
Rozlúčili sme sa s predškolákmi
Každá etapa v ľudskom živote má svoj 
začiatok a svoj koniec. Tak je to aj v živote 
našich škôlkarov. Každý školský rok je pre 
niektorých začiatkom a pre niektorých zasa 
koncom.

Po niekoľkých rokoch strávených v našej 
materskej škole sa s ňou dňa 27. júna 2017 
v obradnej sieni Mestského úradu Stará 
Turá slávnostne rozlúčilo 65 našich predško-
lákov. Rozlúčila sa s nimi pani primátorka, 

pani riaditeľka, s príhovormi vystúpili aj 
pani Klačková a pán Michalec. 

Vyvrcholením slávnosti bola chvíľa, 
keď deti z rúk svojich pani učiteliek pre-
brali svoje prvé naozajstné vysvedčenie 

– Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 
vzdelávania.

Mgr. Ľubica Hučková

„Milé deti, zasa stojíte na začiatku. Prajeme 

vám šťastné vkročenie do ďalšej životnej etapy. 

Držíme palce a želáme veľa úspechov!“
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OBLASTNÉ OSLAVY SNP 
NA VRCHU ROH

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás srdečne pozýva 
na spomienkové podujatie organizované pri príležitosti 73. 
výročia Slovenského národného povstania. Krajské oslavy sa 
uskutočnia v nedeľu 27. augusta 2017 popoludní na vrchu 
Roh pri obci Lubina. Po skončení oficiálnej spomienkovej časti 
osláv bude pripravený v amfiteátri Roh i zaujímavý kultúrny 
program. Viac informácií na plagátoch k podujatiu.

ZO SZPB Stará Turá

SPOMIENKA V NÁRCÍ
Mesto Stará Turá v spolupráci so ZO SZPB Stará Turá Vás 
pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 73. výročia SNP 
k pamätníku do osady Nárcie, ktorá sa uskutoční v piatok 
25. augusta 2017 od 15.30 hod. Odchod autobusu je 
o 14.45 hod. od DK Javorina so zastávkou oproti Mestskému 
úradu. Pre účastníkov je pripravené občerstvenie a posedenie 
pri ohni v priestore pod pamätníkom. 

Odhalenie 
pamätníka 
Mesto Stará Turá pozýva na slávnost-
né odhalenie pamätníka gen. Augus-
tínovi Malárovi. Slávnostný akt sa 
bude konať na Mestskom cintoríne 
v Starej Turej dňa 20. augusta 2017 
o 11.00 hod. 

foto prevzaté z materiálov G. Rumánka

Poďakovanie 
za hlasovanie 
projektov 
Gesto pre 
mesto
Ďakujeme rodičom, širokej verej-
nosti a Rodičovskej rade pri ZUŠ 
Stará Turá, za podporu poda-
ných projektov našej školy, ktoré 
postúpili do verejného hlasovania.
Vďaka Vašej iniciatíve boli úspešné. 
Raiffeisen banka finančne podpo-
rila realizáciu opravy historických 
vežových hodín na budove ZUŠ 
a finančne podporí získanie špe-
ciálnej tanečnej podlahy-baletizolu,  
pre tanečný odbor.

Škola sa usiluje zabezpečiť čo 
najlepšie podmienky pre rozvoj 
talentovaných detí, preto vidíme 
skvelú príležitosť v podaní projek-
tov, výsledkom ktorých je skvalitne-
nie vyučovania.  

Ďakujeme za podporu.

Mgr. Miroslava Lacová, ZUŠ Stará Turá
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Festival Divné veci 2017 je za nami
Horúce letné dni sa v Starej Turej spájajú 
s festivalom Divné veci. Ani tretí ročník ne-
bol výnimkou,  a slnečné, ba priam tropické 
počasie opäť vítalo jeho návštevníkov. 

23. a 24. júna 2017 sa mnohé lokality mesta 
premenili na javisko i hľadisko, pretože 
hlavnou myšlienkou festivalu je uskutoč-
niť  jednotlivé predstavenia a koncerty 
v netradičných, nedivadelných priesto-
roch. Vystúpenia sú založené na dialógu 
s miestnym publikom a narúšajú predstavy 
o divadle, či o umeleckých výstupoch. 

Tretí ročník priniesol bohatý prog-
ram. Jeho súčasťou boli i naši domáci - 
Trio klarinetistov, bežecká skupina toRun, 
OZ Censtum Santosha, p. učiteľka Katka 
Medňanská so svojimi žiakmi, a bol roz-
miestnený do mnohých lokalít Starej Turej. 
Nielen na Námestí slobody bolo rušno. 
Divadelné predstavenia pre deti sa konali 
v záhrade pri evanjelickom kostole i na 
Koštialech vŕškoch. Prostredie bývalého 
obecného domu Matras umocnilo jedinečný 
ráz vystúpení. Groteska Pes, ktorý uvidel 
Boha, odohrávajúca sa za touto historickou 
budovou, sa priam zžila s danou lokalitou 
a medzi divákmi zožala obrovský úspech. 
Atmosféra mongolskej jurty, Divného escape 
prívesu, garáže s videoprojekciou, priestoru 
Lesoturu pre predstavenie 1 herec + 1 divák 
bola jedinečná, snáď i divná, aká na Divných 
veciach má byť.  Koncerty Vrbovských víťa-
zov, Martina Valihoru i Romaniky zaplnili 
námestie davom ľudí. Započúvať sa do tónov 
klarinetov, či vychutnať si Meditácie v podaní 
trúbky a violončela priamo v chráme je 
zážitok, ktorý sa naskytne veľmi zriedkavo. 
Čerešničkou na torte, ak tak môžem nazvať 
vyvrcholenie festivalu, bol program na 
Dubníku. Fatamorgána – hudobné, tanečné 
a vizuálne predstavenie na loďkách, bolo 
umocnené hustou tmou a tým bol zážitok 
návštevníkov intenzívnejší. Pokračovaním 

boli koncerty kapiel Balkansambel a La3no 
Cubano. Oživenie tradície pálenia Jánskeho 
ohňa prilákalo množstvo divákov, ktorí si na 
Dubníku vychutnávali magickú letnú noc.

Počas dvoch dní sa udialo veľa divných 
vecí, ktoré návštevníci prijali s nadšením, iní 
naopak v rozpakoch. Domáci i zahraniční 
umelci priniesli do Starej Turej kus rozma-
nitej kultúry. Mnohí návštevníci putovali 
z jedného miesta na druhé, aby si festival 
vychutnali naplno. I ja by som bola rada 
videla mnohé predstavenia, ale my sme boli 
tí, ktorí stáli „za oponou“ a zabezpečovali to, 
čo divák nevidel a častokrát ani nevnímal. 
Festival roztrúsený po celej Starej Turej mal 
svoje čaro, ale zároveň bol veľmi náročný na 
prípravu, realizáciu a pravdaže na financie.

Keďže sa jedná o podujatie bez vstup-
ného (dobrovoľné vstupné na niektorých 
predstaveniach tvorilo malý zlomok nákla-
dov), rozpočet bol postavený na financiách 
z grantov, od sponzorov, príspevku Domu 
kultúry Javorina a mesta Stará Turá. Vítaná 
bola každá finančná podpora. V tomto 
článku som chcela v krátkosti zhrnúť fes-
tivalové dianie a spomenúť tých, vďaka 
ktorým sa mohol tento projekt uskutočniť. 

Najdôležitejšou a najhlavnejšou osobou je 
Monika Haasová – zakladateľka fyzického 
divadla Trio Olga a hlavná organizátorka 
festivalu, ktorá pomimo svojich mamič-
kovských povinností zastrešovala celý pro-
jekt. Jej pravou rukou bola agentúra Ave 
Agency a Dom kultúry Javorina Stará Turá. 
Finančne festival podporil  Fond na podporu 
umenia, záštitu nad festivalom prevzal pred-
seda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslav Baška, za čo veľmi pekne ďaku-
jeme. Medzi ďalších podporovateľov patrí 
Veľvyslanectvo Nemeckej spolkovej repub-
liky, Veľvyslanectvo Holandského kráľov-
stva, penzión Hájenka, Hotel Lipa, firmy 
PreVaK, Mipp Sk, Justur, Thali, Honest, Yves 
Rocher, Chirana T-Injecta, Eurowin plus 
a DuxxPrint. 

Nemenej dôležitou stránkou bolo tech-
nické zabezpečenie, mnohé produkcie sa 
konali v neverejných priestoroch, kde sme 
sa obracali o pomoc na majiteľov, či správ-
cov. Bez ich ústretovosti a spolupráce by 
bola príprava i realizácia mnohých vstupov 
nemožná.

Za podporu a pomoc ďakujem mestu 
Stará Turá, Technickým službám, Lesoturu, 
Základnej škole, p. Petrovi Škriečkovi, 
p. farárovi Vařákovi, p. farárovi Vachanovi, 
p. Ľubošovi Chudému, správcom námestia 
p. Ivete Otiepkovej a p. Milanovi Slukovi, 
Poľovníckemu združeniu Les Stará Turá, 
Mestskej polícií, Clubu 3, p. Martinovi 
Jarábkovi a Dobrovoľnému hasičskému 
zboru Drgoňova dolina, Slovenskému vodo-
hospodárskemu podniku a ochotným dob-
rovoľníkom. Lebo dobrovoľnícka práca má 
častokrát cenu zlata. Ďakujem i všetkým 
ostatným, ktorých som menovite nespome-
nula, no ich prácu a pomoc si taktiež veľmi 
vážim.

Divné veci sa udomácnili v Starej Turej. 
Verím, že natrvalo...

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina Stará Turá
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ODBORÁRSKE OKIENKO
ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-PREMA Stará Turá opäť po 2-ročnej 
prestávke organizuje STRETNUTIE DÔCHODCOV, ktoré sa usku-
toční v dňoch 19., 20. a 21.9.2017 v SPOLDOME.

Na stretnutie dôchodcov budú 
pozvaní všetci naši členovia – 
dôchodcovia zo všetkých býva-
lých i terajších pracovísk, tzn. 
zo závodov CHIRANA Medical, 
a.s. – bývalý cech III a z bývalého 
Z-07 – dopravy, ÚSM, zásobova-
nia, ďalej z CHIRANA T. Injecta, 
a.s. – bývalé cechy IV a VI, 
SENSUS Slovensko a.s. – bývalý 
cech vodomerov, ELSTER s.r.o. 
a ELSTER Water Metering s.r.o, 

- bývalý cech V, z CHIRANA-
PREMA Energetika, s.r.o. – 
bývalý závod 05, PREMATLAK 
a.s., PREMARESS Plus s.r.o. – 
bývalá jedáleň, JUSTUR, s.r.o., 
CHIRASYS s.r.o., ďalej dôchod-
covia z bývalej Nástrojárne, 
z JASEK – prevádzky Nové 
Mesto nad Váhom, z prevádzky 
z Častkoviec a tiež dôchodcovia 
z bývalej a.s. – administratívy.

