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

Má remeslo ešte stále zlaté dno?
V dnešnom svete už nie je pre mla-
dých ľudí populárne navštevovať školy, 
v ktorých sa priučia nejakému remeslu. 
V kurze sú dnes povolania ako manažér 
a riaditeľ čohokoľvek, podnikateľ, pra-
covník v banke či v telekomunikáciách. 
Možno si však neuvedomujú, že práca 
remeselníka je kreatívnejšia, zaujíma-
vejšia a človeka napĺňa pocitom, ktorý 
pri práci manažéra či riaditeľa nezažije. 
Vyrobiť vlastnými rukami produkt, ktorý 
si niekto kúpi či už na spotrebu alebo 
iba pre radosť, je naozaj výnimočná vec. 

Na Slovensku máme stovky remesiel, 
od tých ľudových, ktoré prežili niekoľ-
ko generácií až po tie najmodernejšie. 
Mladí ľudia si neuvedomujú, že práve 

remeselníci patria k skupine, ktorá si 
najľahšie hľadá prácu. Riaditeľov a ma-
nažérov potrebujú firmy, ale prácu mä-
siara, maliara či murára potrebuje z času 
na čas každý z nás. Nehovoriac o tom, 
že človeka nepoteší žiadny darček ako 
ten, ktorý bol vyrobený ručne, s láskou 
a s citom. Práve preto sa stále viac ob-
javujú na rôznych trhoch a jarmokoch 
výrobky od ľudových košikárov, rez-
bárov či keramikárov. K modernejším 
remeslám u nás patrí napríklad elektro-
mechanik, CNC nastavovač či mechanik 
počítačových sietí. Všetky tieto odbory 
sa vyučujú aj u nás v Strednej odbornej 
škole v Starej Turej. Jej absolventi majú 
výborné uplatnenie na trhu práce. Nie sú 

to odbory, ktoré chrlia absolventov, kto-
rí si potom nemôžu nájsť prácu. Preto 
predtým, ako Vás Vaše dieťa či vnúča 
bude presviedčať o dráhe advokáta či 
manažéra, skúste mu ukázať prácu ši-
kovných remeselníkov na remeselných 
trhoch alebo ho pošlite na deň otvore-
ných dverí niektorej zo stredných škôl, 
ktoré sa venujú moderným či starším 
remeslám. Možnože táto návšteva urobí 
na neho dojem a Slovensko bude mať 
zrazu o jedného nádejného remeselníka 
viac. A verte, že remeslo má aj u nás na 
Slovensku ešte stále zlaté dno!

Lívia Boorová 
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Výstava „Poklady z deduškovej povaly“
1. – 13. september, DK Javorina

Krst knihy Zabudnuté osudy škôl Starej Turej
6. september, 17.00 h, DK Javorina

Radošinské naivné divadlo: Polooblačno
6. október, 18.00 h, DK Javorina

Dúha v srdci
19. september, MsKs, NMnV
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Fubal Muži A – St. Turá – Cígeľ
1. september, 16.00 h, štadión

Fubal Muži A – St. Turá – Trenčianska Turná
15. september, 16.00 h, štadión

Fubal Muži A – St. Turá – Oslany
22. september, 15.30 h, štadión

Preteky Šárka Slivková Javorinská
28. september, 10.00 h, Hrnčiarové



2  Staroturiansky Spravodajca 09/2013 www.staratura.sk

3. časť sociálneho sprievodcu – rodina a kríza
DIEŤA S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMAMI

K najčastejším výchovným problémom patria špecifické poruchy učenia 
a  poruchy správania, násilné a agresívne správanie, záškoláctvo, trestná 
činnosť a závislosť. 

Ak má dieťa takéto problémy v škole alebo doma, prípadne rodičia 
nezvládajú výchovu dieťaťa, môžu požiadať o pomoc odborníkov, ktorí sa 
zaoberajú opatreniami na zabezpečenie ochrany života, zdravia a priazni-
vého vývinu dieťaťa v nasledovných inštitúciách:

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), Nové Mesto n./V.
 032/2442 600, -605 až -608 –  oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 www.upsvar.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Športová 40, Nové Mesto n./V.
 032/7714 507, 7714 526 – psychologická, špeciálnopedagogická, diagnostická, výchovná, 
poradenská a preventívna starostlivosť deťom www.cpppapnmv.sk

Základná škola, Hurbanova ulica 128/25,  Stará Turá
 032/776 3639 – školský psychológ, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, koordinátor prevencie
 www.zsstaratura.sk

TÝRANIE, ZNEUŽÍVANIE, 
ZANEDBÁVANIE DIEŤAŤA 

Pojem týranie, zneužívanie, zanedbávanie dieťaťa zahŕňa fyzické týranie 
(útok, agresia a násilie v akejkoľvek forme, nesprávna a nedostatočná výživa, 
nedostatok lekárskej starostlivosti, nedostatok v  bývaní a ošatení, izolácia) 
a psychické týranie (nadávky, ponižovanie, opovrhovanie, nedôvera, 
strašenie, stres, šikanovanie, zanedbanie duševné a citové). Osobitným 
druhom týrania je sexuálne zneužívanie. 

Deti násilie zastaviť nemôžu a potrebujú pomoc z vonku. Okolie musí 
byť preto citlivé na signály volania o pomoc. Ešte ťažšie ako týranie odhaliť, 
je kvalifikovane zakročiť. Ak sa niekto domnieva, že tyranmi sú rodičia, 
nie je dobré ich kontaktovať skôr ako príslušné orgány. Preto ak poznáte 
dieťa, ktoré je týrané, zneužívané, zanedbávané, kontaktujte oddelenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny, políciu, sociálne oddelenie mestského úradu alebo linku 
detskej istoty. Oznámenie, že je na dieťati páchané násilie, môže podať 
ktokoľvek, teda aj samotné dieťa, škola, zdravotnícke zariadenie, občania 
a pod. Pri riešení problému Vám pomoc a poradenstvo poskytne:

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), Nové Mesto n./V.
 032/2442 600, -605 až -608 –  oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 www.upsvar.sk

Mestský úrad Stará turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
 032/746 1645, 746 1646 – oddelenie sociálnych vecí www.staratura.sk  

Hlavným koordinátorom aktivít na Slovensku zameraných na prevenciu 
týrania detí, na detské obete násilia a dodržiavanie detských práv je nezisková 
organizácia Centrum Slniečko z Nitry – www.centrumslniecko.sk.
Funguje bezplatná Linka detskej istoty   0800 116 111 pre celé Slovensko 
(non stop) • Detská linka dôvery   0800 117878 • Linka Pomoc 
ohrozeným deťom  02/ 62 24 78 77 • linka Pomoc ohrozeným ženám 
 02/ 62 24 99 14 • Polícia  158 

ZÁVISLOSŤ

Často počujeme o závislosti a nemusia to byť práve drogy či alkohol. Človek 
môže byť závislý aj od nakupovania, návštevy fitnesu či diét. Odborníci 
rozlišujú dva základné typy závislostí – látkové a nelátkové. K látkovým 

patrí drogová závislosť, alkoholizmus, ale aj závislosť na nikotíne či kofeíne. 
Druhou skupinou je závislosť od rôznych aktivít, ako sú nakupovanie, 
návšteva solária, posadnutosť zdravým stravovaním, workoholizmus či 
závislosť na hracích automatoch, internete, mobile, počítačových hrách 
a iné; tieto sú nazývané aj ako novodobé závislosti. 

Dôsledky akejkoľvek závislosti pôsobia doslova patologicky a zničujúco 
na rodinný život, pretože u každého závislého dochádza k postupnému 
rozpadu sociálnych, pracovných i rodinných vzťahov a kontaktov.

Ak sa vo vašej rodine vyskytol problém so závislosťou, alebo máte 
podozrenie, že vaše dieťa alebo iný člen rodiny má problémy so závislosťou 
a vy si neviete rady, je najlepším riešením obrátiť sa na pomoc odborníkov 
a špecialistov. Pri riešení problému Vám pomoc a poradenstvo poskytne:

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), Nové Mesto n./V.
 032/2442 600, -605 až -608 –  oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 www.upsvar.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Športová 40, Nové Mesto n./V.
 032/7714 507, 7714 526 – psychologická, špeciálnopedagogická, diagnostická, výchovná, 
poradenská a preventívna starostlivosť deťom www.cpppapnmv.sk

Základná škola, Hurbanova ulica 128/25,  Stará Turá
 032/776 3639 – školský psychológ, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, koordinátor prevencie
 www.zsstaratura.sk

Mestský úrad Stará turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
 032/746 1645, 746 1646 – oddelenie sociálnych vecí www.staratura.sk  

NÁVRAT Z VÝKONU TRESTU 

Občanovi po návrate z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby 
poskytne pomoc a poradenstvo sociálny kurátor pre dospelých na úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).Takémuto občanovi ÚPSVR 
poskytuje aj resocializačný príspevok najmä na vybavenie osobných 
dokladov a zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby a môže ho 
poskytnúť v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme. Pri 
poskytovaní resocializačného príspevku sa zohľadňujú peňažné prostriedky, 
ktoré mal občan vyplatené pri prepustení. 

Resocializačný príspevok sa poskytuje ak výkon trestu odňatia slobody 
alebo výkon väzby trval viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní a občan oň 
požiadal do 8  pracovných dní odo dňa prepustenia na ÚPSVR podľa miesta 
trvalého pobytu. Podrobnejšie informácie o resocializačnom príspevku 
a poradenstvo po návrate z výkonu trestu poskytuje:

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), Nové Mesto n./V.
 032/2442 600, -605 až -608 –  oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 www.upsvar.sk

ÚMRTIE V RODINE 

• V prípade, ak v rodine niekto zomrie, pozostalí by mali postupovať 
nasledovne. Ak nastalo úmrtie doma v prvom rade je potrebné bezodkladne 
kontaktovať obvodného lekára v jeho ordinácii a oznámiť úmrtie. V prípade 
ak obvodný lekár už neordinuje, treba kontaktovať službukonajúceho 
lekára na pohotovosti v Novom Meste nad Váhom (LSPP). Po prehliadke 
zosnulého lekár vystaví List o prehliadke zomretého a následne je potrebné 
kontaktovať pohrebnú službu za účelom prevozu zosnulého a ďalší postup 
je individuálnou dohodou medzi pozostalými a pohrebnou službou. Ak 
lekár nariadi pitvu, pohrebná služba telo prevezie na patologické oddelenie 
príslušného zdravotníckeho zariadenia.
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 Poliklinika Stará Turá: 776 3551 až 3 alebo 7708 111.
  LSPP Nové Mesto nad Váhom: 771 2444

Ak nastalo úmrtie v nemocnici resp. v inom zariadení, pozostalých 
kontaktuje personál zariadenia, ktorý poskytne všetky informácie o úmrtí 
a o mieste, kam bol zosnulý prevezený. Potom je potrebné vyhľadať 
a kontaktovať pohrebnú službu a dojednať príslušné náležitosti o poslednej 
rozlúčke. 

Ak ste našli zosnulého na neobvyklom mieste, ktorý zomrel za 
neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu, 
je nevyhnuté zavolať okrem LSPP aj políciu a tá určí ďalší postup (jednotné 
tel. č 112). 

• Úmrtný list vybavíte na príslušnom matričnom úrade, v obvode ktorého 
občan zomrel a  k jeho vystaveniu musíte predložiť List o prehliadke mŕtveho 
a občiansky preukaz zosnulého. Ak bola nariadená pitva, matričný úrad 
môže vystaviť úmrtný list až po jej vykonaní a okrem uvedených dokladov 
musíte predložiť aj povolenie na pochovanie mŕtveho vystavené políciou. 
Spolu s úmrtným listom matričný úrad vydá a potvrdí aj žiadosť o príspevok 
na pohreb. 
Matričný úrad v Starej Turej vydáva úmrtný list pre tých občanov, ktorí 
zomreli v Starej Turej, v Hrachovišti alebo vo Vaďovciach.

