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E Štefanský výstup na 
Veľkú Javorinu
26. december

Silvestrovský výstup 
na Veľkú Javorinu
31. december

Silvester na pomedzí
31. december, Veľká Javorina

KU
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A

Benefičný koncert 
Nadácie ŽIVOT
4. december, 15.00 h, DK Javorina

Výstava – Sladký život včely
od 10. decembra, DK Javorina

Koncert skupiny Fragile
13. december, 18.00 h, 
DK Javorina
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A

Mikulášsky autobus
6. december, 16.00 h, DK Javorina

Vianočný trh
10. december, Námestie slobody

Silvestrovský ohňostroj
31. december, Námestie slobody

Vianočný čas
Opäť sú tu – najkrajšie sviatky roka 

– Vianoce. V rýchlom behu dní nášho upo-
náhľaného sveta prichádza čas sviatočný, čas 
výnimočný, čas priam zázračný. Vchádza do 
našich príbytkov so všetkým s čím si spá-
jame najkrajšie sviatky roka.

Vážení spoluobčania,
blíži sa ten čarovný čas Vianoc, keď sa stre-
távajú rodiny, príbuzní a priatelia. Každý vo 
svojom vnútri robíme „veľké“ upratovanie 
v úprimnej snahe očistiť duše, zabudnúť na 
nenávisť a závisť, pokúsiť sa odpustiť nepria-
teľom a spomenúť si na všetkých, o ktorých 
vieme, že nás majú radi, že nás potrebujú.

Sadáme si k spoločnému stolu, aby sme si 
popriali vzájomnú úctu a lásku. Snažíme sa 
aspoň na chvíľu zastaviť a zaspomínať si na 
chvíle prežité v tomto roku. Spomíname si 
na tých, ktorí sú ďaleko, na svojich blízkych, 

ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú 
v našich srdciach a spomienkach. 

Vianoce sú ako krásny sen, ktorý nás 
napĺňa radosťou. Vychutnajme si tento sen 
plnými dúškami a pokúsme sa ho uchovať 
v našich srdciach. Vianočné sviatky sú pre-
dovšetkým príležitosťou znovu si uvedomiť, 
ako sa navzájom potrebujeme, že ľudské 
dobro je tou najväčšou hodnotou života. 
Vianoce sú symbolom lásky, dobroty, praj-
nosti a pokory.

Dovoľte mi preto, milí spoluobčania, aby 
som Vám všetkým zaželala krásne prežitie 
vianočných sviatkov, pevné zdravie, pokoj 
v duši, veľa lásky. Nech nikto necíti samotu 
a smútok, veď sú to sviatky radosti.

Našim deťom želám, aby pod vianoč-
ným stromčekom našli ten najkrajší darček, 
ktorý si vysnívali.

Osobitne chcem pozdraviť všetkých cho-
rých a osamotených spoluobčanov a popriať 
im uzdravenie, veľa psychických, fyzických 
síl, optimizmu, úcty a dobrých ľudí okolo.

Šťastné, veselé a  pokojné Vianoce 
všetkým.

Ing. Anna Halinárová 
primátorka
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Redakcia Staroturianskeho spravodajcu praje všetkým čitateľom, 
spolupracovníkom, dopisovateľom, ale aj všetkým ostatným 

občanom mesta, príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný 
nový rok 2017 plný zdravia, šťastia, lásky, vzájomného 
porozumenia a radosti z prítomnosti Vašich najbližších.

redakcia
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 27. októbra 2016 sa uskutočnilo XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
Stará Turá. Zasadnutie otvorila primátorka mesta Ing. Anna Halinárová. 
Poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na 
XVIII. zasadnutí MsZ. 

V rámci rokovania o majetkových záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• na zrušenie uznesenia č. 14 – V /2015 zo dňa 24. 4. 2015, ktorým bolo 

schválené zriadenie vecného bremena,
• na doplnenie pozemkov do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. 