Stretnutie dôchodcov sa 
uskutoční v spolupráci so 

zamestnávateľmi, ktorí nemalou 
čiastkou prispievajú na stravu. 
Opäť na želanie niektorých 
zamestnávateľov, budeme pozý-
vať aj zamestnancov, ktorí už 
nie sú členmi ZZO OZ KOVO 
CHIRANA-PREMA Stará Turá, 
sú však bývalými zamestnan-
cami toho-ktorého závodu.

V druhej polovici augusta 
dostanú všetci pozvaní dôchod-
covia POZVÁNKU na ten-ktorý 
deň ako aj NÁVRATKU, ktorú 
je potrebné obratom doručiť na 
sekretariát ZZO OZ KOVO – 
bývalá budova SPOLDOMu.

Spoločnosť CHIRANA 
T. Injecta a.s. bude zasielať 
POZVÁNKY aj v tomto roku 
zvlášť. 

Pokiaľ by sa však pri 
tom množstve odoslaných 
POZVÁNOK vyskytlo, že 
niektorému z Vás pozvánka 
nebude doručená (môže sa 

stať napr. zmenou adresy, zho-
dou mien, atď.) prosíme Vás aby 
ste uvedenú skutočnosť nahlá-
sili na sekretariáte ZZO OZ 
KOVO – č.t. 032/7752674 alebo 
0911817643.

N a  S T R E T N U T I E 
DÔCHODCOV budú pozvaní 
zo strany odborovej organizácie 
všetci dôchodcovia – členovia 
zo ZZO OZ KOVO CHIRANA-
PREMA Stará Turá, ktorí majú 
záujem stretávať sa a majú člen-
ské príspevky zaplatené najne-
skôr do roku 2015. 

Mnohí naši dôchodco-
via sa veľmi radi stretávajú 
a spomínajú na svojich kolegov, 
niektorí – pokiaľ im to zdra-
votný stav a okolnosti dovolia 

– nevynechajú ani jedno stretnu-
tie. Okrem chutného obedu, kul-
túrneho programu a príhovoru 
zo strany predsedu našej odbo-
rovej organizácie p. Nemčeka, 
zástupcov zamestnávateľov a tiež 
zástupcov z radov dôchodcov, 
čaká na všetkých pozvaných 
hostí malý darček (to znamená 
že aj pre tých, ktorí sa Stretnutia 
dôchodcov nemôžu zúčastniť 
a sú platcami členských príspev-
kov). Darček si môžete prevziať 
osobne alebo prostredníctvom 
inej osoby – či už rodiny, pria-
teľov atď. – na sekretariáte ZZO 
OZ KOVO v SPOLDOMe.

ZZO OZ KOVO

Prevážame vzduch...
Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku 
nezmenšíme, nezošliapneme...

Pri kontajneroch na triedený 
odpad sa s tým stretávame 
často. Nestlačené PET fľaše, 
plechovky z pív, nápojové kar-
tóny, prípadne obrovské nes-
kladné kusy polystyrénu často 
zmenšia možnosti kontajnera 
a neraz doň – v skutočnosti 
iba z polovice naplneného – 
už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade 
prineseného, doma vytriede-
ného, papiera a zbavovania 
sa napríklad škatúľ od obuvi, 
elektrospotrebičov, nábytku 
a podobne. 

Ak nezačneme za susedov 
ich odpad upravovať, teda 
zo smetnej nádoby vyberať, 
fľaše alebo škatule zošliapavať, 
aby nezaberali veľa vzduchu, 
polystyrén lámať a podobne, 
neraz to skončí tak, že polo-
žíme naše poctivo vytriedené 

odpady vedľa kontajnera 
alebo ich vhodíme do nádob 
so zmiešaným komunálnym 
odpadom. Hrabať sa medzi 
odpadom nie je komfortné, 
ani hygienické.

Výsledkom je, že šom-
reme na neporiadok okolo 
odpadových nádob a upokojí 
nás, až keď problém „vyriešia“ 
zberové spoločnosti častej-
šími návštevami. Ale častej-
šie odvážanie poloprázdnych, 
vzduchom naplnených, kon-
tajnerov je nielen časovo 
náročnejšie, ale i ekonomicky 
neefektívne.

Riešenie?
Fľaše zošliapnuť, škatule 

rozobrať, veľké časti (polysty-
rén) zmenšiť a až potom... šup 
do kontajnera!  

Autor: ENVI - PAK, a.s.

Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ 
a nápojových kartónov zmenšite ich objem.
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Výborné predstavenie „Klub veselých záhradkárok!“
Samotný názov prezrádzal, že sa bude jednať o veselé predstavenie 
plné humoru a vtipných dialógov v podaní miestnych obyvateliek. 
Už pri úvodných slovách p. Bajjaniovej sme sa preniesli na chalupu 
do časti Chrástnaná a s neutíchajúcim smiechom sme sledovali ako 
kamarátky (Daniela Hôlková, Andrea Majtánová, Ivana Olexová), 
pri pravidelnej seanse, verne a s humorom vykresľujú potýkanie 
sa s každodennými starosťami a radosťami manželstva. Nemalú 
zásluhu na vernom podaní manžela v rôznych situáciách mal i Filip 
Bajjani. 

Prisahanie na rýľ, fantazírova-
nie o živote bez manžela, česká 
inšpektorka (Věra Tepličková) 
a zázračný elixír boli perfektné 
ingrediencie, ktoré v konečnom 
dôsledku vytvorili výbornú 
komediálnu hru hodnú opä-
tovnej návštevy. Tento názor 
tak určite zastávalo viacero ľudí, 
nakoľko po premiére, ktorá mala 

výborný ohlas a zaplnila celú 
sálu Domu kultúry Javorina 
až na prasknutie, dievčatá zvo-
lili i na druhé prestavenie, a to 
sa tešilo rovnako nadšenému 
ohlasu.

Nechýbalo ani  tanečné 
predstavenie, no podľa reakcie 
divákov, možno posúdiť, že asi 
najviac pobavila prespievaná 

pieseň s melódiou známej 
piesne Asereje (španielska sku-
pina Las Ketchup). Celé predsta-
venie bolo doplnené o detailne 

vypracované kulisy, vhodne 
zvolené kostýmy a to pravé „ore-
chové“ podčiarkoval i hudobný 
a svetelný podmaz.

Nadšene tak môžem skon-
štatovať, že Staroturianskemu 
ochotníckemu divadlu Tilia, 
sa podarilo docieliť nevídaný 
úspech a opätovne dokázať, že 
i neznáme tváre dokážu vyčariť 
úsmev a z obyčajných denných 
starostí urobiť humorom nabitú 
čiernu komédiu, ktorú sa roz-
hodne oplatilo navštíviť.

Môžeme len dúfať, že čle-
novia divadla Tilia budú vo 
svojej snahe pokračovať a pri 
prechádzke mestom natrafíme 
na ďalšie pútače, ktoré budú 
pozývať na ich nadchádzajúce 
predstavenie. Len tak ďalej!

M. Hlubocká

Augustove poďakovanie
Aj k horúcemu augustu neodmysliteľne 
patrí dobra káva. Nepochybne k takýmto 
značkám patrí už aj etablovaná káva zo 
Starej Turej August Roy. V čistej arabike, 
po ktorej prahol už strýko sestier Royových 

Jozef Ľudovít Holuby, sa snúbili chute troch 
ušľachtilých odrôd káv z Južnej Ameriky 
a Etiópie. Projekt kávy však ponúka aj hlbší 
zmysel. Jeho cieľom je podať pomocnú 
ruku tým, ktorí ju potrebujú. Tak po vzore 

Michala Krúpu, ktorý už v minulosti mal 
v Starej Turej vlastnú značku kávy a pod-
poroval sociálnu činnosť sestier Royových, 
aj táto káva, pomenovaná po štúrovcovi 
a otcovi sestier Royových, podporuje rôzne 
ľudské príbehy, charitatívne a sociálne pro-
jekty. S týmto zámerom sú použité všetky 
finančné výnosy z jej predaja. 

Je to príspevok Vás, kávičkárov. Preto 
Vám ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa 
na ďalšie príbehy, ktorých súčasťou sa spo-
ločne staneme. 

Ak máte konkrétne podnety, ako pou-
žiť finančné prostriedky získané predajom 
našej kávy, neváhajte nám ich poslať pros-
tredníctvom kontaktu uvedeného na stránke 
www.augustroy.sk, prípadne nám ich 
môžete zanechať v schránke pred Domovom 
bielych hláv.

P.T.
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V SOŠ Stará Turá úspešne realizovali projekt „Prevenciou 
eliminujme riziká využívania digitálnych médií“
Zámerom projektu bola výchova 
a vzdelávanie žiakov SŠ a ZŠ 
v bezpečnom využívaní moder-
ných komunikačných digitál-
nych technológií. Mladí ľudia sa 
ich učia využívať veľmi prirodze-
ným spôsobom. Sú vo veku, kedy 
sa nezamýšľajú a v prevažnej 
miere si neuvedomujú nástrahy 
spojené so zverejňovaním naj-
rôznejších správ, obrázkov, ale 
aj komentárov, informácií nielen 
o sebe, ale aj priamo či nepriamo 
o iných – kamarátoch, rodine, 
známych a pod. Nevedia, že exis-
tujú zákonné práva a povinnosti 
v súvislosti so zverejňovaním 
údajov a ochranou osobnosti. 
Väčšina rodičov aj učiteľov nedo-
káže s nimi držať krok v ovládaní 
moderných digitálnych médií 
a preto je často ťažké kontrolo-
vať, ako deti využívajú on-line 
svet. Je povinnosťou dospelých 
chrániť ich pred možnými rizi-
kami. Mohli by sme im všetko 
zakazovať a neustále ich kontro-
lovať. To ale nie je cesta! Jedine 
vzdelávanie je spôsob, ako viesť 
deti k zodpovednému prístupu 
k narábaniu s informáciami. 
Škola je inštitúcia, ktorá môže 
v tejto oblasti veľa urobiť. Nielen 
pre žiakov ale aj ich rodičov. 
Realizáciou projektu sa v SOŠ 
Stará Turá snažili žiakov viesť ku 
samostatnosti, kritickému mys-
leniu pri spracovávaní informá-
cií. V spolupráci s odborníkmi 
sa žiaci zamýšľali nad pozitívami 
a negatívami, ktoré prinášajú 
digitálne médiá, učili sa, ako 
predchádzať problémom, ako 

pomôcť sebe, ale aj kamarátovi, 
spolužiakovi v prípade podoz-
renia napríklad na kyberšikanu. 

V rámci projektu realizovali 
zaujímavé aktivity pre žiakov 
stredných aj základných škôl, 
pretože projekt mal regionálny 
charakter. Ako prvé zrealizovali 
ankety ne tému bezpečnosti na 
internete medzi žiakmi ZŠ a SŠ, 
ako aj medzi učiteľmi, rodičmi 
a verejnosťou. Do ankety sa 
zapojilo 121 žiakov ZŠ v Starej 
Turej 8.-9. ročník a 230 žia-
kov SOŠ Stará Turá a 45 rodi-
čov žiakov školy. Výsledkom sú 
zaujímavé informácie o pove-
domí žiakov, učiteľov a rodičov 
v oblasti možných rizík využíva-
nia digitálnych médií, ktoré sú 
dostupné on-line na FB stránke 
školy.