• Občan, ktorý zabezpečil pohreb zosnulého si môže uplatniť nárok na 
príspevok na pohreb.  Žiadosť, ktorú mu vydá a potvrdí matričný úrad, 
podá na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta 
posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého. 
Žiadosť potvrdzuje aj pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so 
zabezpečením pohrebu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta 
úmrtia. Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva 
na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. 
Ú Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb 

• Pozostalá manželka má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, 
pozostalý manžel má nárok na vdovecký dôchodok po manželke 
a nezaopatrené dieťa má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok 
vtedy, ak zomretý manžel/manželka/rodič:

>  ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, predčasný starobný 
dôchodok alebo invalidný dôchodok,  

>  alebo ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,  
>  alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia 

potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok,  
>  alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Nárok na vdovský, vdovecký a  sirotský dôchodok vzniká dňom smrti 
manžela/manželky/rodiča. Naopak nárok na vdovský a vdovecký dôchodok 
zanikne uzavretím nového manželstva. Nárok na sirotský dôchodok zanikne 
dňom, kedy dieťa prestane byť nezaopatreným dieťaťom alebo dovŕšením 
26 rokov veku alebo jeho osvojením. O vdovský, vdovecký alebo sirotský 
dôchodok treba požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa 
miesta trvalého pobytu žiadateľa.
Ú Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

podrobnejšie informácie o príspevku na pohreb poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), Nové Mesto n./V.
 032/2442 550, -551, -554 až -558 – štátnych sociálnych dávok  www.upsvar.sk 

podrobnejšie informácie o vydaní úmrtného listu dostanete na matričnom úrade:
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
 032/746 1638 – Matričný úrad www.staratura.sk

podrobnejšie informácie o vdovskom, vdoveckom a sirotskom dôchodku poskytuje:
Sociálna poisťovňa, Vysunuté pracovisko Nové Mesto n./V. , Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)
 032/771 8160, 743 3268 – odbor dôchodkového poistenia www.socpoist.sk

Zdroj: Sociálny sprievodca mesta Stará Turá

Výzva na podávanie žiadostí o grant 
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna orga-
nizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľaďo-
vať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará Turá 
a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa práca 
a schopnosti jedných stretávajú s finančnou po-
mocou druhých. 
Nadácia bola zriadená za účelom podpory roz-
voja neziskových činností v Starej Turej a okolí 
v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, školstva, 
humanitných akcií a prispievania k všeobecnému 
zlepšeniu kvality života obyvateľov Starej Turej 
a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 2. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2013.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí aktivity, ktoré budú viesť k skva-
litneniu a obohateniu voľnočasových aktivít detí 
a mládeže. Podporované aktivity môžu byť z na-
sledovných oblastí: ochrana a podpora zdravia; 
prevencia a liečba drogovo závislých; podpora 
športu; zachovanie kultúrnych hodnôt. Najmä 
aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky 
krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne venu-
jú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti a rozšíriť 
členskú základňu, pripraviť podmienky na celo-
ročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať projekty, 
ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu 
detí, prípadne mládeže a možnosť opakovania 
akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ:
• pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke 

skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi 
a mladými ľuďmi

• pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú akti-
vity pre svojich rovesníkov

• pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom 
čase venujú pravidelne deťom a mládeži

KRITÉRIA:
• projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov
• projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni
• aktivity skupiny môžu mať pravidelný alebo 

nepravidelný charakter
• celková výška nákladov na projekt nie je ob-

medzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať od nadácie nie je stano-
vená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

• grant v zásade nesmie byť použitý na investície 
- posudzuje sa individuálne v súvislosti s po-
žiadavkami projektu

• finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie 
presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť 
finančný)

• financie budú záujemcom poukázané naraz

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:
• všetci záujemcovia o  program a  podporu 

majú možnosť informovať sa u koordinátora 
projektu 

• záujemcovia o finančnú podporu spracujú pro-
jekt a pošlú ho na adresu koordinátora projektu

• správna rada rozhodne o udelení grantu
• s predkladateľmi schválených grantov sa uza-

vrie zmluva
• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 

vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu

Uzávierka prijímania 
projektov: 30.09.2013
Trvanie projektu: 1.10.2013 — 30.06.2014
Predloženie záverečnej správy: do 15.10.2014

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žia-
dostí o grant dostanete u koordinátora Programu 
malých komunitných grantov: Ing.  Ivety 
Petrovičovej 032 746 1635; 0915 984 308, e-mail: 
organizacne@staratura.sk v pracovných dňoch.

Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mes-
ta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie
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Námestie slobody ožilo remeslami
Uchovávanie tradícií a oživovanie starých re-
mesiel má v Starej Turej už svoje pevné miesto. 
Tohtoročný 9. ročník trhu Remeslá našich pred-
kov hostil v piatok 9. augusta takmer 50 reme-
selníkov rôzneho zamerania.

Takýto veľký počet remeselníkov by sa na naše 
námestie nezmestil, a tak sa organizátori rozhodli 
trh rozšíriť aj na centrálnu mestskú zónu pred 
katolíckym kostolom. Svoje majstrovstvo pred-
vádzali tento rok košikári, kováč, rezbári, palič-
kárky či výrobca syrov. Väčšina z remeselníkov 
ponúkala už hotové výrobky, ktoré slúžili buď 
ako pracovné pomôcky, alebo urobili niekomu 
radosť a potešenie. V predajných stánkoch bolo 
možné nakúpiť keramiku, hrnčeky, patchwork, 
výrobky z prútia a pedigu, čipky, výrobky z dreva, 
čaje, bylinky, mliečne výrobky, bižutériu, deko-
račné predmety, maľované oblečenie či kabelky. 
Hlavný organizátor, Dom kultúry Javorina však 
nezabudol ani na hladné bruchá návštevníkov 
trhu. V stánkoch už tradične rozvoniavali lango-
še, držková polievka, poľovnícky guláš, topeničky, 
fánky, zemiakové placky, ale aj tradičná cigánska. 
Novinkou boli sladké a slané podpecníky rôz-
nych chutí. 

Do prípravy trhu sa tento rok zapojila aj 
Nadácia ŽIVOT, ktorá podporuje činnosť mláde-
že a detí v Starej Turej. Pre najmenších pripravila 

v spolupráci s firmou PreVak, s . r. o., nafukova-
cí skákací hrad. V rámci svojej výzvy podpori-
la Nadácia v tomto roku aj Železničné múzeum 
Stará Turá, ktoré počas trhu predvádzalo niektoré 
zo svojich exponátov. Pri ich stanovišti sa pri-
stavovali nielen mladí, ale aj tí skôr narodení. 
V rámci trhu sa mohli deti povoziť po centrálnej 
mestskej zóne na voze ťahanom koníkmi alebo 
si mohli vytvoriť vlastné výtvory v tvorivej dielni 
s pracovníčkami mestskej knižnice. 

Tradíciami a remeslami sa žilo nielen von-
ku na slniečku, ale aj vo vnútri Domu kultúry 
Javorina. V Stredisku cezhraničnej spolupráce 
na 2. poschodí bola v piatok 9. augusta otvorená 
aj výstava „Poklady z deduškovej povaly“, kde si 
návštevníci mohli a stále môžu pozrieť staré rá-
diá, gramofóny, fotoaparáty a inú starú obrazovú 
a zvukovú techniku. Výstava potrvá až do 12. sep-
tembra 2013. Počas trhu bolo otvorené aj mestské 
múzeum a izba tradičného bývania. 

K Remeslám našich predkov patria nielen 
remeselníci, ale aj folklór. Tohtoročný kultúrny 
program na Námestí slobody otvorili domáci hu-
dobníci z folklórneho súboru Poľun spoločne s ta-
nečnou zložkou súboru Krakovienka z Krakovan. 
Po vystúpení sa hudobníci z Poľunu presunuli na 
voz s koňmi a vyhrávali po uliciach Starej Turej. 
Veríme, že tak spríjemnili piatkové popoludnie aj 
tým, ktorí sa možno na trh nedostali. Hneď po 

domácom súbore sa na pódiu predstavil muž-
ský spevácky zbor z nášho partnerského mesta 
Kunovice. Trhy spoločne s nimi navštívili i staros-
tka a prednostka mesta Kunovice. Po mohutnom 
mužskom speve našich kunovických priate-
ľov sa na pódiu predstavil Seniorklub Družba 
z Trenčína. Folkloristi v najlepších rokoch pred-
viedli, že vyšší vek nie je žiadnou prekážkou pri 
speve ani tanci. Svojim nadšením a elánom by 
prekonali aj niektoré mladšie folklórne súbory. 
Program ukončili pre Staroturancov starí známi 
Heligonkári z Myjavy, ktorí priniesli do Starej 
Turej opäť dobrú náladu a chuť do spevu aj tan-
ca. Po 19tej hodine naplánovali organizátori na 
námestí ľudovú veselicu. Aj keď sa najprv náv-
števníci trhu trošku ostýchali, nakoniec ich dobrá 
hudba k tancu prinútila. A bavili sa až do večer-
ných hodín.  

August v Starej Turej si bez Remesiel našich 
predkov už ani nevieme predstaviť. Aj keď sa to 
možno nezdá, príprava tohto podujatia je naozaj 
náročná. Preto je potrebné poďakovať pracovní-
kom Domu kultúry Javorina, Technických slu-
žieb Stará Turá, pani Bublavej, rodine Zemanovej, 
pani Durcovej a ďalším dobrovoľníkom, ktorí sa 
pričinili o zdarný priebeh tohtoročného trhu. 
Veríme, že budúcoročný jubilejný 10. ročník 
bude opäť úspešný a pre návštevníkov opäť nie-
čím nový a zaujímavý.  Lívia Boorová

Poďakovanie členom redakčnej rady
Počas letného obdobia sa v redakčnej rade Staroturianskeho spravo-
dajcu udialo niekoľko zásadných zmien. Mgr. Anna Chmurová a Ing. 
Gustáv Rumánek, ktorí stáli pri zrode nášho časopisu, sa po rokoch 
plných kreatívneho písania lúčia s redakčnou radou časopisu. Určite sa 
však nelúčia s Vami, našimi čitateľmi a ich články sa v Staroturianskom 
spravodajcovi z času na čas objavia.

Redakčná rada Staroturianskeho spravodajcu im ďakuje, že počas 
všetkých tých rokov venovali bez nároku na honorár svoj voľný čas tvor-
be nášho časopisu a podelili sa s našimi čitateľmi o informácie, ktoré ich 
poučili, poinformovali a niečo z nich si určite zobrali aj do života. 

Mgr. Anna Chmurová nás ako pani riaditeľka Základnej školy v Starej 
Turej informovala o dianí v škole, o výsledkoch žiakov, o ich vzdeláva-
cích, ale i športových úspechoch a kultúrnych podujatiach, ktorých sa 
zúčastnili. Ing. Gustáv Rumánek prinášal čitateľom zaujímavé informácie 

o osobnostiach a udalostiach, ktoré ovplyvnili históriu i súčasnosť nášho 
mesta. Okrem toho sa obaja podieľali aj na príprave článkov s iným za-
meraním a spoločne s redakčnou radou rozhodovali v prípadoch, kedy 
bolo potrebné počuť názor viacerých ľudí, aby bola rozhodovanie spra-
vodlivé a nestranné.

Za celú redakčnú radu a našich čitateľov obom ešte raz ďakujeme 
a prajeme im ešte veľa šťastia a úspechov nielen v súkromnom živote, ale 
aj v pracovnom, pretože veríme, že ich kreatívne myslenie a radosť z tvo-
rivej práce ich neopustia a naďalej budú tvoriť a písať pre radosť druhých.

V redakčnej rade zároveň srdečne vítame zástupkyňu riaditeľky 
Základnej školy v Starej Tuej, Mgr. Danku Pribišovú a bývalého vedúceho 
organizačného oddelenia MsÚ, Mgr. Milana Klimáčka. Obom prajeme, 
aby sa v kolektíve našej redakčnej rady cítili dobre a aby sa im v práci, 
ktorá ich čaká, darilo. 

redakcia
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Nezvyčajne horúce 
slávnosti sú za nami
Tohtoročné 21. Slávnosti bratstva 
Čechov a Slovákov na Javorine 
možno charakterizovať jediným 
výstižným slovom, a to horúce. 
Po niekoľkých upršaných rokoch 
sme sa konečne dočkali v nedeľu 
28. 7. 2013 ukážkového slnečného 
počasia s teplotou siahajúcou i tu 
na najvyššom vrchu Bielych Karpát 
až k tridsiatke.

Veľká Javorina bola, je a dúfajme, 
že aj naďalej bude miestom, kto-
ré sa hlboko zapísalo a zapíše do 
dejín slovenského i českého náro-
da. Spoločnú históriu, priateľstvo 

a nadštandardné vzťahy si poslednú 
júlovú nedeľu prišlo potvrdiť množ-
stvo návštevníkov z oboch strán hra-
nice. Pozvanie prijali aj zástupcovia 
kontaktných krajov, ktoré sú už dlh-
šiu dobu podporovateľmi slávností. 
Prítomní boli hejtman Zlínskeho 
kraja – Stanislav Mišák, predse-
da Trenčianskeho samosprávneho 
kraja – Pavol Sedláček, člen rady 
Jihomoravského kraja – Jiří Janda 
a zástupca Trnavského samospráv-
neho kraja – Jozef Behúl.  

Organizátori slávností, zástup-
covia prihraničných miest a obcí, 
sa už v ranných hodinách s hosťami 

presunuli k Pamätníku česko-mo-
ravsko-slovenskej vzájomnosti, kde 
položili spoločne kytice. Pri pa-
mätníku sa prítomným prihovoril 
predseda prípravného výboru, pri-
mátor Nového Mesta nad Váhom, 
Jozef Trstenský. Hymny oboch ná-
rodov zazneli pri pamätníku v po-
daní mužského speváckeho zboru 
z Kunovíc.