Stará Turá, jedná sa o pozemky, na ktorých sa nachádzajú panelové garáže 
v meste Stará Turá, a to parc. č.1578 (Hurbanova ul. pri RK cintoríne), 
parc. č. 1061/1 a parc. č. 1061/4 (Dibrovova ul.), parc. č. 4088/2 a parc. 
č. 4088/5 (Holubyho ul.),

• návrh na zámenu nehnuteľností Mesta Stará Turá a Trenčianskeho samo-
správneho kraja, predmetom zámeny sú nehnuteľnosti a to pozemky 
nachádzajúce sa v k. ú. Stará Turá pod kruhovou križovatkou vrátane 
stavby kruhovej križovatky a pozemky pod cestami II. a III. triedy, ktoré 
sú vo vlastníctve mesta Stará Turá za nehnuteľnosti nachádzajúce sa 
v areáli bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo vlastníctve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja,

b) zámer
• odpredaja časti pozemku pre JUDr. Oľgu Baranovú, Stará Turá,
c) žiadosť
• Alexandra Kopeckého, bytom Stará Turá a Mgr. Zuzany Baňákovej, bytom 

Stará Turá o zriadenie vecného bremena,
• Tomáša Robeka, bytom Stará Turá o zriadenie vecného bremena, 
• TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá o vydanie súhlasu s investičnou akciou 

„Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV – VS4 Stará Turá“,
• TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá o vydanie súhlasu vlastníka s investičnou 

akciou „Rekonštrukcia – zateplenie polikliniky Stará Turá – blok B a C“,
d) odpredaj 
• pozemku Petrovi Fajnorovi, bytom Stará Turá,
• pozemku pre pani Ivetu Psotnú, bytom Stará Turá a Mgr. Art. Ivana 

Ožváta, bytom Ivanka pri Dunaji,
• pozemku Radoslavovi Nikodémovi, bytom Stará Turá, MUDr. Jozefovi 

Galbavému a  manž. Ing. Zuzane Galbavej, bytom Stará Turá a  Ing. 
Deanovi Paškovi a manž. MUDr. Alene Paškovej, bytom Stará Turá 

• spoluvlastníckeho podielu z pozemkov pre pani Kvetoslavu Juríkovú, 
bytom Stará Turá.

Nebola schválená žiadosť:
• na zrušenie uznesenia č. 14 – V /2015 zo dňa 24. 4. 2015, ktorým bolo 

schválené zriadenie vecného bremena,

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie :
• Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta, 
• Prehľad rozpočtových opatrení k V. zmene rozpočtu mesta Stará Turá 

na rok 2016, evidovaných pod číslami 34, 35, 36, a 42 vzťahujúcich sa 
k účelovým dotáciám a rozpočtových opatrení evidovaných pod číslami 
31, 32, 33, 37, 38, 39 a 40 schválených primátorkou mesta, ktorými sa 
zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 49 314 € a zároveň zvýšia celkové 
výdavky rozpočtu o sumu 28 684 €,

• I. návrh rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky 2017-2019,
• I. návrh rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá na obdobie 2017-

2019, s pripomienkami I. návrh programového rozpočtu mesta Stará 
Turá na obdobie 2017-2019.

Ďalej poslanci schválili:
• Rozpočtové opatrenie evidované pod číslom 41, ktorým sa zvýšia celkové 

výdavky rozpočtu o sumu 20 630 €,
• Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2017 – 2021,
• Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá, 
• Správu z kontrol ukončených po XVIII. zasadnutí MsZ,
• VZN č. 8/2016 – Nar. o obecných bytoch, ktorým sa mení VZN č. 1/2016 

– Nar. O obecných bytoch, 
• Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 8/2016 – S, Dodatok 

č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 4/2015 – S.

V záverečnej časti zasadnutia bol prerokovaný návrh na odsúhlasenie poda-
nia žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Rozhlédni se 
a poznej příhraniční krajinu“.

Cieľom projektu je zlepšenie technického stavu kultúrnej pamiatky NKP 
Husitská veža a zatraktívnenie jej okolia a zatraktívnenie turistickej ponuky 
Baťovho kanála v rámci prístaviska Rejda v obci Spytihněv. Projekt by mal 
prepojiť ponuku v rámci obcí Baťovho kanálu. Predpokladané náklady 
vedúceho partnera projektu 230 000 €.

V rámci mesta Stará Turá, ktoré bude Hlavným cezhraničným partne-
rom, bude realizovaný projekt „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“, ktorý 
sa skladá z SO 01 Stará veža (rekonštrukcia NKP) a SO 02 Spevnené plochy 
a drobné terénne úpravy.