Úvodom do projektu bol 
Safer Internet Day 2017. Hlavnou 
aktivitou dňa bola beseda 
s pani PhDr. Luciou Mičíkovou 
z Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva v Trenčíne 
na tému „Nelátkové závislosti“ 
ako nový fenomén digitálnej 
doby, ktorej sa zúčastnili žiaci 
prvého, druhého a tretieho 
ročníka. S využitím netradič-
ných foriem výučby sa venovali 
problematike bezpečnosti na 
internete aj priamo na hodi-
nách informatiky, anglického 
jazyka, občianskej náuky. Riešili 
test z problematiky informačnej 
bezpečnosti a počítačovej krimi-
nality Školský previ security test, 
konverzovali v anglickom jazyku 
o pojmoch ako Bullying, Botnet, 

Cracker, Flaming, Cyberbullying 
a mnohé ďalšie. Premietli si film 
Kyberšikanovanie, zatočme 
s ním spoločne, následne žiaci 
hrali jednotlivé role a diskutovali 
o príčinách a dôsledkoch správa-
nia jednotlivých postáv. V rámci 
projektu prebehol aj seminár na 
tému „Nelátkové závislosti“  pre 
učiteľov ZŠ a SŠ v regióne.

Žiaci SOŠ Stará Turá taktiež 
pripravili workshop pre žiakov 8. 
a 9. ročníka ZŠ Stará Turá, kde 
im prezentovali výsledky ankety, 
do ktorej sa zapojili a debatovali 
s nimi o zásadách bezpečného 
správania sa na internete.  

Nosnou aktivitou projektu 
bola grafická súťaž ZŠ a SŠ 

„Dieťa vo svete digitálnych tech-
nológií“ a následná výstava pri-
hlásených prác. Súťaž prebiehala 
v 3 kategóriách ZŠ (6.-8. ročník 
a 8.-9. ročník) a SŠ. Prihlásených 
bolo 28 prác - kresby, grafické 
práce, Power-Pointové prezen-
tácie, videá, komiks a pexeso. 
Celkovo komisia hodnotila 

práce veľmi vysoko, zadaná 
téma bola spracovaná z rôznych 
pohľadov a rozmanitou formou. 
Výstava sa uskutočnila v mesia-
coch apríl - máj v priestoroch 
SOŠ Stará Turá. 

Žiaci odboru grafik digitál-
nych médií sa zhostili zaujíma-
vej úlohy a vytvorili výkladový 
slovníka „základných“ pojmov 
sveta digitálnych technológií 
s vysvetlivkami a informačnej 
brožúrky pre rodičov a pre verej-
nosť a zároveň tvorili aj Bulletin 
o grafickej súťaži. Podrobnejšie 
informácie o projekte, foto-
grafie, vytvorené materiály  sú 
dostupné aj on-line na školskej 
FB stránke „Stredná odborná 
škola Stará Turá“. 

Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka programu e-Školy pre 
budúcnosť Nadácie Orange. 
Žiaci v SOŠ Stará Turá vďaka 
realizovanému projektu absol-
vovali 6 mesiacov zaujímavých 
a poučných aktivít.

SOŠ Stará Turá

Talent Trenčianskeho kraja 2017 opäť aj zo SOŠ Stará Turá
Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne zorganizoval 13. 
júna 2017 na Trenčianskom hrade XXI. ročník slávnostného oceňovania 
„Talent Trenčianskeho kraja 2017“.  Ocenenie si prevzali žiaci 

základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Okresného úradu Tren-
čín a stredných škôl v územnej 
pôsobnosti Trenčianskeho kraja.

Prednosta Okresného úradu 
v Trenčíne JUDr. Ing. Jozef 
Stopka, PhD. odovzdal ocene-
nie 28 žiakom, ktorí sa zúčastnili 
medzinárodných a celosloven-
ských súťaží alebo sa umiestnili 
na popredných miestach v kraj-
ských predmetových olympiá-
dach, záujmovo-umeleckých 

a športových súťažiach žiakov. 
Ocenenie si prevzali i pedagógo-
via a tréneri, ktorí týchto žiakov 
na súťaže pripravovali a napo-
máhali k rozvíjaniu ich talentu.

Medzi 28 žiakmi, ktorí si 
prevzali ocenenie nechýbal ani 
študent Samuel KACEJ a učiteľ 
Ing. Ján KOŠTIAL zo Strednej 
odbornej školy v Starej Turej.

Samuel Kacej, žiak štvrtého 
ročníka odboru Informačné 
a sieťové technológie v SOŠ Stará 
Turá už získal viacero ocenení 
za celoštátne i medzinárodné 
úspechy na rôznych súťažiach. 
Spomeňme aspoň súťaže Zenit 

v elektronike, Zenit v programo-
vaní, celoštátne aj medzinárodné 
kole súťaže ENERSOL, víťaz-
stvo v celoštátnom kole súťaže 
SYGA v Žiline (Siemens Young 
Generation Award) a mnohé 
ďalšie ďalšie.  

Dôvodom úspechov žiakov 
SOŠ je samozrejme hlavne ich 
snaha a aktívna práca v škole, aj 
v mimoškolských aktivitách, ale 
aj ich odborné a obetavé vedenie 
zo strany učiteľov.

Ocenenému žiakovi a peda-
gógovi srdečne blahoželáme.

SOŠ Stará Turá
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Z Centra voľného času Stará Turá
Týždeň plný pohybu?
V týždni od 10.7. do 14.7.2017 sa v CVČ 
Stará Turá uskutočnili letné aktivity pre 
deti pod názvom Týždeň plný pohybu. 
Denného tábora sa zúčastnilo 21 detí, ktoré 
sa počas týždňa zoznámili s množstvom 
pohybových a športových disciplín, ktoré si 
zároveň vyskúšali i na vlastnej koži. Okrem 
každodennej turistiky si zahrali kolky, šípky 
i stolný futbal, otestovali sa v atletických dis-
ciplínach, navštívili fitnes, absolvovali netra-
dičnú vodnú olympiádu, jazdili na koni i na  
štvorkolke, vyskúšali si stredoveké športové 
disciplíny, besedovali o cyklistike a prežili 
množstvo ďalších nezabudnuteľných zážit-
kov pohybových i nepohybových. Všetky 
aktivity boli zamerané na tímovú prácu detí, 
v ktorých sa deti učili myslieť nie na seba 
ale na spoločnú radosť a spoločný úžitok. 
V našom malom experimente sa ukázalo, že 

ak deti poznajú zmysel, dokážu v prospech 
druhých prekonávať samých seba, deliť sa, 
povzbudzovať sa a pomáhať si navzájom. 
P.S. Za pomoc a nadštandardnú spoluprácu  
pri realizácii bohatého programu pre deti 
chceme poďakovať p. Hochelovi a mla-
dým staroturianskym kolkárom, cyklistom 
Olegovi Tepličkovi a Milanovi Haruštiakovi, 
Fitcentru na štadióne, IRISH PUBu a  ATC 
na Dubníku. ĎAKUJEME.

POĎAKOVANIE
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme všetkým 
priaznivcom, ktorí nás podporili v projekte 
Gesto pre mesto. Dnes už máme čiastočne 
vybudovanú našu vonkajšiu učebňu. Vďaka 
patrí i p. Robekovi, ktorý nám učebňu 
zrealizoval.

P O N U K A   Z Á U J M O V Ý C H   K R Ú Ž K O V 
V   C V Č   S T A R Á   T U R Á   V   Š K O L S K O M   R O K U   2 0 1 7 / 1 8

PRE PREDŠKOLÁKOV 
(5-6 ročné deti, narodené do 2012 
vrátane):
• Minizumba  (K. Kotrasová)
• Lentilky (J. Koníková)
• Talentníček (K. Kotrasová)
• Športovo-pohybová prípravka 

(J. Koníková)

PRE ŠKOLÁKOV:
• Chovateľský krúžok a ekohry  - I. i II. 

stupeň ZŠ (J. Koníková)
• Pesničky s gitarou – II. stupeň ZŠ  

(V. Tepličková)
• Kreatív – krúžok tvorivých činností pre 

deti I. stupňa ZŠ (K. Kotrasová)
• Kreatív – produktový dizajn – krúžok 

tvorivých činností pre deti II. stupňa ZŠ 
(K. Kotrasová)

• Detský parlament mesta Stará Turá 
(V. Tepličková)

• Kurz komunikačných zručností – II. stu-
peň ZŠ (V. Tepličková) NOVINKA!

• Novinársky krúžok – II. stupeň ZŠ 
(V. Tepličková) NOVINKA!

• Kolkársky krúžok (J.  Hochel) 
• Break dance (L. Srnánek) 
• Minizumba – I. stupeň ZŠ  

(K. Kotrasová)
• Brušné tance – II. stupeň ZŠ 

(V. Tepličková)
• Tanečná gymnastika – I. i II. stupeň ZŠ 

(J. Koníková)
• Aerobik-  pre dievčatá 7. – 9. ročníkov 

(V. Tepličková)

PRE ZÁUJEMCOV NAD 15 ROKOV:
• Kurz rozvoja osobnosti (V. Tepličková) 

NOVINKA!
• Pesničky s gitarou (V. Tepličková) 
• Stepaerobic a posilňovacie cvičenia 

(J. Koníková)
• Aerobikmix a posilňovacie cvičenia 

(V. Tepličková)
• Kalanetika (J. Koníková)
• Orient fit (V. Tepličková) 
• Pilates pre pokročilých – uzatvretá sku-

pina (R. Šutarová)

PRE MAMIČKY/OTECKOV NA 
MATERSKEJ DOVOLENKE SO 
SVOJIMI DEŤMI DO 3 ROKOV:
• Babyclub

Podrobné informácie o záujmových krúž-
koch získate priamo v CVČ alebo na 
www.cvcstaratura.edupage.org .

Prihlášky do záujmových krúžkov budú 
v CVČ k dispozícii od 31. 8. 2017, kedy 
Vás zároveň pozývame na Deň otvorených 
dverí od 8.00 – 16.00 hod. V rámci tohto 
dňa ponúkame nielen informácie o pripra-
vovaných záujmových aktivitách v CVČ 
Stará Turá v školskom roku 2017/18, ale 
i bezplatné:

 » na mieru šité odborné poradenstvo pre 
rodičov a ich deti o optimálnom voľno-
časovom zameraní dieťaťa,

 » odborné poradenstvo a individuálnu 
konzultáciu pre študentov pedagogic-
kých fakúlt ohľadne výberu a spraco-
vania tém bakalárskych a diplomových 
prác v oblasti pedagogiky voľného času.