Jedným z lákadiel slávností je 
každoročne kultúrny program, kto-
rý ponúka to najlepšie z folklóru, 
tradícií a dobrej muziky prihra-
ničného regiónu. Vybrané súbo-
ry a skupiny zabávali ľudí aj tento 
rok na dvoch pódiách. Divákom 
na hlavnom pódiu sa prihovorili 
aj zástupcovia jednotlivých krajov 
a predseda prípravného výboru sláv-
ností, ktorý okrem iného pripome-
nul, že sme sa v tento deň zišli, aby 
sme naplnili odkaz slov veľkého ná-
rodovca Jozefa Miloslava Hurbana, 

ktorý povedal: „Tu bratia vždy sa 
stretať budú, tu vernosť prisahať si 
budú.“

Súčasťou slávností sú aj predaj-
né stánky, ktoré opäť ponúkali pes-
trý sortiment jedál a nápojov, ale aj 
ľudovo-umeleckých výrobkov. Pre 
deti boli pripravené rôzne hry a sú-
ťaže. Účastníci slávností vytvorili 
počas celého dňa veľmi príjemnú 
atmosféru, ktorá presvedčila orga-
nizátorov, že tohtoročné slávnosti 
boli úspešné. Vyplýva to aj z prvých 
ohlasov návštevníkov. Sprievodnou 
akciou slávností bolo v sobotu 
27.7.2013 stretnutie cykloturistov 
Javorina tour 2013. Prípravný vý-
bor slávností ďakuje všetkým, ktorí 
podporili či už finančne, technicky, 
organizačne alebo svojou prítom-
nosťou tohtoročné Slávnosti brat-
stva Čechov a Slovákov na Javorine. 
Tešíme sa opäť o rok! 

Lívia Boorová

okrúhly 10. ročník taNCa SlNka
Motorkársky zraz Tanec Slnka sa 
tento rok konečne mohol naozaj 
popýšiť slnečným počasím. Počas 
minulých rokov sme si totiž už zvy-
kli na dážď, ktorý sa tomuto podu-
jatiu nie a nie vyhnúť. Tohtoročný 
jubilejný 10. ročník však cez víkend 
26. až 28. júla naozaj tancoval so 
slnkom. Organizátori motorkárske-
ho zrazu pripravili pre fanúšikov 

v autocampingu Dubník aj tento 
rok tri hudobné pódiá. Pódium pri 
reštaurácií Autocamping bolo za-
merané na country hudbu, pódium 
pod starými potravinami na rock a 
disco. Na hlavnom pódiu v priesto-
re kempoviska vystúpili najväčšie 
hviezdy zrazu.

Čo sa týka sprievodného 
programu, motorkári si v piatok 
užili výlet do Agropenziónu Adam, 
rôzne súťaže a športové turnaje. 
V sobotu vystúpil v rámci Tanca 
Slnka v Starej Turej kaskadér a o pol-
noci si návštevníci mohli pozrieť na 
Dubníku sľúbený ohňostroj na vode. 
Ohňostroj bol naozaj veľkolepý 
a bolo sa na čo pozerať. Tohtoročné 
horúčavy boli pre organizátorov 
veľkou výzvou. Preto pripravili pre 
návštevníkov bazény, v ktorých sa 
mohli v prípade potreby ovlažiť. 
Odvážnejší si mohli vychutnať aj 
vyhliadkový let helikoptérou po 
blízkom okolí Starej Turej. 

Na tohtoročnom Tanci Slnka 
opäť nechýbali veľké hudobné 

hviezdy. Mladších určite potešila 
skupina Polemic či Kristína, star-
šie ročníky sa zabavili najmä pri 
speve Dalibora Jandu a Františka 
Nedvěda. Okrem týchto zvučných 
mien sa predstavilo na zraze mnoho 
ďalších výborných skupín. 

Veríme, že Tanec Slnka si nájde 

miesto v kalendári Staroturancov 
aj v roku 2014 a Dubník opäť po 
roku ožije nielen zvukom motorov, 
ale aj spevom a dobrou náladou 
návštevníkov.

Lívia Boorová 
Foto: FB archív Tanec slnka 2013
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Pošta v Starej Turej 
sa rekonštruuje
SLOVENSKÁ POŠTA a. s., Oblastné 
riaditeľstvo pôšt Trenčín oznámila 
mestu Stará Turá, že z dôvodu re-
konštrukcie budovy bude Pošta 
Stará Turá presťahovaná do náhrad-
ných priestorov. Zmena adresy pošty 
sa  týka obdobia od 05.08.2013 do 
31.10.2013, teda do predpokladané-
ho termínu ukončenia rekonštruk-
cie budovy.  Pošta sa presťahovala 
dočasne na novú adresu: ul. Gen. M. 
R. Štefánika 355/4 (objekt bývalých 
detských jasieľ, vzdialený od pôvod-
nej pošty cca 150 m). 

Slovenská pošta plánuje zre-
konštruovať budovu za viac ako 

215 000  €, realizáciu stavby bude 
vykonávať spoločnosť Renoving. 
Výsledkom rekonštrukcie by mali 
byť väčšie klimatizované priesto-
ry pre verejnosť a štyri presklené 
univerzálne priehradky. Novinkou 
bude aj jedna spoločná priehradka, 
ktorá bude prinášať väčší komfort 
zákazníkom.

Dôvodom rekonštrukcie boli 
podľa hovorkyne pošty Stanislavy 
Pondelovej nevyhovujúce priestory 
z hľadiska hygieny, prevádzky a bez-
pečnosti stavby.

Lívia Boorová podľa TASR

poZor – preteky – šÁrka SlIVkoVÁ 
– tentoraz JaVorINSkÁ !

Vážený priateľ cyklista!
Po viac ako dvoch dlhých de-
saťročiach obnovujeme cyklis-
tickú časovku jednotlivcov do 
vrchu JAVORINA, ktorá sa bude 
konať 28. septembra 2013 so 
štartom o 10:00 hod. pred po-
hostinstvom v dedine LUBINA 
– HRNČIAROVÉ. Registrácia 
od 9:00 hod. Trať je len jedna po 
asfalte nahor, cieľ pri Holubyho 
chate, bicykel si zober aký chceš. 

Podujatie je určené pre nás me-
nej vydarených, nemajetných 
a neregistrovaných, ale na všetko 
odhodlaných cyklistov.

Pretekať sa bude za každého 
počasia a za plnej premávky na 
vlastné nebezpečenstvo. Ceny 
tradične – žiadne, sláva veľká, 
štartovné nula. Za odmenu každý 
pretekár vyfasuje uznanie, výsled-
kovú listinu a symbolický 1 cent.

MCS – Myjavskí cyklisti

Odborárske okienko
V mesiaci júl 2013 sa v našej organizácii udiala dôležitá zmena vo funk-
cii predsedu. S platnosťou od 1.7.2013 bol na konferencii ZZO OZ 
KOVO dňa 25.6.2013 zvolený do funkcie predsedu ZZO OZ KOVO pri 
CHIRANA-PREMA Stará Turá p. Peter  NEMČEK.

Pán Peter Nemček bol dlhoročný funkcionár v závode CHIRANA T. 
Injecta, a. s., naposledy vo funkcii predsedu ZV OZ KOVO č. 2.

Uvedená zmena sa uskutočnila na základe zvolenia doterajšieho pred-
sedu p. Jána STÍSKALA za člena Predsedníctva Rady OZ KOVO za 
Trenčiansky a Nitriansky kraj. Pánovi Jankovi STÍSKALOVI za všetkých 
členov ďakujeme za doterajšiu prácu v našej odborovej organizácii, v ktorej 
vo funkcii tajomníka bol vo funkcii od 1.3.1995 do 30.4.1997 a vo funkcii 
predsedu bol vo funkcii od 1.5.1997 do 30.6.2013.

K zvoleniu p. Jána Stískala ako i p. Petra Nemčeka do nových funkcií 
im srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a trpezlivosti.

ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-PREMA Stará Turá už tradične or-
ganizuje po 2-ročnej prestávke – STRETNUTIE DÔCHODCOV, ktoré 
sa uskutoční v dňoch 24., 25. a 26. 9. 2013 v SPOLDOMe. Na Stretnutie 
dôchodcov budú pozvaní všetci naši členovia – dôchodcovia zo všetkých 
bývalých i terajších pracovísk tzn. zo závodov CHIRANA Medical, a. s. – 
bývalý cech III a z bývalého Z-07 – dopravy, ÚSM, zásobovania, CHIRANA 
T. Injecta, a. s. – bývalé cechy IV a VI, SENSUS  Slovensko a. s. – bývalý 
cech vodomerov, ELSTER 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., EÚ 
INTERIÉR s. r. o., ďalej dôchodcovia  z JASEK – prevádzky Nové Mesto 
nad Váhom, z prevádzky z Častkoviec, z Nástrojárne a tiež dôchodcovia 
z bývalej a.s. – z administratívy. 

Stretnutie dôchodcov sa uskutoční v spolupráci so zamestnávateľmi, 
ktorí nemalou čiastkou prispievajú na stravu. V posledných rokoch na 
želanie niektorých zamestnávateľov pozývame aj zamestnancov, ktorí už 
nie sú členmi ZZO OZ KOVO CHIRANA-PREMA Stará Turá, sú však 
bývalými zamestnancami toho-ktorého závodu.

V týchto dňoch dostanú všetci pozvaní dôchodcovia POZVÁNKU 
na ten-ktorý deň ako aj NÁVRATKU, ktorú treba obratom doručiť na 
sekretariát ZZO OZ KOVO – bývalá budova SPOLDOMu. 

Pokiaľ by sa pri tom množstve odoslaných POZVÁNOK vyskytlo, že 
niektorému z Vás pozvánka nebude doručená (môže sa to stať napr. zme-
nou adresy, zhodou mien), prosím aby ste uvedenú skutočnosť nahlásili 
na sekretariáte ZZO OZ KOVO – č.t. 032/7752674 alebo 0911 817 643.  

Na STRETNUTIE  DÔCHODCOV budú pozvaní zo strany od-
borovej organizácie všetci dôchodcovia – členovia zo ZZO OZ KOVO 
CHIRANA-PREMA Stará Turá, ktorí majú záujem sa stretávať a majú 
členské príspevky zaplatené najneskôr do roku 2010.  

Naposledy bolo Stretnutie dôchodcov v roku 2011, možno niektorí 
z Vás sa ho nemohli zúčastniť či už z osobných alebo zdravotných dôvodov. 

Naši dôchodcovia sa veľmi radi stretávajú a spomínajú na svojich ko-
legov, niektorí – pokiaľ im to zdravotný stav a okolnosti dovolia - nevyne-
chajú ani jedno stretnutie. Okrem chutného obedu, kultúrneho programu 
a príhovoru zo strany predsedu našej odborovej organizácie p. Nemčeka, 
zástupcov zamestnávateľov a tiež zástupcov z radov dôchodcov, čaká na 
všetkých pozvaných hostí malý darček (to znamená aj pre tých, ktorí sa 
Stretnutia dôchodcov nemôžu zúčastniť).

Tešíme sa na Vašu účasť.
sekretariát ZZO OZ KOVO  pri CHIRANA-PREMA Stará Turá

Wushu centrum Stará turá – nábor 
nových členov do nasledovných štýlov

Shao-Lin dospelí – čínske bojo-
vé umenie, zostavy, zbrane
Pondelok 17:00-18:30
Streda 17:30-19:00
Piatok 17:30-19:00
Sanda dospelí – súboje, údery, 
kopy, zhody, kondičné tréningy
Utorok 17:30-19:00 
Štvrtok 17:30-19:00
Tai Ji dospelí – zdravotné cviče-
nia, zostavy, zápasy
Pondelok 18:30-20:00
Piatok  19:00-20:30
Shao-Lin deti – všeobecný teles-
ný rozvoj, zostavy
Streda 16:30-17:30
Piatok 16:30-17:30

Nábor je počas celého septembra 
2013 v telocvični bývalej SPŠE na 
ulici Gen. M. R. Štefánika (medzi 
budovami Dom kultúry Javorina 
a Irish Pub). Celý september sú 
pre nových členov tréningy zdar-
ma, preto Vás pozývame, aby ste 
sa prišli pozrieť a vyskúšali si 
zacvičiť. Nadobudnuté skúse-
nosti sa ďalej rozvíjajú na wushu 
seminároch a táboroch počas 
celého roka a následne zhodno-
cujú na národných a medziná-
rodných súťažiach. Viac info na 
www.wushustaratura.sk.