Rekonštrukcia pozostáva z vyčistenia interiéru, výmena vstupného dre-
veného schodiska, výmena výplní otvorov- brán a okien, výmena vnútor-
ného schodiska, oprava vnútornej časti strechy a výmene poškodených častí 
krovu, inštalovanie oceľových tiahiel zabezpečujúcich statickú bezpečnosť 
stavby, terénne úpravy bezprostredného okolia veže, náznaková rekon-
štrukcia pôvodného muriva už neexistujúceho kostola v úrovni kamennej 
dlažby, výmena podlahy prízemia husitskej veže a sadové úpravy okolia 
stavby. Cieľom je inštalovať na prízemí pod vežou (ktoré je teraz otvorené) 
obrazovú a písomnú dokumentáciu o minulosti samotnej veže a jej využití 
počas jednotlivých storočí, na 1. poschodí fotografickú dokumentáciu minu-
losti a prítomnosti mesta Stará Turá a na 2. poschodí písomnú a obrazovú 
dokumentáciu o jednotlivých cirkvách pôsobiacich v minulosti i prítom-
nosti v meste Stará Turá. Predpokladané výdavky na rekonštrukciu veže sú 
49 639,38 € + výdavky na inštaláciu obrazovej a písomnej dokumentácie 
v max. predpokladanej výške 15 tis. €.

Dňa 11. novembra 2016 sa uskutočnilo XXI. mimoriadne zasadnutie 
MsZ Stará Turá, ktoré sa zaoberalo v rámci riešenia majetkových záležitostí 
návrhmi na odkúpenie pozemkov, a to návrhu na odkúpenie pozemku od 
Jána Tareka, bytom Pezinok a návrhu na odkúpenie pozemkov patriacich 
do konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA PREMA.

Mgr. Ľubica Klimáčková

§ Dňa 24.9.2016 na MsP v čase o 15:25 hod. telefonicky oznámil pán 
L. M. bytom Topolecká, že mu niekto oberá hrušky z jeho stromu. 

Oznam bol preverený, na mieste bolo zistené, že sa jedná o spor dvoch 
majiteľov pozemku, druhým majiteľom bol pán P. P. a ten hrušky oberal. 
Šetrením na mieste sa zistilo, že nemajú parcelne vysporiadaný daný 
pozemok, ktorý vlastnia v pomere 2/3 ku 1/3. Nakoniec za účasti hliadky 
došlo k dohode a ovocie si rozdelili na polovicu.

§ Dňa 27.9.2016 v čase o 07:35 hod. telefonicky oznámila pani K. 
zo Starej Turej že ju pohrýzol jeden z dvoch strážnych psov, kto-

rým sa podarilo ešte počas nočných hodín ujsť z priestorov areálu ktorý 
majú strážiť. Po odchyte psov bude zistený majiteľ a budú skontrolované 
očkovacie preukazy. V čase o 08:00 sa podarilo psov chytiť a o 09:15 
uložila hliadka osobe zodpovednej za psov blokovú pokutu vo výške 20 
€ za to, že nedostatočne zabezpečil psov proti úteku. Našťastie boli oba 
očkované a pohryzená pani nemusela podstúpiť bolestivú liečbu a pobyt 
v nemocnici.

§ O tom, že sú medzi nami stále slušní a poctivý ľudia sa hliadka MsP 
presvedčila dňa 30.9.2016 kedy sa o 12:10 hod. na stanicu MsP 

dostavila E. R. bytom Stará Turá a priniesla nájdený mobilný telefón 
zn. Sony. Šetrením bol zistený majiteľ J. K. Menovaný si potom nájdený 
MT prevzal.

Za MsP Kopčan

Z denníka MsP

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY:

Riaditeľka MŠ oznamuje, že v termíne 
od 23.12.2016 do 1.1.2017 bude 

Materská škola Stará Turá zatvorená.
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Pozvánka na benefičný koncert
V tomto predvianočnom období má už v našom 
meste každoročne trvalé miesto benefičné poduja-
tie, ktoré organizuje Nadácia ŽIVOT v spolupráci 
so staroturianskymi školami, a Domom kultúry 
Javorina. Prijmite v  tomto čase naše pozvanie 
na Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT, ktorý sa 
uskutoční v  nedeľu 4. decembra 2016 o  15.00 
hod. v DK Javorina. V programe vystúpia žiaci 
staroturianskych škôl. Vstupné na podujatie je 
dobrovoľné.