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

P O V S TA N I E
Na pamäť padlých hrdinov,

čo zbraň do ruky vzali,
vidina budúcich snov,
žiadne záruky nemali.

Vekom veľmi mladí,
bez skúseností v boji,
dočkali sa aj zrady,
no čas rany zhojil.

Smutné časy povstania,
krutosť nepriateľa, ľsti,
vojna bez zľutovania,

brala všetko bez ľútosti.

Spomíname s úctou na ten čas,
zahoreli ohníky slobody,

nech nezabudne žiaden z nás,
v dnešnej dobe pohody...

J. Trúsiková
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DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS POZÝVA

•	20. septembra 2017 o 18.00 hod – Galavečer – celovečerný 
program, v ktorom sa Vám predstavia mnohí účinkujúci: sestry 
Evka a Lenka Bacmaňákové, hudobná skupina Profil, hudobná 
skupina Orions, spevácky súbor Čatajan, hudobná skupina Trend, 
Duo Lapaji, Ján Timko a Pavol Laták. Vstupenky: 9,- a 10,- €.

•	3. októbra 2017 o 19.00 hod – Neskoro večer   – Peter 
Marcin prichádza so zájazdovou verziou populárnej talkshow! 
Môžete sa tešiť na skvelú LIVE atmosféru, rozhovory, príhody, ale 
aj scénky, pesničky, či interakcie s divákmi. Hosťami budú herečka 
Zuzana Tlučková, herec Peter Sklár a heligonkárka a speváčka 
Vlasta Mudríková. A možno prídu aj „Stromokocúr so Zuzou“ či 
„Malý Mirko”…. Vstupenky: 13,- a 15,- €.

ZÁJAZDY

•	6. augusta 2017 – Orava – zážitkovo-poznávací zájazd pre 
rodiny s deťmi na Oravu, pozostávajúci z plavby na pltiach 
z Hornej Lehoty do Oravského Podzámku, voľného programu 
v Oravskom Podzámku (možnosť prehliadky Oravského hradu, 
podujatie Deň v stredoveku) a vyhliadkovej jazdy na Oravskej 
lesnej železnici. Poplatok: od 15,- € do 30,- € (podľa veku účast-
níka; zahŕňa dopravu, plavbu plťou a vyhliadkovú jazdu lesnou 
železnicou).

•	19. augusta 2017 – Zoo Brno – zoologická záhrada bola 
založená v roku 1953, leží v blízkosti priehrady na okraji rekreač-
ného zázemia Brna. Hlavnou špecializáciou je chov kopytníkov. 
Európskou raritou je pravidelný prirodzený odchov ľadových med-
veďov. Nájdete tu aj voliéru orla bielohlavého, výbeh vlkov, prie-
chodziu expozíciu klokanov, detskú zoo a mnoho iného. Poplatok 
za dopravu: 10,- €.

•	2. septembra 2017 – Tulln – navštívte s nami obľúbenú výstavu 
kvetov v rakúskom mestečku Tulln. Prívítajú Vás nielen ruže, orchi-
dey, trvalky, ale aj rôzne rezané kvety, okrasné a črepníkové rast-
liny, majstrovské kvetinové diela a zaujímavo naaranžovaná 
zelenina a ovocie. Môžete si odtiaľto odniesť množstvo inšpirá-
cií a nových nápadov ako si skrášliť svoj balkón alebo záhradku. 
Výstava je spojená s predajom. Poplatok: 25,- €.

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

•	24. novembra 2017 – Čas růží – prvý muzikál s piesňami 
Karla Gotta  na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave. Môžete 
sa tešiť na odhalenie tajomného príbehu starého obrazu, ktorý 
v sebe ukrýva osud jednej veľkej celoživotnej lásky. V hlavných 
úlohách: Sagvan Tofi, Jan Kopečný, Markéta Prochazková, Ivana 
Jirešová, Jiří Dopita. Poplatok: 38,- €.

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

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

O z n a m u j e m e   n a š i m   n á v š t e v n í k o m ,   ž e 
k a n c e l á r i a   D o m u   k u l t ú r y   J a v o r i n a   b u d e 
v   p o n d e l o k ,   2 8 .   a u g u s t a   2 0 17 ,   z   d ô v o d u 

č e r p a n i a   d o v o l e n k y   z a t v o r e n á . 

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria  Nesvadborá, Barbara: Brusinky • Rozenbergová, 
Vanda: Muži z jamy a deti z lásky • Riversová, Francine: Most do 
prístavu Detektívky  Riel, Ane: Živica • Christi, Agatha: Po pohrebe 
• Thorin, Johan: Kameňolom Náučná literatúra  Pedevilla, Pia: 
Tvoriť sa dá zo všetkého (viac ako 300 nápadov pre malých i veľkých 
• Belešová, Jarmila: Pracovnoprávne vzťahy v školstve • Krištofík, 
Juraj: „Javorinu Nemci nikdy nedostanú!“ • Trenčiansky samosprávny 
kraj: Dobrovoľné hasičské zbory v Trenčianskom kraji Detská 
literatúra  Daynes, Katie: Otázky a odpovede – odklop okienko 
(všeobecné vedomosti a zaujímavosti) • Brezina, Thomas: Prípad 
pre teba a Tigrí tím: Púšť čierneho obra • Čukovskij, Kornej: Doktor 
Jajbolíto Detská  náučná  literatúra  Kol: Moja prvá kniha 
predškoláka a prváka • Kol: Prvých 100 zvierat (poučné leporelo 
pre najmenších) • Socha, Piotr: Včely

Ďakujeme za novú knihu od  nášho rodáka autora Juraja Krištofíka: 
„Javorinu Nemci nikdy nedostanú!“ Publikácia precízne a pútavo 
mapuje spoločenskú situáciu a predpoklady odboja a partizánskeho 
hnutia v našom kraji. 
V uplynulom mesiaci sme dostali darom od pani.primátorky Anny 
Halinárovej i zaujímavo  spracovanú  knihu, ktorú vydal Trenčiansky 
samosprávny kraj: Dobrovoľné hasičské zbory v Trenčianskom 
kraji. Jedinečné historické fotografie s podrobnými textami zachytávajú 
minulosť i súčasnosť Starej Turej i okolitých miest a obcí. Oba tituly 
obohatia fond našej knižnice.   

Z dôvodu čerpania dovolenky bude knižnica zatvorená 
od 24. 7. 2017 – 6 . 8. 2017 a 28. 8. 2017.

11. 8. 2017 bude knižnica zatvorená. V tento deň od 10.00 do 
18.00 hod. sa bude konať na Námestí Slobody i v priestoroch 
Domu kultúry Javorina letný remeselný trh, na tvorbe ktorého 

sa  zúčastňuje i naša knižnica. Srdečne Vás naň pozývame.

PRIPRAVUJEME

•	11. augusta 2017 – Remeslá našich predkov – tradičné 
remeselné podujatie, kde sa Vám predstaví množstvo remesel-
níkov z okolia i zo vzdialenejších kútov Slovenska a z Moravy, 
popretkávané tónmi ľudovej hudby, so sprievodným podu-
jatím, ktorým bude výstava Svadobné variácie – výstava sta-
rých svadobných fotografií, oznámení, darov. Touto cestou 
Vás chceme poprosiť, ak máte čokoľvek, čím by sme výstavu 
vedeli spestriť a doplniť, budeme Vám vďační za zapožičanie. 
Exponáty môžete nosiť do pondelka 7. augusta.
Zároveň pripravujeme inscenovanú tradičnú staroturanskú 
svadbu. Preto sa obraciame na všetkých ochotných ľudí, ktorí 
by mali záujem zapojiť sa do svadobného sprievodu v kroji (buď 
vo vlastnom, nie je podmienka, aby bol turanský, prípade je mož-
nosť zapožičania) a podieľať sa na vytvorení veselej atmosféry, 
aby nás navštívili v kancelárií DK Javorina. 
Ďakujeme!

VÝSTAVA V DK JAVORINA – SVADOBNÉ VARIÁCIE
Výstava „Svadobné variácie“ v Stredisku cezhraničnej spolupráce 
(2. poschodie) v Dome kultúry Javorina Stará Turá bude otvorená 
od 11. augusta do 14. septembra 2017 v pracovné dni (s výnim-
kou pondelka 28. augusta) v čase od 10.00 do 18.00 hod. Kľúče je 
potrebné vyžiadať si v kancelárií DK Javorina, prípadne na vrátnici.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Zostala bolesť, smútok v duši, 

veľa sĺz, čo nikto neosuší. 
Čas plynie, spomienky stále bolia, 

zabudnúť na Teba nikdy nedovolia. 

Dňa 30.8.2017 uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec 
a dedko Rudolf ŠICHTA. 

S láskou a úctou spomína 
manželka Anna a deti s rodinami.

•
Aj keď už nie si medzi nami, 

v našich srdciach žiješ stále s nami. 

Dňa 14.7.2017 uplynul rok, čo nás 
opustil drahý manžel, otec, dedko, 
švagor Emil MADRO.

S láskou a úctou spomína 
manželka a synovia s rodinami.

•
Kto ich poznal, spomenie si, kto ich mal rád, 

nezabudne. Kto v srdciach žije, nikdy neumiera. 

Dňa 23.7.2017 si pri-
pomenieme 14. výro-
čie úmrtia nášho syna 
Petra VRÁBLA, rod. 
Császára. A dňa 3.4. 
sme si pripomenuli 9. 

výročie úmrtia môjho manžela, otca, dedka a švagra 
Eugena CSÁSZÁRA. 
Kytičku kvetov na hrob Vám kladieme, pokojný večný 
spánok prajeme. 

S láskou spomína celá rodina. 

•
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí 
sa dňa 15. júna 2017 prišli rozlúčiť 
s našou mamou a babičkou Annou 
DORNÁKOVOU, ktorá nás náhle 
opustila vo veku 84 rokov. Ďakujeme 

za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
S láskou spomína smútiaca rodina

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 

V sviečkach horí nádej, sny a viera, 
že ten, kto žije v srdciach, nikdy nezomiera. 

Dňa 25.8.2017 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil môj drahý syn, otec, 
brat a švagor Dušan KADLEC. 

•
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 8.8.2017 uplynulo 15 rokov od 
tragickej smrti nášho manžela, otca, 
syna, brata 
Miroslava GREGORA z Paprade.

S veľkou láskou a bolesťou 
v srdci spomínajú manželka 

Bronislava so synom Lukášom, mama, brat Ivan, 
švagriná, svokrovci, kamaráti a ostatná rodina.

•
Aj keď Ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, 

tí, čo Ťa mali radi, neprestanú na Teba spomínať.

Dňa 10.8.2017 uplynulo 15 rokov od 
tragickej smrti nášho manžela, otca, 
syna, brata Vladimíra GREGORA 
z Paprade.

S veľkou láskou a bolesťou 
v srdci spomínajú manželka 

Žaneta so synom Kristiánkom, mama, brat Ivan, 
švagriná, svokrovci, kamaráti a ostatná rodina. 

S láskou a úctou spomína celá rodina. 