Wushu Centrum Stará Turá
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Z Centra voľného času Stará Turá 
Voľný čas – čas, o ktorom rozhodujete vy

Voľný čas tvorí spolu s prácou (štúdiom), 
s časom potrebným na uspokojenie fyzio-
logických potrieb (spánok, jedlo, hygiena) 
a časom potrebným na uspokojenie potrieb 
rodiny, neoddeliteľnú súčasť ľudského života. 
I keď sa o voľnom čase hovorilo už v anti-
ckom Grécku, svoj význam v tom pravom 
slova zmysle nadobudol až v 19. storočí, kedy 
sa začala skracovať pracovná doba. Tým, že 
človek už nemusel pracovať 12 – 14 hodín 
denne, vznikol mu zrazu priestor, ktorý mu-
sel niečím vyplniť. Vyhľadával rôzne činnosti 
sám, no začali vznikať i rôzne organizácie 
a spolky, ktoré združovali ľudí v rôznych 
oblastiach a ponúkali im možnosti a príle-
žitosti, ako sa zabaviť, ako sa realizovať. Už 
vtedy si spoločnosť uvedomovala, že príliš 
veľa voľného času môže viesť k negatívnym 
spoločenským javom. Súčasná osemhodi-
nová pracovná doba, technické vymoženos-
ti a obrovský nárast nezamestnanosti majú 
okrem iného za následok neustále zvyšova-
nie podielu voľného času v živote človeka.  
I napriek tomu, že sa táto skutočnosť na prvý 
pohľad javí ako pozitívny dôsledok, nie je 
tomu vždy tak. Potvrdzuje sa, že priveľa 
voľného času nemusí byť vždy len nosite-
ľom pozitívnych hodnôt. Veľa ľudí si stále 
ešte dostatočne neuvedomuje, že voľný čas 
je bohatstvo, s ktorým je treba hospodárne 
a zmysluplne zaobchádzať, aby človeku pri-
nášal uspokojenie a radosť. Existuje veľké 
percento ľudí, ktorí nevedia oddychovať, ne-
vedia vypnúť, majú pocit, že musia stále pra-
covať, že bez nich by sa zrútil svet. Existuje 
veľké percento ľudí, ktorí naopak doslova 

zabíjajú takmer všetok svoj voľný čas nič-
nerobením, pri počítači alebo sledovaním 
televízie. Voľný čas v obidvoch prípadoch 
stráca svoju hodnotu a neplní u človeka 
takmer žiadnu zo svojich hlavných funkcií 
- predovšetkým regenerovať sily a uspokojo-
vať sebarealizačné potreby človeka. Voľný čas 
je vzácny dar, ktorý má alebo môže mať pre 
človeka obrovský význam. Práve voľný čas 
dáva človeku priestor na realizáciu svojich 
snov a želaní. Neexistuje veľa voľného času, 
len naša neschopnosť ho zmysluplne vyu-
žiť a schopnosť premeniť ho (ponížiť ho) na 
nudu. Vzhľadom na technický pokrok a zvy-
šujúcu sa nezamestnanosť je predpoklad, že  
podiel voľného času v živote človeka bude 
neustále narastať. Hovorí sa o skracovaní 
pracovného času a sociológovia zdvíhajú 
varovný prst pred dôsledkami, ktoré môže 
táto situácia priniesť. Preto je potrebné, aby 
sa každý človek už odmalička učil poznávať 
hodnotu svojho voľného času a učil sa ho 
zmysluplne využívať. S týmto poznaním sa 
človek nerodí, je to skúsenosť, ktorú sa učí 
od svojich najbližších. Vzhľadom k tomu, že 
malé deti sa učia najviac napodobňovaním, 
je dôležité, aby rodičia boli i v oblasti využí-
vania voľného času tým správnym vzorom 
pre napodobňovanie. Vyplnenie voľného 
času rodičov tak nadobúda dvojvýznam-
nosť: jednak má osobný význam pre rodiča, 
jednak je vzorcom správania sa pre ich deti. 
Zábava, pohyb, cestovanie, navštevovanie 
rodiny a priateľov, čítanie, sebavzdelávanie, 
ale i sladké leňošenie – to všetko by malo 
byť súčasťou nášho voľného času, to všetko 

by mali deti vidieť u svojich rodičov a okúsiť. 
Mali by sa učiť, že náš život sa skladá z po-
vinností, ale i z času voľnosti, kedy nemusím, 
ale chcem.

September je mesiac, kedy sa veľa ľudí 
rozhoduje o možnostiach naplnenia svojho 
voľného času. Niektorí sa zameriavajú na 
individuálne aktivity, iní sa skôr realizujú 
v kolektívnych a organizovaných činnos-
tiach. Práve v týchto dňoch rôzne organi-
zácie a subjekty otvárajú dvere a ponúkajú 
príležitosti, ktoré sa môžu stať zmysluplnou 
súčasťou nášho osobného voľna. Máme 
šťastie, že v Starej Turej je týchto možností 
neúrekom. Školy, CVČ, športové kluby, dom 
kultúry, ale napr. i klub dôchodcov, rôzne 
občianske združenia a cirkev ponúkajú nie-
čo, čo môže každého z nás nejakým spôso-
bom rozvíjať a obohatiť. Nebráňme sa ani 
týmto ponukám. Za každou z nich sa môže 
skrývať náš osobný prospech, náš osobný 
rast. A pamätajme: 

Špatná správa je tá, že čas letí.
Dobrá správa je tá, že vy ste pilot.

(Michael Althsuler)

 Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

P.S.: Až do 13. 9. 2013 sa môžu záujem-
covia z radov detí i dospelých prihlasovať 
do záujmových útvarov v CVČ Stará Turá. 
Krúžkovú činnosť začíname 16. 9. 2013. 

Tešíme sa na Vás.

Leto ako má byť
Tradícia nám nedovolila ani toto 
slnečné leto zaháľať. Pripravili 
sme a aj zrealizovali pre našich 
členov na konci júla pekný týž-
dňový pobyt neďaleko Uhrovca 
na okraji Strážovských vrchov. 
Aj keď tropické počasie nebo-
lo najvhodnejšie na turistiku, 
vystúpili sme na najvyšší vrch 
Rokoš do výšky 1010 metrov,  
boli sme na Uhroveckom hra-
de aj Jankovom vŕšku. Na bi-
cykloch sme jazdili k vodnej 
nádrži Prusy, kde sme si do 
sýtosti zaraftovali a hrali rôzne 
vodné hry. Neobišli sme ani ter-
málne kúpalisko v Bánovciach 
nad Bebravou a pamätnú izbu 
slávnych slovenských rodákov 
Ľudovíta Štúra a Alexandra 

Dubčeka v Uhrovci. Všetky voľ-
né chvíle sme využívali na hry 
a súťaže v nádherných priesto-
roch  našej základne v Žitnej 
– Radiši. Tu prebiehali všetky os-
tatné táborové aktivity, na ktoré 
sme si už zvykli a najradšej na 
ne s odstupom času spomíname. 
Služba v kuchyni od škrabania 
zemiakov až po umývanie ria-
dov, večerné táboráky pri gita-
re a nočných hrách, naháňanie 
bodov a sekúnd. Týždeň ubehol 
ako voda a my sme sa museli 
opäť vrátiť domov. Veselí, una-
vení, ale spokojní. 

Ani tohtoročný tábor by 
sme nezvládli bez dobrých 
ľudí. Touto cestou chceme po-
ďakovať za pomoc Milošovi 

Podhradskému a firme Popo-
Expo za všestrannú pomoc, ro-
dičom účastníkov za príspevky 
z vlastnej záhrady do táborovej 
kuchyne a Nadácii ŽIVOT za 

finančný príspevok z Programu 
malých komunitných grantov.

Peter Ištoňa 
Detská organizácia Fénix 
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY:

•	14. septembra 2013 – pri príležitosti Dňa obetí holokaustu 
a rasového násilia Oswienčim (Koncentračný tábor Auschwitz-
Birkenau). Poplatok za dopravu + sprievodca 21,- EUR.

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

•	28. septembra  2013 – záhradkárska a hobby výstava Věžky 
– jeseň 2013 (v novej časti zrekonštruovaného zámockého 
parku). Poplatok za dopravu: 8,50 EUR.

•	pripravuje zájazd 
na muzikál Rómeo 
a Júlia, Nová scé-
na, Bratislava. Réžia: 
J. Ďurovčík. Účinkujú: 
P. Makranský, N. 
Pocisková, T. Puskailer, 
J. Slezák, M. Kaprálik, 
P. Cmorík a ďalší. 

Poplatok za dopravu + vstupné: 28,- alebo 35,- EUR. Termín 
oznámime dodatočne.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 
tel.: 776 33 66, e -mail: dkstaratura@zoznam.sk.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Ďakujeme za knižný dar Z kroniky staroturianskej rodiny 

Hlubockých (Spomienky, svedectvá, čriepky), ktorú 
nám darovala autorka p. PhDr. Jarmila Slezáčková.

Beletria Chrobák, Dobroslav: Prozaické dielo • Urbaníková, Eva: 
Za facku • Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia 
• Hornáková, Erika: Tak som to chcela • Jonasson, Jonas: Storočný 
starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol • Zákopčan, Marek: Plamene 
hriechu • Lichnerová, Rút: Anna Regina Detektívky Connelly, 
Michael: Temná ozvena Náučná literatúra Svoboda, Luboš: 
Stavebné materiály • Radičová, Iveta: Krajina hrubých čiar • Vehovský, 
Roman: Cestou osudu a náhody • Rózsa, Péter: Očarujúci Egypt 
• Kocsisné Molnár, Gita: Záhradkárčenie pre každého Detská 
literatúra Pokorná, Dagmar: Lienky z piatej B Detská náučná 
literatúra Bailey, John: Mladý rybár • Moja prvá kniha o ľudskom 
tele • Edwards, Elwyn Hartley : Veľká kniha o koňoch

Dom kultúry Javorina pozýva na 
výstavu „Poklady z deduškovej povaly“ 
(historické zvukové i obrazové nosiče),

ktorá sa koná v Dome kultúry Javorina 
Stará Turá (Stredisko cezhraničnej 

spolupráce na  2. poschodí).

Výstavu je možné navštíviť do 13. septembra 2013 
v pracovné dni do 18.00 hod., je potrebné  zahlásiť 
sa na sekretariáte, prípadne vrátnici DK Javorina

Kurzy jogy v DK Javorina
Príďte si zacvičiť. OZ Joga v dennom 
živote pobočka Stará Turá opäť od 
septembra otvára kurzy jogy pre 
začiatočníkov i mierne pokročilých. 
Kurzy prebiehajú v Dome kultúry 
Javorina na 1. poschodí (vpravo) 
každý utorok a štvrtok od 18.00 
do 20.00 h. Tešíme sa na Vás.

Bližšie informácie na t. č. 
0908 845 679 – p. Ondrejovičová

DK Javorina Stará Turá pripravuje predstavenie 
Radošinského naivného divadla 

POLOOBLAČNO
dňa 6. októbra 2013 o 18.00 hod.
Vstupné: 10,- a 10,50 EUR. Predpredaj a rezervácia 

vstupeniek na sekretariáte DK Javorina.

pozvánka na 
prezentáciu knihy
Dom kultúry Javorina a au-
torka Eva Tomisová Vás po-
zývajú na prezentáciu knihy 
Zabudnuté osudy škôl 
STAREJ TUREJ. Prezentácia 
knihy sa uskutoční 6. sep-
tembra 2013 o 17.00 hodi-
ne v kaviarni Domu kultúry 
Javorina. Knihu si budete 
môcť zakúpiť v Stredisku 
cezhraničnej spolupráce 
(Infotur) zboku OD BILLA, 
v Mestskej knižnici Kristíny 
Royovej a v Mestskom 
múzeu.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... 

Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....

Dňa 19.8.2013 uplynú štyri 
roky keď navždy odišiel z nášho 
života Andrej PORUBAN. 

Tichú spomienku venuje 
manželka Andrea s dcérkou 

Natálkou, sestra Ingrid 
s otcom a ostatná rodina.

•

Najkrajšia láska zomiera, keď oko matky sa 
zatvára a svojich blízkych navždy opúšťa.

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa dňa 9.8.2013 
v Dome smútku v Lubine roz-
lúčili a odprevadili na poslednej 
ceste našu drahú mamu, ba-
bičku, prababičku, švagrinú, 
kmotru a známu Boženu 

JURENČEKOVÚ, ktorá nás navždy opustila dňa 
7. augusta 2013 vo veku 76 rokov. Zároveň ďaku-
jeme za kvetinové dary a slová sústrasti, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

•

Touto cestou úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, známym 
a susedom, ktorí sa dňa 
30.7.2013  prišli rozlúčiť s na-
šim milovaným manželom, ot-
com, dedkom, pradedkom 
Miloslavom GREGOROM. 
Úprimne ďakujeme za dôstojnú 

rozlúčku, kvetinové dary a prejav sústrasti.

Smútiaca rodina

Sú vety, ktoré Ti už nepovieme, sú chvíle, na 
ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré 

spomíname. 
Keby sa tak dalo, otec, vrátiť čas, 
otvoriť Ti oči a počuť Tvoj hlas.

Dňa 12.9.2013 uplynie 10 rokov 
od úmrtia nášho drahého man-
žela, otca, syna, brata, švagra 
a priateľa Jozefa ONDREJKU. 
Všetci, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou spomína celá rodina.

•

Dňa 28.7.2013 nás navždy 
opustila naša drahá mamička, 
babička, prababička Anna 
HVOŽĎAROVÁ vo veku nedo-
žitých 87 rokov. Touto cestou 
chceme poďakovať všetkým 
príbuzným a známym, ktorí ju 
prišli vyprevadiť na jej posled-

nej ceste. Poďakovať sa chceme aj pánovi farárovi 
Vařákovi za dôstojnú rozlúčku. Veľké ďakujem 
patrí i celému zdravotnému personálu z Domu 
dôchodcov Hrachovište.

Smútiaca rodina.

•

Tento rok si pripomíname 47 rokov od úmrtia 
nášho otca Miloslava ROBEKA, 45 rokov od 
úmrtia našej mamy Ľudmily ROBEKOVEJ a 6 
rokov od úmrtia nášho brata Samuela ROBEKA. 
Kto ste ich poznali, spomínajte s nami.