Správna rada nadácie chce zároveň poďako-
vať všetkým – podnikateľom, fyzickým i právnic-
kým osobám, ktorí v priebehu tohto roka prispeli 
finančnou čiastkou na konto nadácie prostredníc-
tvom Detskej organizácie FÉNIX Stará Turá, či už 
formou daru alebo odviedli svoje 2 % daní za rok 
2015 pre naše deti a mládež. Finančné prostriedky 
sú rozdeľované v zmysle štatútu nadácie na rôzne 
mimoškolské podujatia v našom meste v oblasti 
vzdelávania, kultúry a športu.

Ing. Iveta Petrovičová, správkyňa nadácie

Svetlá sviečok prenikli do spomienok
Pochmúrne jesenné dni na 
prelome mesiacov október 
a  november zračia smútok 
na tvárach mnohých ľudí. 
Každoročne sa v  tento čas 
objaví pocit smútku v každom 
jednom z  nás, pretože si pri-
pomíname svojich najbližších, 
ktorí už nie sú medzi nami. 
S úctou a pokorou zapaľujeme 
sviece, kladieme na hroby vence 
i kvety a v  tichej modlitbe sa 
aspoň na chvíľočku vrátime do 
spomienok, kedy sme si užívali krásne 
spoločné chvíle.

Tak ako každý rok i  v  piatok 28. 
októbra, kroky mnohých návštevní-
kov cintorína mierili k domu smútku, 
kde sa konala ekumenická spomienka 
pri príležitosti Pamiatky zosnulých. Aj 
tento rok ju zorganizovalo mesto Stará 
Turá spoločne so staroturianskymi cir-
kevnými zbormi. 

Po zapálení sviec pani zástupkyňou 
primátorky Bc. Zuzanou Zigovou sa 
postupne k prítomným občanom pri-
hovorili staroturiansky farár z rímsko-
-katolíckej cirkvi Mgr. Daniel Vachan, 
evanjelický farár a. v. Mgr. Radomír 
Vařák i  primátorka mesta Stará 
Turá Ing. Anna Halinárová. Pietnu 

spomienku doplnila a obohatila bás-
ňami členka Zboru pre občianske zále-
žitosti pri mestskom úrade, pani Marta 
Adamusová. 

Po tomto pietnom akte sa všetci 
účastníci presunuli ku krížu, kde spo-
ločne položili veniec a tichou modlit-
bou si opäť pripomenuli všetkých, ktorí 
odišli z našich radov. 

Hlavnou myšlienkou tohto spo-
mienkového podujatia je spoločne si 
zaspomínať na všetkých tých, ktorí už 
nie sú medzi nami, no v našich srdciach 
žijú naďalej.

Za dôstojnú prípravu podujatia 
ďakujeme pánovi Halásovi z  Domu 
smútku Stará Turá.

M. Krč

Krásne životné medzníky sme si 
pripomenuli v obradnej sieni
Tak, ako sa už stalo tradíciou, dvakrát do 
roka sa stretávame v príjemnej atmosfére 
s  občanmi mesta, ktorí sa dožili nádher-
ného životného jubilea, 70 a 80 rokov. Boli 
sme však nesmierne radi, že na spoločné 
stretnutie, ktoré bolo 15. novembra pri-
šli i jubilanti, ktorí oslávili 85 a viac rokov. 
Pozvanie v druhej polovici roka 2016, do 
obradnej siene v  tento už predvianočný 
čas prijalo žiaľ len 37 jubilantov. Ani menší 
počet oslávencov však nezabránil bujarým 
diskusiám „rovesníkov“, ktoré prebiehali už 
pri príchode do obradnej siene. V tejto úcty-
hodnej vekovej línií sú myšlienky natoľko 
živé, že je stále o čom diskutovať, baviť sa 
a hlavne spomínať. 

Spoločné stretnutie začalo vystúpením 
detského speváckeho súboru zo základnej 
umeleckej školy pod vedením MgA. Michala 
Stískala, ktorého piesne pohladili nejednu 
dušičku oslávencov. Následne primátorka 
Ing. Anna Halinárová predniesla príhovor, 
kde vyzdvihla prístup, nadšenie a celkovú 
prácu oslávencov, ktorú počas mnohých 
rokov vykonávali pre naše mesto. Na záver 
všetkým poďakovala a zaželala jubilantom 

do ďalšieho obdobia veľa zdravia, 
šťastia a pohody v kruhu najbliž-
ších. Každý z oslávencov obdržal 
malý darček, svoj podpis zane-
chali v mestskej kronike a presu-
nuli sa do veľkej zasadačky, kde 
bolo pre nich prichystané malé 
občerstvenie. 