•
Dňa 18.8.2017 uplynie 15 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, zať, otec, 
brat Pavol PLAVINA.

S láskou spomínajú manželka, 
dcéry Pavlínka, Kvetka, svokor, 

súrodenci sestra Anka, Evka, Marta 
a brat Jaroslav s rodinami. Kto 

ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Kytičku kvetov na hrob ti kladieme, 
pokojný večný spánok prajeme.

Dňa 30.8.2017 si pripomenieme 13. 
výročie úmrtia mamičky, babičky, 
p r a b a b i č k y  H e l e n k y 
PLAVINOVEJ. 

S láskou a úctou spomínajú 
dcéry Anka, Evka, Marta, syn 

Jaroslav s rodinami, nevesta Kvetka s rodinou.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Markéta Valentová, Alexandra Oravcová, 
Ester Illová, Natália Černáková, Jakub Juríček

Idú spoločným životom
Ing. Tomáš Trúsik zo Starej Turej a Mgr. 
Veronika Hluchá zo Starej Turej, Ján Durec zo 
Starej Turej a Barbora Súpková z Topoľčianok
Marián Varga z Prešova a Silvia Žoltická 
zo Starej Turej, Mgr. Michal Valláš zo 
Starej Turej a Jana Hašáková zo Starej 
Turej, Marian Kaminský z Považskej Bystrice 
a Emília Suchánková zo Starej Turej, Ing. 
Roman Barančin zo Starej Turej a Ing. Jana 
Chrastinová zo Starej Turej, Marián Molec zo 
Starej Turej a Zuzana Gregorová zo Starej Turej
Posledné rozlúčky
Ján Žoldák, Ján Kovačovic, Ing. Jozef Lacika, 
Jaroslav Miškovič, Milan Kučera, Emília 
Gregorová, Anna Durcová, Ľudmila Vagačová

Zoznam jubilantov 
za mesiac AUGUST 2017

Jaroslav Benian, Valéria Miklovičová, Mária 
Zálešáková, Agnesa Bacharová, Ján Zámečník, 
Mojmír Gavač, Emília Vlčková, Valéria 
Dedíková, Miroslav Smolík, Jozef Straka, Erika 
Breštenská, Elena Juríková, Anna Hvoždarová, 
Pavol Šulák, Anna Žejdlová, Eva Svítková, 
Jozefa Oreská, Emília Pilková, Ladislav 
Čongrády, Mária Köszeghyová, Emília 
Papuláková, Ján Dzuro, František Čechvala, 
Bohumil Mikláš, Michal Šteso, Ing. Ján Lošák, 
Mgr. Vlasta Robeková, Pavlína Ivanová, Mgr. 
Dušan Naď, Miroslav Čechvala, Ján Pribiš, 
Anna Hornáčková, Alžbeta Mikasová, Emília 
Barníková, Rudolf Bukovčan, Gustáv Klimáček, 
Mária Mikušová, Milan Haruštiak, Irena 
Radenová, Šimon Valenta, Helena Tomisová, 
Emília Valenčíková, Mária Valentová, 
Jana Pavlovičová, Martin Matušík, Mária 
Molnárová, 

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!

OBČIANSKA INZERCIA

• Výrub rizikových stromov pomocou horo-

lezeckej techniky, kosenie záhrad a sadov. 

Ceny dohodou. Bližšie informácie na 

tel. č. 0949 339 169.

• Orez, výrez a porez ovocných a kompliko-

vaných stromov. Rezanie a štiepanie dreva 

štiepačkou, čistenie zanedbaných pozemkov. 

Rýchlo, lacno a spoľahlivo. Bližšie informácie 

na tel. č. 0919 320 767.

Tomaníkova nota
V nedeľný podvečer 16. júla 2017 
Námestím slobody zneli tóny dychovej 
hudby. I v tomto roku sme pokračo-
vali v tradícií organizovania koncertu 
Tomaníkova nota, ktorý sa  uskutoč-
ňuje na počesť výborného hudobníka, 
Staroturanca pána Jaroslava Tomaníka. 
Jeho život bol spätý s hudbou. Okrem 
aktívneho účinkovania v dychovej 
hudbe, skladby pre kapelui skladal 
a upravoval. Pôsobil v Starej Turej, 
Lubine, Záblatí, Hodoníne, na Myjave 
a svoju hudobnú kariéru p. Tomaník 

ukončil ako umelecký vedúci Veľkého 
dychového orchestra Domu kultúry 
Javorina. Na poli dychovej hudby 
odviedol veľký kus práce.

V tomto roku na koncerte 
Tomaníkova nota účinkovala dychová 
hudba Bučkovanka, ktorá k nám zaví-
talaz neďalekého Nového Mesta nad 
Váhom. Pestrou zmesou piesní z nášho 
kraja, ale i iných regiónov Slovenska 
a Moravy spríjemnili nedeľný pod-
večer  viac ako 200 divákom, ktorí 
si koncert vychutnali, roztrúsení po 
celom námestí. 

Eva Adámková, Dom kultúry 
Javorina Stará Turá
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Novinky zo ZŠ
Okresný úrad v Trenčíne, odbor škol-
stva uskutočnil dňa 13. júna 2017 na 
Trenčianskom hrade oceňovanie žiakov 
základných a stredných škôl vo svojej zria-
ďovateľskej a územnej pôsobnosti Talent 
Trenčianskeho kraja 2017.

Prednosta Okresného úradu v Trenčíne 
JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.  odovzdal oce-
nenie 28 žiakom, ktorí sa zúčastnili medzi-
národných a celoslovenských súťaží alebo sa 
umiestnili na popredných miestach v kraj-
ských predmetových olympiádach, záuj-
movo-umeleckých a športových súťažiach 
žiakov. Ocenenie si prevzali i pedagógo-
via a tréneri, ktorí týchto žiakov na súťaže 
pripravovali a napomáhali k rozvíjaniu ich 
talentu.

Medzi ocenenými bol aj náš Tím bas-
ketbalistiek a pán učiteľ Mgr. Michal Denk, 
za získanie 1. miesta v Majstrovstvách 
Slovenska v basketbale žiačok.

O nádhernom úspechu našich dievčat 
sme už informovali v predchádzajúcich 
číslach Spravodajcu, ale pre pripomenutie 
dodávame, že dievčatá vyhrali napriek veľmi 
silnej konkurencií a ukázali, že majú veľké 
srdcia zapálené pre šport a tímového ducha, 
vďaka čomu sa im podarilo zvíťaziť.

Dievčatá si prevzali ocenenie i z rúk 
primátorky mesta Stará Turá Ing. Anny 
Halinárovej, ktorá im odovzdala pamätné 
plakety za krásnu reprezentáciu mesta 
i školy.  

Mesto a ZŠ Stará Turá na týchto 
Majstrovstvách reprezentovali:
• Natália Drobná
• Martina Gajdošíková
• Zaira Gergelyová
• Viktória Kubinová
• Mariana Lukáčová
• Natália Malková - kapitánka
• Martina Ondrejková
• Zuzana Ostrovská
• Tereza Vandlíková
• Ella Glatzová
• Realizačný tím: Martin Sýkora – tréner 

Mgr. Michal Denk – tréner a pedago-
gický dozor

Mgr. Lenka Durcová

OBČIANSKA INZERCIA

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

• Prosím  poctivého  nálezcu, 
ktorý našiel zväzok kľúčov v pries-
tore od katolíckeho kostola po 
multifunkčné ihrisko na ulici 
Hurbanovej, aby ich priniesol do 
strát a nálezov na Mestský úrad 
príp. ich odovzdal na Mestskej 
polícií.

Prezentácia novej knihy o podjavorinskom odboji
Priaznivci obdobia 2. svetovej vojny a regi-
onálnej histórie sa zišli dňa 20.6. v DK 
Javorina na uvedení novej knihy Mgr. Juraja 
Krištofíka, PhD. „Javorinu Nemci nikdy 
nedostanú!“ Odboj a partizánske hnutie 

v podjavorinskom regióne 1939 – 1945. 
Autor ju predstavil v spoločnosti dvoch 
významných historikov prof. PhDr. Jana 
Rychlíka, DrSc. z Ústavu českých dějin 
Karlovej univerzity v Prahe a PhDr. Mareka 

Syrného, PhD. z Múzea SNP v Banskej 
Bystrici. Približne 60 hostí si vypočulo nie-
koľko vstupov v dvoch blokoch. V prvom 
bloku autor zoznámil prítomných o pohnút-
kach, ktoré ho viedli k napísaniu publiká-
cie a aktuálnom stave výskumu regionálnej 
rezistencie v podjavorinskom kraji. Prof. 
Rychlík a Dr. Syrný dielo predstavili v šir-
ších súvislostiach v nadväznosti na podobne 
zamerané publikácie, ktoré vyšli v posled-
nom desaťročí. Druhý blok bol venovaný 
prednáškam. Návštevníci sa mali možnosť 
dozvedieť viac o malom pohraničnom styku 
a rozdieloch medzi partizánskou vojnou 
v ZSSR a na Slovensku. V závere predsta-
vila PhDr. Miroslava Poláková, PhD. osudy 
a činnosť rodiny Zálešákovcov, ktorá spra-
vovala Holubyho chatu počas neľahkého 
obdobia rokov 1939 – 1945. Autor ďakuje 
pani riaditeľke Evke Adámkovej za dôstojné 
sprievodné slovo a kolektívu DK Javorina za 
vytvorenie príjemnej atmosféry na takmer 
trojhodinovom podujatí. Knihu je možné 
zakúpiť v Informačnej kancelárii mesta Stará 
Turá v cene 11 €.

Juraj Krištofíkautor foto: MK

Autor foto: MK
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Salezián, misionár, väzeň Viliam Vagač
Podľa archívnych záznamov v Starej Turej od 18. storočia žil a vyvíjal 
svoju bohatú a užitočnú činnosť rod Vagač. Niektorí z členov boli 
dobrí remeselníci – mlynári, mäsiari, ba aj bryndziari, ktorí od roku 
1787 na Detve vyrábali bryndzu aj pre obchod. V piatej generá-
cii rodu ako jeden zo štrnástich detí bryndziara Michala Vagača 
a Anny rod. Ježo Párovskej narodil sa Viliam, ktorý v dospelosti si 
zvolil duchovné povolanie. 

