Hargašovi za autobusovú dopravu, ústre-
tovému kolektívu z Lesoturu a všetkým zúčast-
neným stranám. Ešte dlho v nás budú rezonovať 
zážitky a príjemne prežité chvíle v prírodnom 
prostredí, ktoré máme naozaj radi a záleží nám 
na jeho ochrane i zveľaďovaní. Hurá do prírody 
za ďalšími zážitkami... Ďakujeme!

Za MŠ autorka projektu B. Kucharovicová

Seniori ďakujú
Kolektív najstarších „športovcov“, alebo 
„partia plávajúcich dôchodcov“ (PPD) touto 
cestou ďakuje mestu Stará Turá za zaslúže-
ný nápad a cenný čin, ktorý zrealizovali pred 
niekoľkými rokmi.  Otvoriť mestskú plaváreň 
– krásny bazén.

Sme povďační aj súčasnému majiteľovi 
Ing. Nerádovi, ktorý akceptuje a zrealizuje 
naše pripomienky. Napríklad aj to, že dôchod-
com umožnil so zľavou navštevovať plaváreň 
nielen v utorok (ako bolo predtým), ale celý 
týždeň. Podobne sa postaral o zvýhodnenie 
zľavy pre držiteľov preukazu ZŤP.

Osobitná vďaka patrí mladej, ochotnej 
a  príjemnej plavčíčke Adrianke Turňovej, 
ktorá vnáša do našej „jesene“ svieži vetrík – 
úsmev, pohodu a vľúdnu komunikáciu.

Za májovú akciu seniori ďakujú organizá-
torke Zdenke Ješkovej. V čarovnom prostredí 
v  Kostolnom, ktoré pripomínalo nezabud-
nuteľné ovzdušie našich babičiek spred nie-
koľkých rokov, (pretože ešte stále dýchalo 
históriou), sme si dobíjali energiu. Je úžasné 
spojiť príjemné s užitočným.

Soňa Bajzíková

SOŠ Stará Turá zapojená 
v projekte Nadácie Volkswagen
SOŠ Stará Turá kladie dôraz na moderné techno-
lógie s cieľom, aby študenti nielen o nich počuli, 
ale aj s nimi reálne pracovali a boli pripravovaní 
na zvolenú odbornosť pre budúcich zamestná-
vateľov, prípadne školy, na ktorých budú pokra-
čovať v štúdiu.

Aby absolvent získal potrebné znalosti, zručnosti 
a schopnosti, malo by byť týmto požiadavkám  
prispôsobené jeho vzdelávanie. Preto učiteľ od-
borných predmetov Ing. Ján Koštial, ktorý mo-
dernizuje laboratórium automatizácie, rozširuje 
toto laboratórium o ekologické technológie me-
tódou projektového vyučovania, ktorá podpo-
ruje technickú tvorivosť študentov. Na začiatku 
školského roka podal žiadosť na podporu projek-
tu „Učebná pomôcka - solárne napájanej auto-
dráhy“ v rámci grantového programu Stredné 
školy a technika - Nadácie Volkswagen, ktorá 
podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj 
dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Tento 
projekt bol schválený. 

Cieľom  projektu je návrh elektromechanic-
kej časti pre ovládanie uhla elevácie a azimutu 
fotovoltického panela s automatickým riadením 

pohybu pomocou PLC a elektronickým obvo-
dom čo najúčinnejšie zabezpečiť prenos energie 
do akumulátora s doplnením o sledovanie stavu 
akumulátora pomocou HMI panela. Úspešné vy-
riešenie úlohy realizované v prakticky použiteľnej 
podobe stimulovalo aktivitu žiakov a ich záujem 
o samostatnú tvorivú prácu. V projektovom vyu-
čovaní sa žiaci do práce začleňovali v tej skupine, 
kde ich pracovná činnosť najviac motivovala. 

Najúspešnejší študenti projektu sú Štefan 
Schindler – programovanie PLC a HMI pane-
la, v tvorbe elektrotechnických obvodov Samuel 
Kacej a Miroslav Chalko a v mechanicko-kon-
štrukčnej zručnosti preukázali najlepšie výsledky 
Šimon Ochodnický a Lukáš Benian.