Spomína rodina Václavková a Robeková.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Zoja Podolanová, Klára Klimáčková, Emma 
Karoline Kindl, Eliška Rigová, Václav Synek

Idú spoločným životom
Ing. Juraj Saukulič zo Starej Turej a Mgr. 
Michaela Šimková z Revúcej, Peter Mikuš 
z Brestovca a Katarína Malková zo Starej 
Turej, Ing. Jana Štefková zo Starej Turej a Ing. 
Peter Meďveď zo Žiliny, Pavol Dinga z Myjavy 
a Paulína Uhlíková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Štefan Skovajsa, Miloslav Gregor, Anna 
Hvožďarová, Emilia Čepelová

Zoznam jubilantov 
za mesiac SEPTEMBER 2013

Anna Durcová, Božena Rajtárová, Štefan 
Rapant, Miroslav  Dedík, Vlasta Moravčíková, 
Štefánia Hajdúchová, Miroslav Durec, Irena 
Dingová, Emília Holovicová, Viliam Medňanský, 
Tomáš Mateják, Darina Gabrižová, Ľudovít 
Magula, Milan Soukup, Pavol Sabršúl, Božena 
Ondrášiková, Milan Hornáček, Michal 
Michalec, Anna Hargašová, Miroslav Třetina, 
Anna Kováčiková, Anna Sadloňová, Mudr. 
Marta Salczerová, Anna Bunčáková, Jozef 
Pažitný, Alžbeta Gregorová, Anna Kollárová, 
Michal Kohútik, Alžbeta Klimáčková, Ladislav 
Čepela, Anna Holovicová, Ján Harušták, 
Anna Podhradská, Michal Valenta, Katarína 
Durcová

Prváčik
Najskôr malé bábätko,

potom prišiel macík, hračky zas,
z knižky smial sa Nevedko,
ojoj, to bol bezstarostný čas.

Teraz stojím tu, taška veľká,
prišiel čas povinností,

moja bude pani učiteľka,
moje budú vedomosti.

Nebojte sa otec, mať,
nie je v tom žiaden háčik,

budem perom narábať,
to som ja, váš prváčik.

Najprv trošku nesmelo,
so strachom a obavou,
chcem, aby sa vedelo,

rád zoznámim sa so školou...

J. Trúsiková
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Odboj a SNP v spomienkovom rozprávaní Staroturiancov (8. časť)

Vráťme sa k „vianočnej“ dezercii 
Turkestancov v roku 1944. Udalosti sa obšír-
ne venoval historik Martin Lacko. Posledná 
fáza rokovaní o prechode prebiehala medzi 
Alimovom na jednej strane a veliteľom par-
tizánskej brigády „Boženko“ Snežinským 
a politickým komisárom Vasilom Vozňákom 
na strane druhej. Je celkom pravdepodob-
né, že sa stretli 19. decembra 1944, teda 
zhruba týždeň pred prechodom. Snežinský 
poslal list Alimovovi 23. decembra už s jas-
nými pokynmi: 1. Vo všetkých posádkach 
v Starej Turej a jej okolí, kde sú Turkestanci 
ubytovaní, vyvolať vzburu. 2. Pobiť všetkých 
Nemcov nachádzajúcich sa v týchto posád-
kach. 3. Prerušiť všetky telefónne, telegraf-
né i rádiové spojenia. 4. Zničiť všetky ťažké 
zbrane i skladiská. Bez boja či s bojom sa 
prebiť cez Nové Mesto do Hrádku, kde do-
stanú ďalšie úlohy. Niekoľko hodín pred de-
zerciou sa velitelia dokonca stretli v horách 
pri Novej Lehote – sídle partizánskej brigá-
dy. Snežinský nerozbiehal akciu na vlastnú 
päsť, ale poslušne počúval príkazy z ÚŠPH 
v Kyjeve, resp. z Moskvy. So svojím štábom 
sa často zdržiaval u miestneho odbojára 
Pavla Kravárika. Jeho dcéra si spomínala: 
„Medzi starým a novým rokom, asi 25. de-
cembra 1944 v našej izbe pracovali radistky, 
preto sme s bratom Paľkom nesmeli ísť do 
našej izby spať. Radistky vysielali a nesme-
li byť vyrušované. Ja som vyšívala a mama 
s otcom tiež niečo robili. Veliteľ s komisárom 
sedeli na stoličkách a čakali na správu od 
radistiek. Boli dve hodiny po polnoci, keď 
radistka Maruška vyšla von z izby a hovorila: 
„Tovarišč komandir, Najvyššie velenie dalo 
príkaz, že musíš prebrať vlasovcov Alimova!' 
Snežinský si sklonil hlavu do dlaní a po chvíli 
povedal: 'Ne búdet dobre!'“ Snežinský sa obá-
val zrady, ale rozkaz bol rozkaz. Niekoľko 
dní pred prechodom sa situácia postupne 
zmenila aj v tábore Turkestancov na Papradi. 
Vladimír Koštial spomínal: „Asi 10-12 dní 
predtým ako sa toto stalo, prišiel k nim je-
den nový veliteľ, tiež asi vlasovec. Meno 
neviem. A ten keď prišiel, disciplína sa pod-
statne zvýšila. Ale nie nejakou drezúrou, ale 
len takým školením, poučovaním a tak... Na 
tom Podhradských sade býval nástup ráno. 
A potom sa vždycky predĺžil, minimálne tak 
o hodinu. On im strašne oduševnene voľačo 
vyprával... A pravdepodobne on aj zosnoval 
tento útek k partizánom. On býval u Bičianov. 
A keď na Božie narodenie prišli tí Nemci, po-
rád ich večer čert niesol do tej chalupy, kde 
som bol ubytovaný. Nemci išli tam, prezre-
li byt a našli v ňom dve vysielačky. U tých 

Bičianov, bydlisko toho učiteľa. Tak tieto dve 
vysielačky vytiahli na cestu a tam ešte do nich 
nemeckí vojaci kopali.“ Nie všetci Turkestanci 
s pripravovaným prechodom súhlasili. Jeden 
z dôstojníkov Východomoslimského pluku, 
Alichan Kuliew, tesne pred odchodom (24. 
decembra podvečer) ušiel k Nemcom na 
Myjavu. Jeho správa podáva o celej príprave 
unikátne svedectvo. Zachovalo sa v americ-
kom archíve a venoval sa mu Martin Lacko 
vo svojej knihe 1. východomoslimský pluk 
SS na Slovensku: „V inkriminovaný deň, 24. 
decembra o 8. hodine ráno, obdržal veliteľ 
1. práporu Turkestancov, untersturmführer 
Ergaschow, nariadenie, podľa ktorého mal 
oznámiť všetkým turkestanským veliteľom, 
že o 10. hodine predpoludním sa majú všetci 
zhromaždiť na Papradi pri miestnej škole. 
Z Paprade mali ísť velitelia spoločne o pol 
11 k Alimovovi do Starej Turej. Pokým sa 
všetci zišli – viacerí totiž meškali – sa ces-
ta do Starej Turej presunula až na 12. ho-
dinu. Medzi turkestanskými veliteľmi boli 
tiež turkestanskí lekári. O 12. hodine boli 
už všetci u Alimova. Bola tu prítomná aj 
jeho žena (Ruska, pôvodne zdravotná ses-
tra, ktorú si kedysi priviezol z Berlína, keď ju 
prepašoval u vedúceho zamestnanca výcho-
dotureckého zbrojného útvaru SS). Veliteľ 
Waffen-Untersturmführer Dr. Dschaparow 
(Džabarev), veliteľ štábnej roty Safajew a ne-
jaký kŕmny majster, potom veliteľ 3. roty un-
tersturmführer Asatpalvan. Títo všetci sa 
zišli v Alimovovej izbe, kým neprišli hlavní 
velitelia. Keď sa stretli, boli všetci ticho a asi 
štvrťhodiny sa nerozprávali. Potom zazvo-
nil Alimovovi telefón. Ten podišiel k tele-
fónu a všetci počuli, čo povedal. „Príslušný 
môže vojsť“, riekol. „Prosím len poďte, pro-
sím len poďte.“ Bolo však záhadou, odkiaľ 
ten telefonát prišiel. Po 5. minútach prišli 
ďalší príslušníci SS, dvaja Nemci – Plamek 
(v nemeckých prameňoch uvedený aj ako 
Flamek – pozn. aut.) a Lampa. Obaja ťaha-
li so sebou veľké balíky. V balíkoch boli ci-
garety, sladkosti a hry – vianočné darčeky. 
Alimov ich priateľsky pozdravil. Rovnako 
aj Nemci si prisadli k prítomným, ale roz-
delenie úloh sa ešte nepreberalo. Na stole 
bola polievka a koňak, ktorý priniesol ve-
liteľ 3. roty Asatpalvan. Alimov prišiel na 
rozdelenie cigariet. Rozprával sa s tými 
dvoma Nemcami a vysvetľoval im, že veľ-
mi zle porozumel spôsobu sprostredkova-
nia príkazu. Ďalej Alimov vysvetľoval, že 
nepochopil, prečo mu knieža poslal posla 
a neporozprával sa s ním o tejto záležitosti 
predtým. Lampa odpovedal, ale aj tak tomu 

nerozumel. Nato sa obaja Nemci rozlúčili 
a odišli preč. Po odchode Nemcov vytiahol 
Alimov zo skrine mapu a rozprestrel ju na 
stole. Velitelia sedeli dookola. Alimov vstal 
a začal vysvetľovať: „Dnes o 16:30 musíme od-
pochodovať smer Nové Mesto s odchodom až 
k mostu, potom čiastočne vpravo do lesa. Tu 
musíme byť dnes v noci.“ Počas vysvetľovania 
bolo prítomných 23 alebo 24 veliteľov. Časť 
prítomných ihneď porozumela, kam odchod 
smeruje. Títo otvorili ústa, ale nič nepove-
dali. Druhá časť si myslela, že idú do boja. 
Jeden z prítomných, Dr. Dschaparow náhle 
vyskočil a bez slova odišiel. Po 5. minútach 
sa znova vrátil, v ruke držal dvojstránkový 
spis a začal nahlas čítať jeho obsah. Kuliew 
ho reprodukoval len podľa pamäti: „Moji 
priatelia! Dvadsaťtri rokov ste žili v ZSSR, 
vaši rodičia sa v ZSSR narodili, pracovali, nie-
ktorí z nich boli poručíci a komisári, prečo 
idete teraz s Nemcami? V Nemecku ste žili 
vo väzení, zle s vami zaobchádzali a teraz bo-
jujú proti vašim bratom. Pridajte sa k nám, 
bojujme za zničenie Nemecka.“ Podpísaný 
bol vraj nejakými komisármi a jedným ge-
nerálom. Po tejto prednáške bolo jasné, že 
odchod o 16:30 bude smerovať k partizá-
nom. Žiaden z prítomných po tomto jed-
noznačnom vysvetlení neprotestoval, nič 
nepovedal. Po piatich minútach mlčania, 
kedy sa rozhodlo, že sa pôjde k partizánom, 
dali svoj súhlas na odchod. Potom Alimov 
udeľoval rozkazy: 1. prápor bude viesť 
Ergaschow, 2. prápor Kuliew, štábnu rotu 
preberie Achmedow, keďže Safanow nerozu-
mel mapám. Alimov veci objasnil a dodal, že 
v prípade, ak by Nemec počas odchodu čosi 
spozoroval, nemá byť zastrelený, ale potichu 
zložený. Avšak žiaden Nemec sa o odchod 
nezaujímal. Odchod sa opäť stanovil presne 
na 16:30 hodinu. Všetci prítomní sa spýta-
li, či už je koniec. Alimov povstal, prítomní 
tiež. Potom sa konal istý druh bohoslužby, 
pričom tu zaznelo: „Dúfajme, že čoskoro 
budeme doma u našich rodičov, súrodencov 
a pod.“  Potom bolo zhromaždenie ukonče-
né. Hnacou silou akcie bol podľa Kuliewa 
Dr. Dschaparow.“

Juraj Krištofík

Zdroje: LACKO, M. - TESÁREK, P.: 1. 
východomoslimský pluk SS na Slovensku 
(október 1944 - február 1945). Katedra his-
tórie UCM, 2006; LACKO, M.: Dezercia tzv. 
turkestanského pluku SS k partizánskej bri-
gáde Boženko v decembri 1944. In: Vojenská 
história, roč. 7, č. 2, 2003; http://forum.pan-
zer-archiv.de/viewtopic.php?t=4009
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Mešťánkovci v Starej turej
K obyvateľom, ktorí sa priazni-
vo zapísali do dejín Starej Turej, 
patrí rodina Mešťánková – Meš-
ťánkovci.