Viliam Vagač SDB (18. august 
1887 Stará Turá – 2. júl 1970 
Pezinok) základné vzdelanie zís-
kal vo svojom rodisku, potom sa 
pripravoval na profesiu svojho 
otca. Vo Viedni absolvoval 
tri ročníky obchodnej školy 
a popri tom pomáhal strýkovi 
Martinovi predávať bryndzu. 
Krátky čas bol na praxi u svojho 
najstaršieho brata Alexandra 
(1879 – 1934) v Detve. Napokon 
sa však rozhodol pre rehoľný 
život. Odchádza do talianskeho 
Cavagliá pri Turíne a začína 
študovať cirkevné spisy. Stal 
sa asistentom v ústave saleziá-
nov, ktorý založil v roku 1854 
kňaz don Bosco pre opustených 
chlapcov. Toto sociálne dielo sa 
šírilo aj do iných európskych 
štátov. Keď bol založený sale-
ziánsky ústav v Uhorsku (pri 
Ostrihome), Viliam Vagač sa 
tu stáva asistentom chovancov. 
Študuje sociológiu a pedago-
giku. Počas prvej svetovej vojny 
odchádza so slovenskými štu-
dentmi do Poľska. Tu dokončil 
teologické štúdiá a 17. júna 1919 
bol vysvätený za kňaza. Primície 
mal vo svojom rodisku. Nastalo 
zložité obdobie, keď po utvo-
rení ČSR so študentmi prechá-
dza znova do Maďarska, potom 
do Slovinska a v roku 1921 pre 

slovenských chovancov bol zalo-
žený ústav v Taliansku v Perosa 
Argentine. Don Vagač pra-
cuje na založení saleziánskeho 
diela aj na Slovensku. Tak pod 
jeho vedením dňa 7. septembra 
1924 fara, škola a časť kláštora 
v Šaštíne boli zverené salezián-
skej reholi. To bol začiatok sale-
ziánskeho diela na Slovensku. 
Don Vagač bol vymenovaný za 
správcu farnosti, neskôr za ria-
diteľa ústavu. V roku 1926 do 
kostola dal zaviesť elektrinu, 
nechal uliať veľký zvon do veže 
a so svojími príbuznými dal zho-
toviť a umiestniť v bazilike veľký 
obraz Don Bosca, ochrancu 
opustenej mládeže. V roku 
1930 zriaďuje saleziánsky ústav 
v kláštore vo Svätom Beňadiku, 
ale o dva roky už odchádzda 
na misie do Brazílie a rozvíja 
duchovnú činnosť medzi domo-
rodcami. Pôsobil hlavne v štáte 
Matto Grosso, ale aj v Tres 
Lagoas Sao Paulo i medzi svo-
jimi krajanmi v dedinách Sv. 
Terezka a Bratislava. Vo farnosti 
Svätá Anna s domorodcami 
vybudoval kostol pre 600 osôb 
z palmových listov a lián. Počas 
svojej činnosti musel zdolávať 
mnohé nebezpečné situácie. Po 
pätnástich rokoch svojej misi-
onárskej práce 4. apríla 1947 

vracia sa do Československa. 
Saleziáni v Šaštíne mu pripravili 
vynikajúcu oslavu jeho šesťde-
siatky. Navrhujú mu oddychovať 
medzi saleziánmi v Hodoch pri 
Galante. Ale on sa naďalej chce 
zapájať do saleziánskeho diela 
na Slovensku. Ešte v roku 1933 
bol zriadený saleziánsky ústav 
v Bratislave a do roku 1939 aj 
v iných mestách. Zo Starej Turej 
do saleziánskeho diela sa zapo-
jili dvaja občania: PhDr. Jozef 
Evinic (1913 – 1944) a don 
Justín Mešťánek (1905 – 1977). 
Od roku 1949 štátna moc začína 
likvidovať cirkevné rády a ústavy. 
Saleziánov sústreďujú v kláštore 
v Podolínci. Don Vagač je pove-
rený správou tajných financií 
saleziánov, organizuje útek 
zaistených kňazov do emigrá-
cie. To bol dôvod, prečo ho 17. 
októbra 1952 zatkli a odsúdili 
na osemnásť rokov odňatia slo-
body. Uväznený bol na Mírove, 
v Ilave a v Leopoldove. Na 
základe prezidentskej amnes-
tie 9. mája 1960 je prepustený 
z väzenia. Žiada o umiestnenie 
v Kňazskom dome v Pezinku, ale 
márne, ani starobný dôchodok 
mu štát neposkytol. Zoslabnutý, 
chorý don Vagač sa zdržia-
val u príbuzných, v roku 1964 
chýbal aj na oslave 40. výro-
čia svojho saleziánskeho diela 
v Šaštíne. Konečne 27. mája 
1966 sa dostáva do Kňazského 
domova v Pezinku, ale jeho život 
už prudko smeruje k záveru. 

V roku 1969 oslávi 50. výro-
čie primícií a v nedeľu 8. augusta 
zavítal ešte do svojho rodiska 

Starej Turej, aby medzi svojimi 
rodákmi pripomenul si toto 
jubileum. Zomiera 2 júla 1970 
vo veku 83 rokov. Pochovaný je 
medzi saleziánmi na cintoríne 
v Šaštíne. 

Don Viliam Vagač SDB 
prežil dramatický život muža, 
kňaza, rehoľníka, misionára. 
Pochádza zo staroturianskeho 
rodu Vagačovcov, ktorých hes-
lom bolo „S poctivosťou najďa-
lej zájdeš“ a náplňou jeho života 
bola činorodosť a obetavosť. 
Jeho dielo žije v farnostiach, 
oratóriách, na misiách. Bol sku-
točným Európanom. Slovensko 
i svoje rodisko Starú Turú milo-
val, ale spolupracoval aj s inými 
národmi a štátmi. 

Dňa 18. augusta t. r. si pripo-
míname nedožité 130. narode-
niny saleziána Viliama Vagača, 
organizátora saleziánskeho diela 
na Slovensku, náplňou ktorého 
je starostlivosť o mládež.

Vilma Truhlíková

Noc kostolov 2017 v Starej Turej
Svetlo svieti v tmách, ale tma ho 
nepohltila. Aj tento voľný citát 
by mohol byť heslom Noci kos-
tolov, ktorá sa konala aj v Starej 
Turej dňa 9. júna 2017. Spojenie 
noci a kostola nie je v našej dobe 
celkom obvyklé, vlastne v noci 
v kostole sa stretneme asi už 
iba jeden deň v roku, na Štedrý 
deň. Je príjemné tento zabe-
hnutý kolobeh trochu narušiť. 
Brány, dvere kostolov a modli-
tební sa otvorili aj na Slovensku 
už po niekoľkýkrát. Niektoré už 

poobede v páľave slnka, iné až 
podvečer a ostali otvorené až 
do noci. Do projektu Noc kos-
tolov sa v našom meste zapo-
jili dve cirkvi, Cirkev bratská 
a Evanjelická cirkev, ktoré otvo-
rili svoje priestory návštevní-
kom, aby mohli osobne spoznať 
to, čo nie je obvykle možné. 
Cirkev bratská okrem objektu 
modlitebne sprístupnila aj 
„visuté“ záhrady na pozemku 
za ich tvarovo zaujímavo rieše-
nou budovou. Kto neodolal tejto 

ponuke a vystúpal po rampách 
až na vrchol záhrady, mohol sa 
kochať aj nezvyčajným pohľa-
dom na naše mesto. Oficiálny 
program v modlitebni ukon-
čilo literárno-hudobné pásmo 
„Matka Alžbeta“. Tí, ktorí vlá-
dali, alebo boli zvedaví sa pre-
sunuli do evanjelického kostola. 
Stúpaním do výšok si mohli 
prezrieť vežu zvnútra, aj s hodi-
novým strojom, či zvonmi, 
ktoré nám zostali ako svedko-
via starých čias a aj dnes nás 
v behu života upriamujú na 
veci pominuteľné i nepominu-
teľné. Interiér kostola postupne 

zaplnili hostia a prichádzajú-
cej noci vzdorovali pripome-
nutím našej nedávnej histórie, 
harfa rozochvela stojatý vzduch 
krehkými tónmi, dušu pohla-
dili i prebudili verše. Do noci 
aj do nového dňa nás vypre-
vadilo svetlo v podobe videa, 
premietnutého na strop kostola 
v podobe modernej pohyblivej 
fresky. Brány kostolov a modli-
tební sa však nezatvorili, ostá-
vajú otvorené, pre nás všetkých. 

M. Medňanský
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Menej známe skutočnosti najznámejšej staroturanskej 
zrady (tragédia rodiny Hlubockých) –  2. časť  
Miesto zoskoku Jamesa Kirchhoffa presne 
nepoznáme, podľa výpovede Martina Kýšku 
sa tak malo stať nad Kostolným. Ako prvý 
s ním pravdepodobne prišiel do kontaktu 
rodák z Lubiny, učiteľ Martin Haruštiak. 
Následne spoznáva partizánsku spojku 
Pavla Haruštiaka, ktorý ho previedol do 
rodičovského domu v Podkozinciach. 
Nemecké prečesávacie akcie predstavovali 
veľkú hrozbu, preto Kirchhoffa pomohol 
ukryť v odľahlejšom Súši v rodine Martina 
Kýšku, neskoršieho lubinského poštára. Tu 
sa zdržiaval asi 2-3 týždne, pričom rád sle-
doval výrobu domácich varešiek. Naučil sa 
niekoľko slovenských slov, ale s rodinou 
Kýškovcov komunikoval najmä posunkami. 
Podľa spomienok Martina Kýšku ovládal len 
niekoľko slov – vedel pozdraviť, vypýtať si 
jesť, piť a ešte asi 10-15 slov. V tom čase sa 
dostáva do kontaktu s miestnym odbojom, 
čo po rokoch potvrdil príslušník oddielu 
Hurban Rudolf Vrba: „Ja osobne som poznal 
len jedného zo zostrelených amerických let-
cov, a to Kirchhoffa. On totiž niekedy pozde 
na jeseň navštívil našu jednotku oblečený 
v civile. Zbraň nenosil, ale zostal s nami nie-
koľko dní, myslím bez zvláštnych dôvodov, 
snáď spoločenských. Vedel už niekoľko slov 
po slovensky. Ja som vedel po anglicky, tak 
sme sa kamarátili. Radil som mu, aby zostal 
s nami ako partizán, že to bude predsa len 
bezpečnejšie ako medzi civilmi. Tam mu 
hrozí zrada od nasadených informátorov. 
On si nebol dostatočne vedomý nebezpečia 
nemeckej rozviedky a tajných tisovských sym-
patizantov. Uher mu dával možnosť zostať 
s jednotkou, on uvažoval o tom. Ale si mys-
lel, že má práva amerického vojaka v zajatí, 
preto zbraň nenosil. Pamätám si ho ako vzde-
laného a milého skromného človeka. Bohužiaľ, 
nedokázal si predstaviť nemeckú podlosť tej 
doby.“ Stretnutie medzi partizánmi z oddielu 
Hurban a Kirchhoffom veľmi zjednodušene 
opisuje inscenácia Čarbák z roku 1986, kto-
rej exteriéry sa natáčali aj v Starej Turej.