SOŠ Stará Turá
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Slávnostné otvorenie novej kolkárne v Starej Turej
Po roku môžu kolkári MKK Stará Turá opäť využívať domáce dráhy. Sen kolkárov sa pre-
menil na skutočnosť. Dňa 14.06.2015 prebehlo slávnostné otvorenie novej 4-dráhovej 
kolkárne na štadióne, ktorej súčasťou je aj 2-dráhový bowling. 

Na otvorení nového športového komplexu 
kolkárne & bowlingu sa zúčastnili významní 
ľudia Starej Turej, zástupkyňa primátorky 
mesta, športovci, podnikatelia, prezident 
Slovenského kolkárskeho zväzu JUDr. Štefan 
Kočan a samozrejme aj investor celej stavby 
Ing. Miroslav Nerád.

Všetkých hostí privítal prevádzkovateľ 

Marián Miškovič, nasledovala zástupky-
ňa primátorky mesta Bc. Zuzana Zigová 
a úvodné privítanie zakončil Ing. Miroslav 
Nerád. Po privítaní hostí nasledovala pre-
hliadka kolkárne, bowlingu, šatní, spolo-
čenskej miestnosti a ubytovacej časti nového 
komplexu. 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj 
kolkári z MKK Piešťany. Otváracím zápasom 
medzi MKK Stará Turá a MKK Piešťany sa 
začali písať nové dejiny kolkárskeho športu 
v Starej Turej. Celý zápas sa viedol vo veľmi 
priateľskom duchu, kde víťazom bol každý, 
ktorý sa zúčastnil. 

Ešte raz veľká vďaka investorovi Ing. 
Miroslavovi Nerádovi ako aj organizátorovi 
úvodného zápasu Jánovi Hochelovi - pred-
sedovi klubu MKK Stará Turá.

Radoslav Čečot, MKK Stará Turá

Bronz z majstrovstiev SR 
v stolnom tenise v mladších žiačkach
Po dvoch ro-
ko ch opäť 
b r o n z o v á 
medaila pre 
Starú Turú 
z  majstrov-
stiev Slovenska 
v stolnom teni-
se v  mladších 
žiačkach.

V dňoch 6. 
– 7. 6. 2015 sa 
vo Valalikoch 
časť Košíc  uskutočnili majstrovstvá Slovenska mladších 
žiakov v stolnom tenise, ktorých sa zúčastnila aj naša 
hráčka Lenka Dzurová. Účasť si zabezpečila výbornými 
výkonmi počas sezóny v turnajoch o Slovenský pohár 
mládeže, kde skončila celkovo ôsma.  

Na majstrovstvách Slovenska vo štvorhre mlad-
ších žiačok si vybojovala medailu, tretie miesto spolu 
s Luciou Gašparíkovou (TTC Majcíchov). 

V súťaži jednotlivcov sa Lenke darilo a prebojovala 
sa až do osem finále. Rozhodujúci zápas o postup medzi 
najlepšie 4 hráčky, teda o možnosť získať medailu, hrala 
s reprezentantkou SR, treťou hráčkou slovenského reb-
ríčka. Tento zápas prehrala, čím sa umiestnila na peknom 
5. až 8. mieste.

V súťaži zmiešaných dvojíc Lenka Dzurová hrala 
s Matúšom Drábom (ŠKST Michalovce). Umiestnili sa na 
5. až 8. mieste, vyradili ich neskorší víťazi Peková - Diko.

Lenke gratulujeme za vynikajúci výsledok, kde zo 
štyroch reprezentantov Trenčianskeho kraja bola naj-
úspešnejšia.  Jaroslav Dzuro STK Stará Turá 

Majstrovstvá 
sveta v kolkoch
V  máji sa uskutočnili v  Nemeckom 
Speichersdorfe Majstrovstvá sveta v kol-
koch a nás môže tešiť, že majstrovstiev sa 
zúčastnili aj naši hráči. V kategórii do-
rastencov bojoval Martin Dolnák, jeho 
najväčším úspechom na tomto podujatí 
bolo štvrté miesto v súťaži družstiev a cel-
kové umiestnenie na výbornom 11-tom 
mieste v celkovom poradí vo veľmi veľ-
kej konkurencii. Za dorastenky sa nám 
predstavila Erika Lessová a v ženskom 
družstve sme mali zastúpenie v podaní 
Lenky Gordíkovej. Za mužov hrá tiež náš 
odchovanec Peter Nemček ml. Nesmieme 
zabudnúť spomenúť, že dorastenky sú  
pod velením nášho trénera dorasteniek 
Slovenskej Republiky Jána Hochela. Jeho 
zverenka Dominika Jankovičová sa vo 
svojej kategórii šprint stala majsterkou 
sveta dorasteniek. 