„Odkiaľ a kedy prišli 
Mešťánkovci do Starej Turej, žiaľ, 
nič určitého neviem,“ takto za-
čína staroturiansky rodák, učiteľ 
Jozef Mešťánek (1901 Stará Turá 
– 1986 Bratislava) svoju kroni-
ku rodu Mešťánkovcov v Starej 
Turej. Toto priezvisko sa nena-
chádza v staršom období dejín 
Starej Turej, až v r. 1897 sa spo-
mína richtár Ondrej Mešťánek 
v monografii Stará Turá-naše 
mesto. Vo svojej kronike však 
Jozef uvádza, že zo záznamov 
príbuzných a rozprávania star-
ších súrodencov sa dozvedel, 
že medzi svadobnými hosťami 
u Michala Valoviča r. 1848 bol aj 
nejaký mladý krajčír Mešťánek, 
aj v r. 1851, keď Michal Valovič 
ženil syna Imricha, bol tam prí-
tomný aj mladý krajčír. Z toho 
pisateľ kroniky usudzuje, že 
to mohol byť aj jeho dedo Ján 
Mešťánek, ktorý bol roľník, ale 
aj krajčír. To znamená, že v prvej 
polovici 19. st. rod Mešťánek 
(v staroturianskom nárečí 
Meštianek, Meščánek) už bol 
v Starej Turej známy. Ešte v 19. 
st. Mešťánkovci sa skamarátili 
a dostali sa do príbuzenského 
vzťahu s rodinou Valovičovou 
a Lisalovou (viac o týchto ro-
dinách v knižke Malá kronika 
Starej Turej).

Jozef začína svoj rodokmeň 
menom Martin, ktorý mal dvoch 
synov, Jána a Ondreja. Boli to 
zakladatelia dvoch vetiev rodu 
Mešťánek v Starej Turej. Rodiny 
to boli početné a jednotliví čle-
novia boli veľmi prospešní pre 
staroturiansku spoločnosť – udr-
žali sa v povedomí obyvateľov 
dve storočia. Ich potomkovia 
v súčasnosti žijú roztratení vo 
svete. Venujme pozornosť najprv 
Jánovmu rodu, z ktorého pochá-
dza pisateľ kroniky Jozef.

Ján Mešťánek (1821-1889) 
bol roľníkom i krajčírom. Jeho 
rodný dom sa nachádzal pri ulič-
ke, ako sa prechádzalo k Ježéch 
mlynu (asi lokalita „kocka“). 
Posledná rodina rodu Mešťánek 
tam žila rodina Kleinová. 
Ján r. 1852 sa prvý raz ože-
nil s Annou rod. Valovičovou. 

Mali dve deti, Šimona a Júliu. 
S druhou manželkou Máriou 
rod. Formánkovou mali tri 
deti: Máriu, Jána a Helenu. 
Spomedzi všetkých detí asi naj-
viac vynikol Šimon (1853-1922), 
ktorý sa tiež vyučil za krajčíra, 
ale vedel vybavovať aj úradné 
záležitosti, krátky čas „učiteľo-
val“ v škole U Búzikov, pomá-
hal aj bryndziarovi Molecovi 
vo Zvolenskej Slatine, ale od r. 
1885 sa venoval obchodovaniu. 
V tom roku sa oženil s Máriou 
rod. Lisalovou (*1865). V rodi-
ne sa narodilo 13 detí, dospelosti 
sa dožili iba Leontína, Ľudmila, 
Margita, Jozef a Emil. Jozef pô-
sobil ako učiteľ národnej ško-
ly v rokoch 1923-1963, od r. 
1945 v Bratislave-Prievoze. R. 
1933 sa oženil s Julianou rod. 
Valovičovou (* 1910). Ich deti 
Ľubomír, Mária a Dana prav-
depodobne ešte žijú. Ľubomír 
sa oženil s Máriou rod. 
Magdolenovou, Mária sa vyda-
la za Jaroslava Krupu a Dana sa 
vydala za Ivana Balaja.

Jozef v detstve rád počúval 
príbehy, ktoré mu rozpráva-
la jeho staršia sestra Leontína 
(*1886). Rozprávala mu najmä 
o dedíčkovi Jánovi, že hoci bol 
krajčír, mal aj roličky, zelnice, 
choval kravičky a „mašurká“ 
(svine). Bol nižšej postavy, mal 
krátku bradu a fúziky. Oblečené 
nosil čierne úzke nohavice, 
čiernu vestu, na nohách čierne 
čižmy. Po jeho smrti jeho dru-
há manželka po niekoľkých ro-
koch sa presťahovala do rodiny 
Šimona (otec Jozefa), ktorý mal 
dom neďaleko Regála (bývalý 
pivovar) a prevádzkoval obchod 
s miešaným tovarom. Pomáhala 
im v domácnosti – v mnoho-
početnej rodine. Jozef mal rád 
svoju matku, bol hrdý aj na jej 
otca Lisala, keď videl, čo všetko 
v obci postavil, opravil, reštau-
roval. Z toho všetkého do sú-
časnosti sa zachovala Kalvária 
s kaplnkou sv. kríža na katolíc-
kom cintoríne a budova katolíc-
kej školy na Námestí slobody pri 
kostole. Z kroniky Jozefa sa tiež 
dozvedáme, že už pre sto rokmi 
(1913) cesty po oboch stranách 
Topoleckého potoka spájali štyri 
pevné mosty a niekoľko lávok. 

V rodine Lisalovej okrem 
Márie (1865-1944), manželky 

Šimona, z 13 detí dospelosti 
sa dožili ešte Matilda a Emil. 
Matilda sa vydala za klampiara 
Karola Máčeka, odišla s ním do 
USA, kde ju čakal neľahký život 
aj so štyrmi deťmi. Aj Emil odi-
šiel do Ameriky, kde po krátkom 
čase zomrel.

Teta Matilda (*1859), sestra 
Šimonovej manželky Márie, po-
sielala z USA listy, v ktorých ro-
dinu oboznamovala so životom 
za morom, ale aj s tragédiou, 
ktorá ju postihla. Zozačiatku 
sa im darilo. Chlapci študova-
li, jedna dcérka sa vydala, otec 
robil klampiarčinu. Raz pri veľ-
kej povodni na rieke Mississippi 
zahynuli ich dvaja synovia, ne-
skoršie aj vydatá dcéra Štefánia 
i otec v dôsledku ťažkého zra-
nenia v práci. V Texase zostala 
vdova sama so svojou dcérou 
Margitou. Trpela na srdcovú sla-
bosť a často zamdlievala. V tom 
čase v Austine, kde bývali, šíri-
la sa epidémia, v dôsledku toho 
hynuli ľudia v značnom poč-
te. Stalo sa, že Matilda na ulici 
odpadla. Privolaný lekár ju dal 
odviezť do spoločnej márnice 
– do rakvy. Tam v noci prišla 
k vedomiu, ušla cez okno a ešte 
za tmy zaklopala dcére na okno. 
Tá sa veľmi zľakla, myslela, že 
ju matka po smrti prišla stra-
šiť. Všetko sa však vysvetlilo, 
ale teta Matilda psychicky veľmi 

utrpela. Tento príbeh Jozef vo 
svojej kronike zaznačil po ná-
zvom „Zmŕtvychvstanie tetky 
Matildy“. Zo svojich súroden-
cov Jozef najviac pozornosti ve-
noval sestre Leontíne, ktorá bola 
o 15 rokov staršia, rozprávala mu 
staršie rodinné príbehy, čo ho 
veľmi zaujímalo. Bola „pravou 
rukou“ otca Šimona, vypomáha-
la mu v obchode. Vzdelávala sa 
v rečiach v Maďarsku a Rakúsku, 
za krajčírku sa vyučila u Johanky 
Vagačovej-Pivnickej a napokon r. 
1909 sa vydala za staroturianske-
ho obchodníka Štefana Poláka. 
Sestra Ľudmila sa zasa uplatnila 
pri pestovaní mladších súroden-
cov. Margita (*1896) sa venova-
la štúdiu. Jozef u nej obdivoval 
jej samostatnosť, vlastný názor 
a zodpovednosť. Vzdelávala sa 
v maďarskej štátnej škole v Starej 
Turej, v cirkevnej meštianskej 
škole v Bratislave a v obchodnej 
škole v Valašskom Meziříčí. Od 
r. 1913 pracovala v Úvernom 
spolku (banka založená r. 1902) 
v Starej Turej ako riadna účtov-
níčka. V marci 1920 sa vydala, 
ale ešte v tom roku zomrela na 
tzv. španielku.

O ostatných členoch rodiny 
Mešťánkovej si povieme v ďalšej 
časti.

Vilma Truhlíková 
Foto z knihy: E. Tomisová: 

Zaniknutá „stará“ Stará Turá

Rodný dom Jána Mešťánka

Rodný dom Jozefa Mešťánka
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Nárečie naše materinské
(pokračovanie z minulého čísla) 

Žiaľ, o nás Staroturancoch sa nedá 
povedať, že sme si svoje „materin-
ské nárečie“ zachovali. Dnes už ani 
starší ľudia na kopaniciach (priamo 
v meste je rodených Turancov málo) 
nerozprávajú tým nárečím, v akom 
sú uvedené ukážky v monografii o 
Starej Turej z r. 1983. Pravda, nie 
je to ani spisovná slovenčina, čo 
zaznieva z našich úst. Vari jediným 
znakom nárečovosti je tvrdá výslov-
nosť. 

V monografii Myjava z roku 1911 je 
na strane 276 zaujímavá veta o nás: 
„Stará Turá je poslednou baštou 
mäkkej slovenčiny, kým Myjava 
zostala mäkkosťou nedotknutá 
a češtinou len slabo líznutá.“ Tou 
mäkkosťou turanského nárečia au-
tor asi myslel dzekanie a cekanie. 
Dnes už aj tento znak málokedy po-
čuť v reči našich ľudí, aj nám zostala 
už len tá tvrdosť. 

Staroturania prišli – vlastnou vi-
nou? – nielen o nárečie, ale aj o kroj. 
Mám už dosť rokov, a nikdy som ne-
videla mladú ženu v takom peknom 
pastelovom oblečení, aké môžeme 
vidieť na figurínach v našom múzeu. 
O mužskom kroji sa vôbec nedá ho-
voriť. Z neho sa zachovali len pekné 
vyšívané košele. Nie je to však chyba 
súčasnosti. 

V kronike Starej Turej sa píše, 
že keď mal do Nitry prísť na náv-
števu cisár František Jozef, všetky 
obce nitrianskej župy mali do Nitry 
vyslať delegácie oblečené v krojoch. 
Obecné zastupiteľstvo Starej Turej 
malo už vtedy (19. stor.) s krojmi 
problém. Do Nitry poslali len pe-
niaze a list, v ktorom sa ospravedl-
ňujú, že delegáciu vyslať nemôžu, 
lebo nemajú kroj (mužský).

Vrátim sa však k nárečiu. Ono 
bolo dostatočne rozpracované 
v obidvoch monografiách: r. 1983 
a r. 2010 a ja tieto práce rešpektu-
jem, no občas sa mi samo-od-seba 
vybaví nejaké slovo a ja si uvedo-
mím, že toto som kedysi počula od 
svojej mamy, babky či od susedov. 
Možno niektoré z tých výrazov, 
ktorú tu idem uviesť, sa používali 
len na Černochovom Vrchu, kde 
sa vždy „hovorelo po myjafsky“, ale 
viem si ich predstaviť aj v ústach 
Staroturancov. Kvôli mladšej gene-
rácií ich podávam s vysvetlením.
Neprirovnávaja – naše nárečie ne-
pozná prechodník neprirovnávajúc. 
Výraz bol akýmsi ospravedlnením, 
keď sa zviera prirovnávalo k člove-
ku. Napr. To teljatko plakalo jak, ne-
prirovnávaja, malé dzjéta. 
Ida cestú – tiež namiesto prechod-
níka idúc. Ida celú cestu spjévala.
Ančuch tam nevidzel – na-
miesto pomocného slovesa som sa 

pridávala spoluhláska ch: Počulch 
vás vyprávat. Jách tam neból.

Toľko z gramatiky a teraz niekoľko 
archaizmov a historizmov:
Kanafas – látka, plátno, z ktorého 
sa šili obličky na periny. Kanafas bol 
z bavlny a s farebnými prúžkami.
Barchan – bavlnená pestrá látka 
z lícnej strany hladká, z rubovej 
jemne česaná. Šili sa z nej blúzky 
ku kroju na všedný deň.
Hašvany – oblečenie, šatstvo najmä 
detské. Napr. Dzecká dzedzili hašva-
ny jenno po druhém.
Komočúchy – poltopánky. Ked slú-
žila v mesce, kúpila si komočúchy.
Trakovica – konopná plachta, na 
rohoch má našité traky. Nosí sa v nej 
seno, slama, lístie. 
Kaplinka – málo, máličko.
Hyntuša – hojdačka z plachty uvia-
zanej na žŕdke.
Mágare, mágarové – zabíjačka 
a výslužka zo zabíjačky.
Karminá – tiež zabíjačka, ale aj 
hostina po zabíjačke.
Nálepek, nálepky – hlinený alebo 
kamenný chodník pozdĺž domu.

Balika – ľudová pieseň. Jój, naša 
babka vedzeli šelijaké baliky!
Zhola nyšt – celkom nič. Zhola 
nyšt nemala nachystané. 
Kričet na ratu – volať o pomoc.
Hupky, hupkom – veľmi rýchlo. 
Hupkom nabrala vody. 
Kandál vác – stále viac a viac. 
Pršálo kandál vác.
Mer momocú  –  nas i lu . 
Mermomocú sa pchal núter.
Doluchlopom – dnom nahor. Už 
nebudem pit. A obrácil pohárek 
doluchlopom. 
Vestpustné dieťa – roztopašné 
dieťa. Dnes sa hovorí hyperaktívne. 
Kedysik nebývali dzecká také vest-
pustné jako dnes.