Pohnútky pre presun letca do Starej 
Turej k rodine učiteľa Stanislava Hlubockého 
nie sú dostatočne jasné. V obci začiat-
kom decembra 1944 sídlila stála nemecká 

posádka a taktiež tu bolo mnoho ľudí ochot-
ných zavďačiť sa niektorým agilným prísluš-
níkom HG či gestapa. Zavážiť mohli obavy 
z príliš dlhého pobytu na jednom mieste 
a možno aj úvaha v zmysle „pod lampou 
je najväčšia tma“, prípadne porozprávať sa 
s niekým v rodnej angličtine. Kirchhoffa 
prezliekli do civilných šiat, vyfotografovali 
pre účely sfalšovania dokladu, ktorý mu 
vystavili na obecnom úrade v Starej Turej na 
meno Ján Kulich. Pri náhodnej kontrole mal 
predstierať hluchonemého, pretože neovlá-
dal slovenčinu. Okrem oficiálnej fotografie 
sa s Kirchhoffom odfotografovali Haruštiak 
i Kýška. V Starej Turej museli prejsť okolo 
troch nemeckých hliadok, ale transport sa 
napokon podaril. Martin Kýška neskôr spo-
mínal: „Ja som išiel vpredu, on za mnou po 
druhej strane cesty. Najťažšie bolo okolo staro-
binca a mestskej strážnice. Tam boli nemecké 
hliadky, ale prešli sme bez problémov až 
k Hlubockým.“ Podľa informácií Bohuslavy 
Hlubockej prišiel do rodiny asi 2-3 dni pred 
príchodom Ondreja Chorváta.

U švagra Stanislava Hlubockého sa od 
10. decembra 1944 liečil Ondrej Chorvát 
zo zranení. Aktívne sa zúčastnil SNP ako 
príslušník partizánskej skupiny Alexeja 
Semionoviča Jegorova. Po potlačení 
Povstania ochorel a Hlubockému sa poda-
rilo dostať švagra domov. Vybavil pre neho 
potrebné doklady na meno jeho staršieho 
brata Daniela.  

Zatýkanie
O poslaní, ktoré stálo pred Antonom 

Horečným, sa máme možnosť dozvedieť viac 
z jeho výsluchu pred Okresným ľudovým 
súdom v Novom Meste nad Váhom z 9. janu-
ára 1946: „Niekedy v novembri 1944 (v sku-
točnosti ide o december 1944 – pozn. aut.) 
dostal som rozkaz od veliteľa POHG Jozefa 
Gašparíka, že pôjdem na Starú Turú. Tento 
rozkaz som dostal večer s tým, že na druhý 
deň k prvému rannému vlaku sa mám dosta-
viť. Ja som sa zdráhal, ale na toto mi pove-
dal, že ak nepôjdem, tak ma dá do táboru 
(Horečný sa snažil svoj podiel na akcii pri-
rodzene bagatelizovať, pričom argumentoval 

vlastným ohrozením zo strany Gašparíka. 
Analýza dokumentov však žiadne ohroze-
nie nepotvrdzuje, práve naopak. Gašparík 
sa vyjadril, že Anton Horečný konal čias-
točne na vlasnú päsť a čiastočne na príkaz 
nemeckého Sicherheitsdienstu – pozn. aut.). 
Rozkazu som uposlúchnul a na druhý deň 
ráno k prvému vlaku som sa dostavil. Na 
železničnej stanici v Novom Meste nad Váhom 
prihlásilo sa mi 9 mužov z POHG ozbroje-
ných s tým, že oni dostali rozkaz ísť so mňou. 
Keď sme takto čakali na vlak, prišli k nám aj 
dvaja gestapáci a povedali, že pôjdeme s nimi. 
Neskoršie nato prišiel tam aj Gombarčík spolu 
s jedným civilistom gardistom, meno ktorého 
neviem. Takto spolu sme odišli na Starú Turú. 
Ja spolu s mužmi v uniforme išiel som do 
môjho hostinca, kde som dostal rozkaz čakať. 
Asi okolo 12 hodiny doviedli mi Nemci uči-
teľa Chorváta spolu s jedným hluchonemým, 
o ktorom som sa pozdejšie dozvedel, že to bol 
americký letec. Keď týchto k nám doviedli, 
dostal som rozkaz ísť pre jednoho človeka do 
ľudovej školy, čo som aj urobil a odtiaľ som 
sobral Jána Klimáčka. Podotýkam, že všetcia 
traja boli už spútaní, keď som ich ja prevzal. 
Zo Starej Turej sme spolu odišli na stanicu 
a odtiaľ do Nového Mesta nad Váhom.“ 
K výpovedi Antona Horečného a priebehu 
zatýkania sa vrátime v ďalšom pokračovaní.

Pramene a literatúra: 
Slovenský národný archív, f. Národný súd, 
mikrofilm A – 932. Súdny proces s velite-
ľom POHG Jozefom Gašparíkom; Štátny 
archív Bratislava, f. Okresný ľudový súd 
64/45. Súdny proces s Ondrejom Škriečkom; 
PODOLAN, P.: Príbeh letca F/O Jamesa M. 
Kirchhoffa očami Martina Kýšku. In: Štúdie 
z histórie. Historia Nova 9. Bratislava : Stimul, 
2015; FRAŇOVÁ, Ľ. – HRABOVSKÁ, O. 
– OSTROVSKÝ, M.: Lubina vo vojnových 
príbehoch. Nové Mesto nad Váhom : Tising, 
2013; SLEZÁČKOVÁ, J.: Z kroniky starotu-
rianskej rodiny Hlubockých. Spomienky, sve-
dectvá – čriepky. Stará Turá : T-štúdio, 2013.

Juraj Krištofík

Pozvánka OZ Sluha
Od septembra 2017, každý utorok o 18:00 hodine na 2. poschodí  
v Domove bielych hláv v Starej Turej, sa bude konať pravidelné 
štúdium biblickej knihy Zjavenie Jána. Je srdečne pozvaný každý, 
kto má záujem zoznámiť sa s myšlienkami tohto biblického textu.

OZ Sluha
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Rodinné dialógy po roku
Je sobota večer. V komore rozvoniavajú zlatisté makovníky a ore-
chovníky napečené k nedeli. Aj kuchyňa je už uprataná, vonku je 
tiež už všetko na poriadku: hydina už dávno sedí na hambálkoch, 
zajačiky chrumkajú čerstvú ďatelinku a dve ovečky chované len kvôli 
spásaniu sadu tiež spokojne prežúvajú v maštali spolu s jedinou 
kravkou. Veľa sa zmenilo od minulého roka. No dvor je zametený 
ako sa patrí v sobotu v dome, kde majú dievku. Veď tá dievka! Tá 
trápi postarších rodičov, čo v takejto večernej chvíli by mali mať 
už pokoj a mier v duši. 

„Ty, starý, povedz jak vjéš, dze to 
naše dzjéča každú sobotu a nie-
kedy aj v týnni chodzí? Jako ju 
sledujem, trvá to už pekných 
pár mesácov, čo sa tuče po več-
jéroch a mne sa to veru ani tro-
chu nelúbi. Ešče njéčo dobehne 
a privede celú rodzinu do hamby. 
To by nám tak ešče chybelo!“ 
„Šak ked si zvedavá, opýtaj sa 
jéj. Ty sis mater, je to tvoja céra, 
mala bys o njéj šecko vedzet. 
A o jakéj hambe to hovoríš? Šak 
nekranne,  nepije, do roboty 
chodzí jako šeccjá poránni ludé, 
doma ty též šecko porobí, čo by 
sis ešče scela?“

„No scem vedzet dze chodzí 
a s kým. Jako príklanne neskaj 

– v sobotu. Pamatuješ, jako tu 
bývalo veselo, ked som sa já 
dzjevčila? Táto kuchyna bývala 
plná frajjérov a ty sis býval medzi 
nimi. Tak to bývalo kedysik 
a nije jako ščilejky – aby dzjévky 
chodzili po nocách za mládenci. 
A moji rodičé spali hen v kúce 
na posteli a dávali pozor na nás, 
vlastne na vás, mládencov, jako 
sa správate ku mne.“

„A na to si už zabulla, že moji 
kamarádé sa po hodzine zdvihli 
a já s nimi jakože idzeme zas 
k njékeréj inéj dzjévke a ty si nás 
išla jakoš vyprovodzit. Chlapci 
odešli a já som ostál a to už vaši 
nevidzeli, čo sme robili, ani jako 
dúho sme ostali venku. Neráz 
nás zastihél bjély den.“

„Nále, človeče, šak to som 
bola s tebú, to je njéčo iné. Ale 
dze a s kým je naša Anča šči-
lejky? Dze bola aj ve štvrtek 
a minulú sobotu, há? Já sa len 
bojím, že dovleče domu neja-
kého pangharta a my nebudeme 
vedzet ani s kým to má.“ 

„Ba kebys nesprostačila. 
Neskaj sa už pangharté nero-
dzá. Každé dzjéta je nnes vítané. 
Očúvaj rádijo, jako nás ubúda, 
teda mladých a na nás starých, 
že nebude mat do robit. Ale ty 
očúvaš len dejaké trachny po 
chonníkoch a potom trepeš 
sprostosci. Idem spat, lebo s teba 
by jeden dostal mladé. Lebo já 
bych veru nemal ništ prociváj 
tomu, keby tu naskore behalo 
nejaké to dzecko. Báraj ten 

panghart – polla teba.“
„Očúvaj, dzjéča, to tvoje cho-

dzenjé z Janom mosíš dat do 
porádku. Mater je s teho, že ništ 
nevjé, celkom nezdravá. Alebo 
jéj povjéš, s kým chodzíš, alebo 
jak je poránny chlap, prinde aj 
on sám. Čo po tom, že sa matere 
ešče vloni, keď tu boli kmot-
rovci na náščeve, že sa poharkali 
a odtedy naša mater nesce o nich 
a hlavne o Janovi ani očut. Já 
nemám prociváj Janovi ani zbla 
zlého a trochu hubovéj poljévky 
znese aj on aj ty. Šak mater sa 
nakonec umúdri, jako ždycky, 
šak ju za tí roky poznám.“

„Veď Jano už aj chcel prísť, len 
ja som ho odhovorila, lebo ja sa 
viac bojím ako on. Naša mama 
o ňom dobrého slova nepove-
dia, hoci ho držali pri krste. Ale 
keď myslíte, na budúcu nedeľu 
teda príde, nech sa robí, čo chce. 
A keby bolo najhoršie, pôjdem 
na Lubinské ja. Janova mama 
nemá nič proti mne.“

„No prissámvačku, to by tak 
ešče chýbalo! Na to som tu já, 
abych zjennal porádek v dome. 
Do tohoto domu sa zatovjé 
dycky prižjénali. Priženil som 
sa já a prižení sa sem aj tvoj 
Jano, aj keď už nine na čom 
gazdovat. Neskaj sa také ženské 
fortjély lachko vyrjéšá. Kúpite si 
v Turjéj byt a sem budzete cho-
dzit len na náščevy a mater sa 
nebude vedzet dočkat soboty 
alebo nedzele, kedy prindete. 
Uvidzíš.“

Je nedeľné popoludnie 
o týždeň neskôr. Na dvore 
našich kmotrovcov už nezastal 

konský povoz, ale Janov novu-
čičký modrý moskvič. Domáci 
vybehli z kuchyne akoby ich 
vystrelil, že čo sa stalo, kto to 
k nim prišiel? Len Anička nebola 
prekvapená, skôr preľaknutá, ako 
sa táto návšteva skončí. Z auta 
už vychádza vyštramákový Jano 
s kyticou ruží v rukách. 