Radoslav Čečot, MKK Stará Turá

40. ročník diaľkového pochodu 
„Podjavorinská päťdesiatka“
Klub slovenských turistov v spoluprá-
ci s mestom Stará Turá a sponzormi: 
Molitex Krajné, PREMARES plus, 
Club 3, chatár z Holubyho chaty, auto-
potreby TRIO Jakubec usporiadal dňa 
16.5.2015 už 40. ročník diaľkového po-
chodu „Podjavorinská päťdesiatka“. 

Predpoveď počasia na sobotu 
bola priaznivá, tak poriadatelia po-
chodu očakávali dobrú účasť a  pr-
vých turistov na prezentácii vítali 
pred mestským úradom už o 6.45 h. 
Organizátori 40. ročníka pripravili 20 
a 30 km trasy s výstupom na Veľkú 
Javorinu zo Starej Turej cez Miškech 
salaš s pokračovaním cez lazy a Nárcie 
do cieľa v Starej Turej. Na kontrole na 
Veľkej Javorine sa účastníci občerstvi-
li čajom, čo im pripravili na chate. 
Vďaka peknému počasiu si účastníci 
turistickej akcie vychutnávali lúče sln-
ka a krásne výhľady. Ďalšie kilometre 
20 km trasy viedli lyžiarskou značkou 
cez lazy do cieľa k DK Javorina – Club 
3. Trasa na 30 km pokračovala na 
Dibrovov pamätník do Nárcia (kon-
trola) a do cieľa k DK Javorina – Club 
3. Najdlhšia trasa 50 km viedla cez 
Višňové (Čachtický hrad), Lubinu na 
Veľkú Javorinu s pokračovaním 30 km 
trasy  do cieľa k DK Javorina – Club 3. 
Cyklisti 50 km trasty navštívili blízky 
malebný moravský kraj s výšľapom na 
V. Javorinu. V reštauračnom zariadení 

Club 3, kde bol cieľ akcie, účastníci za 
absolvovanie trasy dostali pamätný list 
a malé občerstvenie. 

Organizátorov pochodu veľmi po-
tešilo aktívne zapojiť širokú verejnosť 
hlavne ľudí z najbližšieho okolia do ak-
tívneho pohybu v prírode a ukázať im 
prostredníctvom pripravených turis-
tických trás krásu nášho podjavorin-
ského kraja i keď sa očakávala väčšia 
účasť. Turistickej akcie sa na jednot-
livých trasách celkovo zúčastnilo 175 
turistov v širokom vekovom rozpätí. 

Účasť na jednotlivých 
trasách bola nasledovná:
50 km trasa – 19 účastníkov
20 km trasa – 73 účastníkov
30 km trasa – 40 účastníkov
10 km trasa – 25 účastníkov 
50 km cyklotrasa - 18 účastníkov

Na záver chcem poďakovať všet-
kým, ktorí sa podieľali na príprave jed-
notlivých trás a pomohli zorganizovať 
pochod „Podjavorinská päťdesiatka“. 

Zvlášť chcem poďakovať spon-
zorom nášho podujatia: Mestu Stará 
Turá, Molitex Krajné,  PREMARES 
plus, chatárovi z chaty na V. Javorine,  
autopotrebám TRIO Jakubec, kto-
rí podporili túto akciu a pričinili sa 
o udržanie tradície podjavorinského 
diaľkového pochodu. 