Podobných zabudnutých slov máme 
viac. Možno sa k nim ešte niekedy 
vrátime. Nejde o to, aby sme zača-
li rozprávať nárečím, ale aby sme si 
uvedomili, že naši predkovia boli 
veľmi tvoriví a pohotoví, že na kaž-
dú situáciu v živote vedeli si vytvo-
riť patričný výraz či pomenovanie. 
A na to by sme mali byť hrdí, vážiť 
si ich pamiatku, ktorú nám v nárečí 
zanechali.

(pokračovanie nabudúce) 
Alžbeta Cibulková

Výstava „Poklady z 
deduškovej povaly“

Priestory strediska cezhraničnej 
spolupráce na 2. poschodí Domu 
kultúry Javorina slúžili už v minu-
losti ako výstavná sieň pre mnohé 
výstavy. Svoje výtvory tu predvá-
dzali staroturianske čipkárky, hos-
tili sme tu výstavu starodávnych 
hračiek, kuchynského všeličoho, 
betlehémov, ale žiadna z výstav ne-
bola zameraná na skôr mužskú ako 
ženskú záležitosť. Tentokrát sa pra-
covníci Domu kultúry Javorina roz-
hodli venovať niečomu, čo zaujme 
aj mužov. 

Stredisko cezhraničnej spo-
lupráce sa tak zaplnilo obrazovou 
a zvukovou technikou, ktorá pred 
takmer polstoročím bola vzácnos-
ťou a znamenala spojenie so svetom 
alebo bola zdrojom zábavy a infor-
mácií. Jedinečné skvosty starej doby 

– rádiá, tranzistory, fotoaparáty 
a iné výdobytky techniky zapožiča-
li: p. Belková, p. Bublavá, p. Durec, 
p. Hečko, p. Hromek, p. Janovic, p. 
Kimlička, p. Matuška, p. Oravec, 
p. Pollák, p. Samek, p. Sarkóczy, p. 
Schwartz, p. Škriečka, p. Tóthová, p. 
Valenta a p. Zeman. Aj touto cestou 
im za všetkých návštevníkov výstavy 
ďakujeme.

Prehliadka starej techniky je 
prístupná verejnosti už od 9. augus-
ta 2013. Pozrieť si ju však môžete aj 
v septembri. Od 19. augusta až do 
13. septembra počas pracovných dní 
je potrebné sa zahlásiť na sekretariá-
te Domu kultúry Javorina a výstava 
Vám bude sprístupnená. Príďte sa 
pozrieť na skvosty starej techniky.

Lívia Boorová
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Výstavba bytového 
domu napreduje 

Mesto Stará Turá a jeho 
mestské zastupiteľstvo si dali za 
cieľ zlepšiť v čo najkratšom čase 
bytovú situáciu v Starej Turej. 
V našom meste je dopyt najmä 
po nájomných bytoch, a tak sa 
v tomto roku začalo s výstavbou 
nájomného bytového domu na 
Hlubockého ulici. V bytovom 
dome bude 14 bytových jed-
notiek na 4 nadzemných pod-
lažiach. Doba realizácie bude 
maximálne 24 mesiacov. V sú-
časnosti realizátor stavby, firma 
STINEX, s. r. o., Nové Mesto nad 
Váhom, veľmi rýchlo napreduje 

a bytový dom dostáva svoje reál-
ne kontúry. Investor sa zaviazal 
postaviť a odpredať budúcemu 
kupujúcemu – mestu Stará Turá 
dom tak, aby spĺňal platné kri-
tériá pre získanie maximálnej 
dotácie z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR a úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania. Na rok 2014 je 
naplánovaná výstavba ďalšieho 
bytového domu, ktorý bude stáť 
v tesnej blízkosti prvého byto-
vého domu.

Lívia Boorová

po pamätníkoch 1. sv. v. v Slovinsku (2. časť)
(dokončenie	z	minulého	čísla)

Po návšteve cintorína v Ajševici sme sa 
autobusom premiestnili do kúpeľného ta-
lianskeho mesta Grado na jadranskom po-
breží. Tam sme sa poprechádzali a navštívili 
niektoré pamätihodnosti. Aj v Taliansku sme  
si prezreli vojenské pamätníky. Najprv sme 
navštívili  kostnicu Redipuglia, kde je po-
chovaných vyše 100 000 talianskych voja-
kov, z toho iba 40  000 identifikovaných. 
Tento monumentálny pamätník dal postaviť 
Benito Mussolini v tridsiatych rokoch min. 
stor. Využil to na svoju propagáciu. Neďaleko 
odtiaľ je vojenský cintorín rak.-uhor. voja-
kov Fogliano z rokov 1915 – 1918. Na bráne 
je nápis: „V živote i smrti spojení.“ Pochovali 
tu 7 000 neznámych a 7 550 identifikovaných 
rak.-uhor. vojakov. Rakúsky Čierny kríž sa 
postaral už i o tento cintorín v r. 1989.

Na sklonku dňa sme navštívili ďalší veľký 
pamätník  - kostnicu Oslavio, ktorý dal tiež 
postaviť Mussolini. Sú tu pochované ostat-
ky 500 rak.-uhor. vojakov a 57 000 talian-
skych. Medzi voj. cintorínmi a kostnicami je 
ten rozdiel, že na cintorínoch sú pochovaní 
padlí vojaci väčšinou v jednotlivých hroboch 
a v kostniciach pochovali kostrové pozostat-
ky exhumovaných vojakov z voj. cintorínov.

Ďalší deň sme si prezreli mesto Tolmin 
a jeho miestne múzeum. Škoda, že pre vy-
trvalý dážď sme nemohli navštíviť  pamät-
ník Javorca. Je to kostol sv. Ducha postavený 
vlastnými silami a zo zbierok rak.-uhorskej 
bigády ako pamiatka na 2 565 padlých ka-
marátov. Mená sú napísané na dubových do-
skách z muničných debien, ktoré  sa otvárajú 
ako listy knihy. Väčšina vojakov je však po-
chovaných na vojenskom cintoríne Loče ne-
ďaleko Tolminu. Spočíva tam 3 300 vojakov. 

Veľa z nich boli Slováci. A práve tu  v r. 2010 
odhalili slovenský a slovinský ministri obra-
ny jediný pamätník, ktorý  je venovaný  všet-
kým Slovákom padlým na sočskom fronte 
medzi rokmi 1915 – 1917. Na pamätníku je 
umiestnený nápis v slovenčine a sú tu uvede-
né jednotlivé divízie, v ktorých slúžili sloven-
skí vojaci. Medzi nimi IR  71 ( IR=  infantry 
regiment) – 71. trenčiansky peší pluk a i IR 
72 – 72. bratislavský peší pluk. V prvom bolo 
85 % Slovákov a v druhom 51 %. Do tých-
to dvoch plukov rukovali muži a chlapci zo  
Starej Turej, okolia i z dnešného západného 
Slovenska.

Po Tolmine sme navštívili mesto Kobarid 
a v ňom najväčšie vojenské múzeum 
v Slovinsku. Je tu podrobne zdokumento-
vaná hlavne 12. sočská bitka. O tejto bitke 
sme tu videli i dokumentárny  film a bolo 
nám veľmi ľúto, keď sme videli, ako vojaci 
ťahali do strmých hôr kanóny, ako museli 
žiť v horách, keď tam napadlo 5 m snehu.  
A tie najsmutnejšie zábery boli z pochováva-
nia padlých vojakov. Nad Kobaridom sa na-
chádza talianska kostnica, ktorú 18. 9. 1938 
slávnostne otvoril Mussolini. Je postavená vo 
forme troch osemuholníkových terás okolo 
kostola sv. Antona. Je tu pochovaných 7 760 
talianskych vojakov, z toho známych 7 014. 
K pamätníku sa prichádza krížovou cestou 
so 14 zastaveniami. Neďaleko sa nachádzajú 
4 pamätníky prenesené z Boveca.

Posledný deň výletu sme v Udine na 
Námestí 26. júla navštívili Tempio Ossario 
dei Cadutti d´ Italia, kopulovitú stavbu pa-
mätníka 25 000 padlých Talianov v 1. svet. 
vojne (1931). A v neďalekom Campoformide  
pri mestskom úrade sme sa zúčastnili ma-
lej pietnej slávnosti a položili venček k pa-
mätnej tabuli M. R. Štefánika. Viezli sme sa 

okolo bývalého letiska, odkiaľ lietaval M. R. 
Štefánik ponad sočský front  a zhadzoval tam 
letáky. Z tohto letiska odtiaľ vzlietol posled-
nýkrát 4. mája 1919 k svojej vlasti. V Ivánke 
pri Dunaji však havaroval a zahynul.

Cestou domov sme sa už iba zastavili 
v historickom rakúskom meste Graz, kde 
sme si za vytrvalého dažďa prezreli časť 
vyľudneného mesta. Na päťdňovom výlete 
sme videli i ďalšie zaujímavosti ako napr. 
Solkanský most cez Soču, ktorý je najväčší 
oblúkový kamenný železničný most na sve-
te. Pri Kobaride sme si prezreli Napoleonov  
most a v jeho okolí úžasné kaňony rieky 
Soča. V priesmyku Predel sme videli pamät-
ník Raneného leva venovaným rakúskym 
vojakom pri bitke s Napoleonovou armádou.

Tento článok som napísala preto, aby sa 
vedelo, že i po storočí sa vo svete nezabúda 
na obete 1. svet. vojny. Ale hlavne preto, že 
žije ešte veľa vnukov, ktorí majú šancu zistiť, 
kde ich starí otcovia padli a kde sú pochova-
ní  (ďalšia generácia už záujem o pradedov 
zrejme nebude mať). Treba sa pokúsiť na-
písať do Vojenského archívu do Budapešti, 
odkiaľ pošlú kópiu úmrtného listu.

Eva Tomisová

Ajševica
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DHZ Topolecká na 
majstrovstvách Slovenska
Aj také malé mesto ako je Stará 
Turá a taká malá miestna časť 
ako je Topolecká sa dokáže zvi-
diteľniť na celoslovensky uzná-
vanom podujatí. Dobrovoľní 
hasiči z Topoleckej žnú tento rok 
úspechy vo viacerých súťažiach. 
Najprv sa stali víťazmi okres-
nej súťaže dobrovoľných hasič-
ských zborov okresu Nové Mesto 
nad Váhom, z ktorej postúpili 
na krajskú súťaž v Lehote pod 
Vtáčnikom. Tu sa opäť zo všet-
kých družstiev Trenčianskeho 
kraja umiestnili na 1. mieste 
a postúpili na celoslovenskú sú-
ťaž do Skalice.
Majstrovstvá Slovenskej republi-
ky dobrovoľných hasičských zbo-
rov sa konali v nedeľu 11. augusta 
2013 v Skalici. Zorganizovali ich 
Dobrovoľná požiarna ochrana 

SR, mesto Skalica, Okresný vý-
bor DPO Skalica a Dobrovoľný 
hasičský zbor Skalica. Súťažilo 
sa v dvoch kategóriách: muži 
a ženy. DHZ Topolecká malo 
svoje zastúpenie v kategórií 
muži, kde medzi sebou súťažilo 
8 tímov z celého Slovenska v ka-
tegórií požiarny útok a štafeta 8 
x 50 metrov. S časom 22,42 v po-
žiarnom útoku a 72,85 v štafete 
dosiahli spolu čas 95,27, čo im 
zabezpečilo pekné 6. miesto. 
Víťazom v mužskej kategórií sa 
stali hasiči z DHZ Gerlachov 
a v ženskej kategórií hasičky 
z DHZ Šišov.
DHZ Topolecká ďakujeme 
za peknú reprezentáciu mes-
ta Stará Turá a miestnej časti 
Topolecká a veríme, že i naďalej 
budú dosahovať výsledky, ktoré 

v pozitívnom svetle zviditeľnia 
naše mesto po celom Slovensku. 
Trénerom a vedúcim zboru tre-
ba poďakovať, že vedú mládež 
k športovaniu a pripravujú stále 

nové a nové talenty, ktoré udr-
žiavajú hasičský šport v povedo-
mí Staroturancov. 

Lívia Boorová

Staroturanský triatlon
Už sa stalo tradíciou, že začiat-
kom augusta býva na Dubníku 
Staroturanský triatlon. Je to 
najstarší triatlon na Slovensku. 
Tento rok sa uskutočnil v sobotu 
10. 8. 2013 už 27. ročník, v ka-
tegórii šprint triatlon t. j. pláva-
nie 750 m, bicykel 20 km a beh 5 
km. Podľa predpovede mali byť 
búrky a prudké lejaky, ale nako-
niec bolo ideálne počasie.

Posledné roky je mimoriad-
ny záujem pretekárov o toto 
podujatie. Už koncom mája 
bola naplnená štartová listina. 
Nakoniec štartovalo a preteky 
dokončilo 101 pretekárov.

Výsledky domácich borcov:
  3. DINŽÍK Viliam 1:04:51
28. SIMA Miloš 1:12:00
90. ROHÁČEK Roman 1:35:40
91. TOMIS Jiří 1:36:39 

(bol zároveň aj najstarším pretekárom). 

Teplota vody bola 24 °C a teplota 
vzduchu 25 °C.