„Nále, chlapče, ký čert ta sem 
zas donésel? Dzes sa tu vzál, šak 
som ta od taktoroka nevidzela. 
Ná šak teda vitaj u nás, ked sis 
už tun!“

„Ďakujem za privítanie, tetka, 
či krstná mama. Tieto ruže vám 
posiela moja mama a vám, 
krstný otec, posiela zas môj 
otec túto fľašku slivovice. Máte 
ju okoštovat, že či sa nepokazila, 
lebo že je taká stará ako ja.“

„Vieš, Janko mój, šak mna 
to velice mrzí, že sme sa pred 
rokom dost zle rozišli s vašími. 
Ale šak to bolo len pre teba, ty 
zázrak jakýsik. Pamatuješ sa, že 
sis prišél k nám taký nadrúlaný, 
že sme ta leďaj vyvalili tatkovi do 
košiny?“

„To si veru nepamätám, ale 
viem že to bolo kvôli Aničke. 
Ja som ju už vtedy mal rád, ale 
nahnevalo ma, že nechcela so 
mnou tancovať.“

„Bodaj by som chcela, keď 
tancuješ ako medveď.“

„Dost bolo rečí, dzeci, pojte 
núter, nech okoštujem tú lubin-
skú slivovičku, či je lepšá jako 
tá naša turanská. Ženy, icte 
dat njéčo na stvól, já sa tu 
zatál s Jankom mosím ešče 
povyprávat.“

Alžbeta Cibulková

Blíži sa 31. ročník 
Staroturanského triatlonu 5.8.2017
Už sa stalo tradíciou, že začiatkom augusta býva na Dubníku Staroturanský triatlon - 
najstarší triatlon na Slovensku. Prvých 30 ročníkov už máme za sebou. Tento rok sa uskutoční 
31. ročník (prakticky už 32. lebo v roku 1985 sme začínali nultým ročníkom). Pretekári ab-
solvujú preteky na objemoch šprint triatlonu t. j. plávanie 750 m, bicykel 20 km a beh 5 km. 

Posledné roky je mimoriadny záujem prete-
károv o toto podujatie. Prvá vlna, 120 štartu-
júcich v open kategórii, ktorá je tiež súčasťou 
majstrovstiev Slovenska hasičov bola zapl-
nená už 20. mája, pričom je prihlásených ďal-
ších 20 náhradníkov. Tu je prihlásených aj 11 
pretekárov zo Starej Turej. 

Druhá vlna je 8. kolom Slovenského 
pohára, kde  budú štartovať najlepší prete-
kári zo Slovenska.

Príďte povzbudiť pretekárov a ak by mal 

niekto záujem pomôcť ako dobrovoľník pri 
usporiadaní pretekov, radi ho uvítame medzi 
nami. 

• štart Hasičský triatlon 9:30
• štart Slovenský pohár 13:00

Propozície a prihlásených pretekárov 
nájdete na www.kstst.sk. Podujatie podporil 
Trenčiansky samosprávny kraj.

KST Stará Turá
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Stolní tenisti na konci sezóny
3. liga TN kraja – 13. miesto

V náročnej sezóne skončilo 
naše A družstvo na 13. mieste. 
Tak ako aj minulú sezónu sme sa 
výsledkovo zdržiavali v spodnej 
časti tabuľky. Táto stagnácia má 
viacero príčin. 

Niektorí hráči končia, alebo 
prerušili aktívne hranie a nahra-
diť ich nie je jednoduché. Chýba 
tu celá generácia športovcov, 
ale to by bolo na dlhšie. Ako 
sme už písali, dávame príleži-
tosť aj mladým hráčom, ktorí 
sa výkonnostne zlepšujú a sme 
radi aj za nich, no je ich veľmi 
málo a samozrejme nečakáme, 
že budú naplno bodovať v tre-
tej lige.   

Do súťaže sa zapojilo až 10 
hráčov, z nich najviac zápa-
sov odohrali (zoradené podľa 
úspešnosti): Ľudovít Mikláš 

– 64,06 %, Erik Malek – 44,44 
%, Jaroslav Dzuro – 39,34 %, 
Miroslav Viselka – 35,96  %, 
Lenka Dzurová – 22,22 %, 
Tomáš Dzuro – 20 %.

5. liga TN-NM-MY 
oblasti – 4. miesto
Po čiastočnom obmenení 
zostavy získalo naše B družstvo 
4. miesto v tejto oblastnej súťaži. 
Sympatickými výkonmi si udr-
žiavalo horné priečky tabuľky. 
Najviac zápasov odohrali (zora-
dené podľa úspešnosti): Lenka 
Dzurová – 70,31  %, Marek 

Horák – 58,9 %, Tomáš Dzuro 
– 56,63 %, Ján Dvoran – 50 %, 
Tomáš Vrzala 30  %, Radovan 
Bielčik – 17,24 %.

Mestská 
stolnotenisová liga
V marci sa skončila aj mestská 
liga, v ktorej si prvenstvo ziskom 
61 bodov vybojovalo družstvo 
Dzuhorci v zložení Marek Horák 
a Lenka Dzurová. Druhé miesto 
získalo družstvo  PD Kovo s 58 
bodmi hrajúci v zložení Tomáš 
Malek a Tomáš Vrzala pod vede-
ním nehrajúceho kapitána Ing. 
Ivana Staňa. Na treťom mieste 
skončilo so 49 bodmi družstvo 
Injekta, za ktoré hrajú Rudolf 
a Miroslav Viselkovci a Ladislav 
Rácz.

Memoriál Miloša Malka
Dňa 22.4.2017 sa v stolnoteni-
sovej herni nášho klubu usku-
točnil XII. ročník Memoriálu 
Miloša Malka, na ktorom štar-
tujú hráči mestskej ligy. Turnaja 
sa zúčastnilo 13 hráčov. Hralo sa 
skupinovým systémom, z troch 
skupín postúpili prví dvaja do 
finálovej skupiny a ostatní hrali 
o cenu útechy. Po tuhých bojoch 
vybojoval 1.  miesto Tomáš 
Malek, 2. miesto  Lenka Dzurová 
a 3. miesto  Ján Dvoran. Cenu 
útechy získal Miroslav Ďuriš.

SK Stará Turá

Po dvoch rokoch opäť bronzová medaila 
pre Starú Turú z majstrovstiev Slovenska 
v stolnom tenise v starších žiačkach
V dňoch 13. – 14. 5. 2017 sa vo Valalikoch časť Košíc  uskutočnili majstrovstvá Slovenska 
starších 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 siedma. 

Na majstrovstvách Slovenska vo štvorhre 
starších žiačok si vybojovala medailu, tretie 
miesto spolu s Hankou Slobodníkovou (STK 
ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK). 

V súťaži jednotlivcov Lenka zo svo-
jej skupiny postúpila z prvého miesta  do 
vyraďovacej časti, kde sa stretla s Monikou 
Šinkarovou (ŠKST Michalovce) a vyhrala 
4:0. Potom hrala s reprezentantkou, tre-
ťou hráčkou slovenského rebríčka Natáliou 
Divínskou o postup medzi najlepšie 4 hráčky, 

teda o medailu. Tento zápas ale prehrala 4:1 
a skončila na 5. až 8. mieste.

V súťaži zmiešaných družstiev Lenka 
Dzurová hrala s Radoslavom Šramom (MSK 
Čadca). Umiestnili sa na 9. až 16. mieste.

Lenke gratulujeme za vynikajúci 
výsledok, kde z troch reprezentantiek 
Trenčianskeho kraja bola najúspešnejšia. 

Jaroslav Dzuro 
STK Stará Turá 

3. liga TN kraja

5. liga TN-NM-MY oblasti

Mestská stolnotenisová liga
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KOLKÁRSKY TURNAJ 
„TURANCUP 2017“

25. júna 2017 sa skončil už 9. ročník nášho tradičného posezónneho 
turnaja TURANCUP. Aj tento rok sme sa tešili hojnej účasti. Zahrať 
si prišli stálice turnaja, ale objavilo sa aj veľa nových účastníkov, 
ktorí k nám prišli po prvýkrát. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 351 
hráčov, pričom najväčšiu početnosť mala kategória muži. 

O víťazoch v kategórii muži 
a ženy rozhodol až posledný deň. 
U mužov sa stal najlepším Milan 
Tomka zo ŽP Šport Podbrezová 
výkonom 640 kolov a kráľov-
nou v ženskej kategórii sa stala 
Gabriela Kuchárová, ktorá štar-
tovala pod hlavičkou Slovakia 
MIX a zvalila 599 kolov, čím 
prekonala o jediný kol dovtedy 
vedúcu Janku Vejmolovú 
z Vyškova. Najlepším v doras-
teneckej kategórii bol Dominik 

Fojtík z Prušániek (558) a naša 
Vladka Vávrová si výkonom 538 
odnáša 3. miesto. Neregistrovaní 
hráči podávali výkony často 
krát vyššie, ako registrovaní 
hráči a najvyššie výkony boli 
natlačené vedľa seba s malými 
rozdielmi. V kategórii neregis-
trovaní hráči vyhral domáci 
Vladimír Antálek hrajúci mest-
skú kolkársku ligu v Starej Turej 
za družstvo Injekta výkonom 
568 kolov. Druhé miesto ostalo 

taktiež doma, vybojoval si ho 
taktiež hráč mestskej kolkárskej 
ligy, Róbet Kollár zo ZF TRW 
a zvalil 554 kolov. 

Všetkým oceneným gratulu-
jeme a veríme, že všetci účastníci 

si z chuti zahrali a poctia nás 
a náš turnaj svojou prítomnos-
ťou aj počas ďalšieho, už 10. roč-
níka turnaja TURANCUP. 

MKK Stará Turá

Medzinárodný dorastenecký 
turnaj v Starej Turej

Naša dorastenecká mládež 
sa zapojila do štvorstretnu-
tia na česko-slovenskej úrovni. 
Išlo o štyri dorastenecké tur-
naje, ktoré sa postupne odo-
hrali u všetkých účastníkov 
(Ratiškovice, Stará Turá, Mistřín, 
Rakovice). Prvý turnaj sa odo-
hral v Ratíškoviciach. Druhý 
turnaj organizoval MKK Stará 
Turá, dňa 17.6.2017 za finan-
čnej podpory nášho mesta 
STARÁ TURÁ. Touto cestou 

sa chceme poďakovať za pod-
poru a dôveru v našu kolkársku 
mládež. Dorastenci si tak overili 
svoju bojovnosť a súťaživosť, tak-
tiež si vyplnili prestávku medzi 
koncom a začiatkom súťažného 
ročníka. 

Predseda MKK Stará Turá 
ako aj výkonný výbor ďakujú za 
finančnú podporu zorganizo-
vania takéhoto stretnutia našej 
mládeže.

MKK Stará Turá

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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