V. Čepela, KST ST



16  Staroturiansky Spravodajca 07/2015 www.staratura.sk

Mladšie žiačky piate na Slovensku
V termíne od 15. do 17. mája sme v Starej 
Turej tento mesiac organizovali po junior-
skej kategórii už druhé majstrovstvá SR, 
tentokrát v kategórii mladšie žiačky. Do 
záverečného turnaja sa prebojovali druž-
stvá BK ŠKP 08 Banská Bystrica, BK Klokani 
Ivanka pri Dunaji, Young Angels 2002 Ko-
šice, ŠKBD Spišská Nová Ves, BKM Žilina 
– Závodie a MBK Stará Turá.

V  priebehu troch dní sme odohrali päť 
fyzicky aj psychicky veľmi náročných zá-
pasov proti veľmi kvalitným súperom, pri-
čom neskorší majster SR Banská Bystrica, 
vicemajster zo Spišskej Novej Vsi a Košice 
boli jednoznačne nad naše sily. S Žilinou 
a Ivankou pri Dunaji sme odohrali veľmi 
pekné a napínavé zápasy plné zvratov, emó-
cií a skvelej atmosféry.

Na úvodný deň sme nastúpili v prvom 
zápase proti Young Angels 2002 Košice. Už 
v kabíne sme vedeli, že na kvalitného súpera 
nemáme, ale chceli sme ukázať, že nie sme 
družstvo, ktoré im výhru daruje zadarmo. 
Dievčatá bojovali až do konca zápasu a uká-
zali aj pár pekných akcii. Večerný zápas so 
Žilinou sa niesol v duchu „ideme sa pobiť 
o víťazstvo - chceme vyhrať“. Proti agresív-
nej hre súpera sa však hralo veľmi ťažko. 
Počas celého zápasu dominovali pod oboma 

košmi. Prehra o 6 bodov so Žilinou nás mrzí, 
lebo nebyť niektorých zlých rozhodnutí roz-
hodcovskej dvojice a našich zahodených po-
kusov, či už spod koša alebo trestných hodov, 
zápas sa mohol vyvíjať v náš prospech.

V druhom hracom dni sme si zmerali na 
začiatku sily s neskoršími majsterkami BK 
ŠKP 08 Banská Bystrica. Toto družstvo, zlo-
žené z veľmi kvalitných, vysokých a pohyb-
livých hráčok, nám dalo školu basketbalu. 
Rýchlou hrou, prepracovaným postupným 
útokom a agresívnou obranou nenechalo 
družstvo nikoho na pochybách, kto je pá-
nom na ihrisku. Súperov tréner pochválil 
našu bojovnosť. Vo večernom zápase na nás 
čakali dievčatá so Spišskej Novej Vsi. Prvá 
štvrtina naznačila, že by sme mohli uhrať 
kvalitný výsledok. V druhej štvrtine však na-
stal náš herný útlm. Žiadna z dievčat nenašla 
v sebe odvahu postaviť sa súperovi, zlyha-
li sme ako v obranných, tak aj v útočných 
aktivitách a súperovi sme poľahky darovali 
výsledok.

V poslednom hracom dni sme si zme-
rali sily s našim oblastným rivalom, druž-
stvom BK Klokani Ivanka pri Dunaji. Zápas 
sa pre nás nevyvíjal od začiatku podľa našich 
predstáv. V obranných činnostiach sme zly-
hali na komunikácií a nedôslednosti. V úto-
ku zas na nepremieňaní šancí. Polčas sme 

prehrávali o 16 bodov. Súperove opory zís-
kali v úvodných štvrtinách 4 fauly a do hry 
v tretej štvrtine nenastúpili, čo bola voda na 
náš mlyn. Získanými loptami v obrane a ná-
sledne rýchlymi protiútokmi sme ukrajovali 
z náskoku súpera. V záverečnej štvrtine sa 
nám už v úvode podarilo vyfaulovať opory 
súpera a nakoniec dotiahnuť zápas do ví-
ťazného konca. Výhra o desať bodov proti 
Ivanke nám priniesla konečné piate miesto, 
čo je oproti minulému roku postup o jednu 
priečku.

Chceli by sme poďakovať všetkým hráč-
kam za obetavosť a vynaložené úsilie počas 
celej sezóny a rodičom za pomoc pri orga-
nizácii turnaja a výbornú atmosféru počas 
zápasov.

Všetky výsledky a  fotografie z  turnaja 
môžete pozrieť na webových stránkach klu-
bu www.mbkstaratura.sk.