Za úspešné zvládnutie pretekov 
patrí poďakovanie organizáto-
rom podujatia - členom KST 
Stará Turá ako aj ďalším uspo-
riadateľom a firmám, ktorým 
touto cestou ďakujeme.

P o d u j a t i e  p o d p o r i l i 
CHIRANA-PREMA Energetika, 
s. r. o., Stará Turá, Dubnik 
Club, s. r. o., Stará Turá, Mesto 

Stará Turá, Lekáreň Centrum, 
ShareProfi a Mayo, Kryowell.

KST ST

pretekár/ka štartoval za pláv. Cyklo Beh Celk. čas

Muži

1 MOSNÝ Peter TRIAXX Bratislava 0:11:33 0:31:36 0:18:05 1:01:14

2 PARIKRUPA Marek SMTA Nitra 0:11:18 0:33:32 0:19:43 1:04:33

3 DINŽÍK Viliam Lekáreň CENTRUM Stará Turá 0:13:54 0:32:26 0:18:31 1:04:51

Veteráni

1 HORÍNEK Maroš Realizsportteam 0:10:10 0:34:49 0:23:21 1:08:20

2 PETKOVSKÝ Roman Škp Trnava 0:11:01 0:36:12 0:22:12 1:09:25

3 SEDLIAČIK Pavol ŠBR Piešťany 0:12:05 0:35:45 0:21:53 1:09:43

Ženy

1 KOSTROVÁ Adriána TJ Spartak Myjava 0:18:38 0:41:56 0:23:54 1:24:28

2 RUSNÁKOVÁ Michaela Deravé Ponožky 0:15:11 0:46:02 0:25:53 1:27:06

3 BEDNAROVIČOVÁ Lenka hobik sro 0:13:44 0:49:01 0:29:48 1:32:33
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MFk Stará turá porazil v 1. kole Ilavu Stará Turá – Ilava 2:1 (1:1)
Pred zápasom si prítomní minútou ticha uctili 
pamiatku nedávno zosnulých bývalých výbor-
ných hráčov Starej Turej: Petra Hučku (48 ro-
kov) a Milana Balažoviča (Pelého, 61rokov). 
Domáci nastúpili so siedmimi novými hráčmi ( 
Peter Mazák, Juraj Gablech, Michal Sládek, Luboš 
Maroň, Dušan Lukáč, Ján Plaňavský a Dominik 
Drahoš). Tréner Mgr. Ľubomír Čičala určite po-
trebuje čas na to, aby sa hráči rozohrali a hlav-
ne lepšie poznali. Základom bude tréningový 
proces a disciplína. Hostia nahradili v 5. lige 
Šimonovany, ktoré v baráži postúpili do 4. ligy 
a boli do 30. min lepším mužstvom, zohratej-
ším a ujali sa vedenia už v 14. min., keď domá-
ci brankár Viskup prvú strelu vyrazil pred seba, 
ale osamotený Šedo prízemnou strelou otvoril 
skóre zápasu 0:1. Hralo sa prevažne v strede ih-
riska, domáci boli veľmi nervózni a pokazili veľa 
prihrávok. Vyrovnanie prišlo v 32. min., keď po 

Denkovom centri z voleja trafil M. Sládek 1:1. Do 
konca prvého polčasu mali hernú prevahu domá-
ci, ale z rysujúcich sa pološancí nikto neskóroval. 
Druhý polčas sa hral takmer stále na polovici hos-
tí, ale skóre sa nemenilo. Domáci mali názna-
ky šancí, do ktorých sa dostali Szekfu, Popelka 
a Mazák. Brankár hostí si poradil s tvrdou strelou 
Antálka v 66. min., keď zachraňoval na bránkovej 
čiare. V 67.min. gólman hostí Cabaj kryl aj strelu 
Majtása. O tesnej výhre v priemernom stretnutí 
rozhodol v 90. min kapitán Peterka, ktorý dostal 
ideálnu prihrávku od Denka 2:1. Kapitán Peterka 
v zápase nabehal najviac kilometrov a gól v tomto 
zápase si zaslúžil. Po stretnutí 120 divákov odme-
nilo domácich za víťazstvo potleskom, o ktoré 
bojovali do poslednej minúty. Z hostí v 85. min 
mohol skórovať Hrubina, ale jeho tvrdú strelu 
smerujúcu na bránu tečoval domáci obranca na 
roh. Góly: 32. Sládek, 90. Peterka – 14. Šedo, ŽK: 

Straka – Kňažek, Rendek, rozhodoval: Hrabaj, 
120 divákov. STARÁ TURÁ: Viskup – Antálek, 
Straka, Denk, Štefík, Mazák, Gablech (Bordák), 
Kubica (Popelka), Sládek (Szekfu). ILAVA: 
Cabaj – Porubčan, Bortel, Rendek, Galko, Šedo 
(Hrubina), Tomanica, Strapko, Kňažek, Pružinec, 
Koťan. 

Slova trénera domácich Mgr. Ľubomíra Čičalu: 
Začiatok zápasu bol z našej strany veľmi profe-
sorský. Prebrali sme sa až po tom, čo nám súper 
strelil gól. Potrebovali sme zrýchliť hru, loptu skôr 
posúvať spoluhráčom, čo sa podarilo až v druhom 
polčase. Loptu sme držali pod kontrolou, ale pri-
chádzali len pološance. Nemôžem uprieť snahu 
všetkých hráčov bojovať o každú loptu až do kon-
ca, čo sa vyplatilo a súperovi sme strelili víťazný 
gól v poslednej minúte.

MFK Stará Turá

„Strelecké preteky, Memoriál Jána Vráblika
Za krásneho slnečného počasia sa 
18.8.2013 na strelnici SKST konal 
strelecký pretek pre dospelých i 
deti.

Dospeláci strieľali z krátkych guľo-
vých zbraní a deti z malokalibrovej 
pušky. Strieľalo sa na vzdialenosť 
25 metrov na presnosť a elektric-
ké otočné terče. Žiaci strieľali pod 
záštitou Nadácie ŽIVOT. Starší žia-
ci museli pušku držať v ruke, ale 
mladším žiakom bolo umožnené si 

pušku oprieť, nakoľko by ju v ruke 
neudržali.

Absolútny víťaz získal pohár 
predsedu SKST a týmto sa stala 
najmladšia účastníčka súťaže Karin 
Trenčanská. V dospeláckej kategó-
rii bol na prvom mieste Ležovič 
Marián. Prví traja pretekári v kaž-
dej kategórii získali diplom, medailu 
a pekný pohár. Pani Ilušáková v bu-
fete pohostila všetkých pretekárov 
chutnou kapustnicou. Žiaci si naj-
viac vychutnali streľbu z expanzných 

zbraní. Niektorí rodičia prišli svoje 
ratolesti povzbudiť osobne k dob-
rým výsledkom. 
Hl. rozhodca: Peter Milata, A-201, 
PHK: Ján Kostelný
Rozhodcovia: Milan Mihálik, Ing. 
Vlastimil Rubaninský, Ing. Emil 
Recký.

Peter Milata

Výsledková listina
št.č. Meno Mierená Figúra Spolu poradie

M
uŽ

I

2 Ležovič Marián SKST 129 119 248 1

3 Mihálik Milan SKST 110 102 212 2

15 Hudcovic Pavol SKST 116 87 203 3

5 Andel Peter Ing. SKST 113 78 191 4

13 Klč Miroslav SKST 103 76 179 5

1 Jurčo Michal St. Turá 93 83 176 6

8 Recký Emil Ing. SKST 107 55 162 7

18 Durec Ján SKST 68 73 141 8

7 Vrábel Juraj SKST 79 60 139 9

4 Rubaninský Vlastimil Ing. SKST 86 42 128 10

6 Kostelný Ján SKST 96 14 110 11

12 Gašpar Daniel SKST 78 32 110 12

16 Matyáš Branislav SKST 57 48 105 13

11 Janošovský Lukáš SKST 44 23 67 14

14 Oslay Ján St. Turá 4 14 18 15

ŽI
aC

I

20 Trenčanská Karin SK ZŠ 133 141 274 1

21 Ivanič Radovan SK ZŠ 130 142 272 2

10 Blašková Nataša Nina SK ZŠ 130 140 270 3

19 Klčová Kristína SK ZŠ 130 136 266 4

9 Čečot Rastislav SK ZŠ 122 111 233 5
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Druhý ročník benefičného koncertu „Dúha v srdci“
Úspešný a dynamickou rados-
ťou naplnený prvý ročník bene-
fičného koncertu „Dúha v srdci“ 
pre mladých ľudí  s mentálnym 
a zdravotným postihnutím 
z Trenčianskeho samospráv-
neho kraja v roku 2012 bol 
odrazovým mostíkom pre orga-
nizovanie podujatí tohto typu 
aj v ďalších rokoch. Koncert 
organizuje Centrum sociálnych 
služieb v Novom Meste nad 
Váhom v spolupráci s OZ Milan 
Štefánik, so silnou finančnou 
podporou primátora Nového 
Mesta nad Váhom.

Hudba, tanec a tvorivé 
workshopy budú nosnými ak-
tivitami i tohoročného poduja-
tia, ktorého pomyselné brány sa 
otvoria 29. septembra v spolo-
čenskej sále Mestského kultúr-
neho strediska v Novom Meste 
nad Váhom. Na hudobnom pó-
diu  sa predstaví náš najznámej-
ší a svetovo uznávaný džezman 
Peter Lipa, ktorý úspešne kraľu-
je na domácej džezovej scéne už 
po desaťročia. Silou svojho hlasu 
určite vnikne do sŕdc všetkých 
účastníkov „Kuly“ s rockovou 
skupinou Desmod, dynamic-
kou hudbou rozvibruje nielen 
publikum, ale i celú sálu ďalšia 
nitrianska rocková skupina Zoči 
Voči. Jedinečný zážitok a krátky 
návrat do horúcich letných dní 
účastníkom poskytne taneč-
ná show Latino Flash Miguela 
Méndeza. Pán Miguel Méndez 
pochádza z Nikaraguy a vďa-
ka svojej tanečnej škole dvad-
sať rokov úspešne približuje 
Európanom kultúru Latinskej 
Ameriky. Celé podujatie bude 
svojim typickým šarmom 
a vtipom moderovať Marián 
Čekovský, známy nielen ako 
moderátor a komik, ale i uznáva-
ný hudobník, spevák a skladateľ.

Podujatie okrem bohatej hu-
dobnej scény ponúkne deťom 
a mládeži zumba tanec v poda-
ní temperamentnej inštruktorky 

Denisy, starodávnu lu-
kostreľbu. Určite sa 
nájde veľa záujemcov 
o tvorivú činnosť v ná-
učných workshopoch. 
Návštevníkom ponú-
kame možnosť vyskúšať 
enkaustiku – maľovanie 
horúcim voskom, ple-
tenie s pedigom a mo-
delovanie z hliny. Deti 
určite s nadšením vy-
užijú možnosť skáka-
nia na trampolínkach, 
v nafukovacom hrade 
a ich usmiate tváričky 
radi vyzdobíme pes-
trofarebnými maľbami. 

Kto chce pre-
žiť krásne a zážitka-
mi naplnené nedeľné 
popoludnie, toho sr-
dečne pozývame na be-
nefičný koncert „Dúha 
v srdci“, ktorý sa začína 
o 14.00 hod. zumbou. 
Oficiálne zahájenie 
koncertu je o 15.00 
hod.  v nedeľu 29. sep-
tembra v Spoločenskej 
sále MsKS v Novom 
Meste nad Váhom. Deti 
a osoby so zdravotným 
a mentálnym postihnu-
tím majú vstupné zdar-
ma. Keďže podujatie je 
určené predovšetkým 
mládeži a osobám s mentálnym 
a zdravotným postihnutím, 
v ponuke pre verejnosť bude 
iba 100 ks vstupeniek, ktorých 
predpredaj  po 5 € zabezpeču-
je Centrum sociálnych služieb 
v Novom Meste nad Váhom na 
Bernolákovej ulici 14 v pracov-
ných dňoch od 7.00 do 15.30 
hod., alebo ponúkame možnosť 
zakúpiť si vstupenku priamo na 
koncerte v hodnote 7 €. 

Pozývame všetkých, príď-
te sa zabaviť a podporiť krásne 
podujatie!

Júlia Bublavá 
Milan Štefánik
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        PZ  VR NÁ KOSTOLNÉ  A  SLOVENSK    KLUB  SOKOLIAROV 
 

     PORIADA 
 

SOKOLIARSKE  LOVY 
 
 

   

    KEDY :   21. 9 . 2013  (sobotu) o 9,30 hod 
 

          KDE :   v Kostolnom (pod dru stvom) 
 

Program:  
 

9,30 hod    zahájenie a nástup sokoliarov 
                     organiza né pokyny a oboznámenie divákov  o spôsobe  
   lovu s drav mi vtákmi 
10,00 – 12,30 sokoliarske lovy na ba antiu zver prístupné pre divákov 
13,00 – 16,00    sokoliarske lovy v od ahlej ích astiach revíru  
16,30 hod  nástup sokoliarov a v rad ulovenej zveri 
 
                Príďte sa pozrie  na tradi n  spôsob lovu  
 

Po as stretnutia bude zabezpe ené pre divákov 
ob erstvenie, srn í gulá ,  pe en  diviak 