Dušana Oslejová a Dodod Vandlík 
MBK Stará Turáw

Stolný tenis na majstrovstvách kraja žiakov a dorastencov
Trojnásobná majsterka 
kraja v mladších žiačkach 
Dňa 28. 2. 2015 sa uskutoč-
nili v  Trenčíne majstrov-
stvá Trenčianskeho kraja 

mladšieho žiactva v  stolnom 
tenise. Zúčastnili sa ich naše 
hráčky, Lenka Dzurová a Petra 
Sadloňová. Získali sme celkom 
tri medaile a to všetky tri zlaté. 

V  kategórii jednotlivcov, vo 
štvorhre žiačok i  v  zmiešanej 
štvorhre získala prvé miesto 
Lenka Dzurová.

Tri medaile starších žiakov
Dňa 7. 3. 2015 sa v Trenčianskej 
Teplej  konali majstrovstvá 
Trenčianskeho kraja staršieho 
žiactva v  stolnom tenise. Naši 
hráči a  hráčky Tomáš Vrzala, 
Tomáš Dzuro, Marek Naď 
a Simona Horáková sa tam ne-
stratili.  Získali tri medaile, a to 
jednu striebornú a dve bronzové. 
V kategórii štvorhra žiakov tre-
tie miesto Tomáš Vrzala a Tomáš 
Dzuro, v zmiešanej štvorhre zís-
kal Tomáš Dzuro 2. miesto.

Dve medaile 
v dorastenkách

A do tretice  dňa 4. 4. 2015 sa 
uskutočnili v Považskej Bystrici 
majstrovstvá Trenčianskeho 
kraja dorastu. Naša ml. žiačka 
Lenka Dzurová  získala dve me-
daile, a  to jednu zlatú a  jednu 
bronzovú. 
V kategórii štvorhra dorasteniek 
prvé miesto, v jednotlivcoch 3. 
miesto.

Celkové výsledky žiakov 
Stolnotenisového 
klubu Stará Turá 
v sezóne 2014-2015
V družstvách: 1. liga starších žia-
kov TN  kraja  - 1. miesto 
Tomáš Dzuro, Tomáš Vrzala,
Lenka Dzurová, Simona 
Horáková, Marek Naď.

Jaroslav Dzuro 
(STK Stará Turá) 

V individuálnych súťažiach:
Dátum Podujatie Meno Umiestn.
21.09.2014 1. Krajský bodovací turnaj ml. žiaci - Nová Baňa Lenka Dzurová 1. miesto

26.10.2014 2. Krajský bodovací turnaj ml. žiaci – Topoľčany Lenka Dzurová 1. miesto

14.12.2014 3. Krajský bodovací turnaj ml. žiaci - Nová Baňa Lenka Dzurová 1. miesto

28.02.2015 Majstrovstvá Trenčianskeho kraja ml. žiaci - dvojhra Lenka Dzurová 1. miesto

28.02.2015 Majstrovstvá Trenčianskeho kraja ml. žiaci - štvorhra Lenka Dzurová 1. miesto

28.02.2015 Majstrovstvá Trenčianskeho kraja ml. žiaci -  zmieš. štvorhra Lenka Dzurová 1. miesto

07.03.2015 SLOVAK OPEN Malacky  - cena útechy Lenka Dzurová 3. miesto

07.03.2015 Majstrovstvá Trenčianskeho kraja st. žiaci - štvorhra Tomáš Dzuro 3. miesto

07.03.2015 Majstrovstvá Trenčianskeho kraja st. žiaci - štvorhra Tomáš Vrzala 3. miesto

07.03.2015 Majstrovstvá Trenčianskeho kraja st. žiaci - zmieš. štvorhra Tomáš Dzuro 2. miesto

04.04.2015 Majstrovstvá Trenčianskeho kraja dorastenky - dvojhra Lenka Dzurová 3. miesto

04.04.2015 Majstrovstvá Trenčianskeho kraja dorastenky - štvorhra Lenka Dzurová 1. miesto

23.05.2015 TOP 12  krajských bodovacích turnajov TN-NR ml. žiaci Lenka Dzurová 4. miesto

06.-07.6.2015 Majstrovsktvá Slovenskej republiky - štvorhra Lenka Dzurová 3. miesto
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