Druhý deň nás čakala opäť 
veľmi milá udalosť. V  obrad-
nej sieni mesta Stará Turá, si 16. 
novembra pripomenuli 3 sta-
roturianske manželské páry 
50 rokov spoločného života – 
zlatú svadbu a  1 manželský pár 
dokonca 60 rokov – diamantová 
svadba. Manželov Vráblových, 
Bednárových, Revayových a Nem-
cových privítala primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová. V  príhovore zdôraznila výz-
nam ich dlhoročného manželského zväzku 
a zaželal ešte veľa krásnych spoločne preži-
tých rokov v dobrom zdraví, šťastí a láske. 

Obe podujatia pripravili a zorganizovali 
matrikárky Bc. Erika Držková a Mgr. Ivona 
Málková v spolupráci s členkami Zboru pre 

občianske záležitosti mesta Stará Turá, za čo 
im patrí veľké ďakujem.

V mene redakcie želáme našim milým 
jubilantom i  oslavujúcim manželským 
párom veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody 
v kruhu rodiny a najbližších. 

M. Krč
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28. október – výročie vzniku 
Československej republiky
Tak trochu strohý, jednoduchý 
fakt dejín minimálne dvoch 
národov. Národa českého 
a národa slovenského. Ale dnes 
si už len málo kto vie predsta-
viť aký významný to bol v roku 
1918 deň. Čo všetko mu pred-
chádzalo a hlavne čo prišlo po 
ňom. Dnes sme naučení žiť si 
svoj tak trochu konzumný život, 
v  lepšom prípade si sem-tam 
pripomenúť aj národné pove-
domie a život beží ďalej. Už sa 
veľmi nezamýšľame nad tým, 
aký by bol svet, či Európa bez 
vzniku ČSR. Český národ mal 
síce vo svojej histórii aj české 
kráľovstvo, ale aj tak zažíval 
porobu a  útlak iného národa. 
A  slovenský národ? Tisícročie 
v opratách, ktoré zapriahali iní. 
A tvrdo a ťažko sa žilo. Jedným 
aj druhým. Ťažko sa predstavuje, 
ako náročné bolo po toľkých 
stáročiach pripraviť situáciu 
na totálnu zmenu politickej 
aj faktografickej mapy Európy. 
Paradoxne tomu napomohla 1. 
svetová vojna, kde sa poroba 
a  neskutočný útlak podpísali 
pod vôľu ostatných štátov uznať 
novovznikajúcu maličkú repub-
liku ľudí s pevným odhodlaním 
a  vôľou žiť slobodne a  spolu. 
Len vďaka spojení dvoch 
malých národov mohla vzniknú 
republika, ktorá nastolila cestu 
demokracie a národného seba-
uvedomenia. S neskutočne ťaž-
kým a  až nadľudským úsilím 
sa v  tej dobe vzniku, museli 
s  odporom vtedajšej moci 
popasovať viaceré, dnes už viac 
či menej známe osobnosti. Po 
takmer sto rokoch vzniku ČSR 
si pripomíname tých najdôle-
žitejších dvoch ľudí z obidvoch 
strán hranice. Generála Milana 
Rastislava Štefánika a  Tomáša 
Garrigue Masaryka, bez kto-
rých odhodlania, útrap, prehier, 
ale hlavne víťazstiev by spoločná 
republika nevznikla. Nebola by 
tak ani svojprávnosť žiadneho 
z  našich národov, nebolo by 
mnohé. Nevieme si asi ani len 
predstaviť, čo by vlastne bolo 
dnes. Ako by sme žili bez spo-
ločnej republiky? V akej spoloč-
nosti, opäť pod akým národom 
a útlakom...?

Preto je nám, členom orga-
nizačného výboru Slávností 
bratstva Čechov a Slovákov na 
Veľkej Javorine cťou, každoročne 
si ku dňu 28. októbra pripomí-
nať udalosť vzniku ČSR a uctiť 
si tak pamiatku všetkých, ktorí 
bojovali za vznik novej vlasti, ale 
hlavne priamych a  adresných 
zakladateľov republiky Gen. 
M. R. Štefánika a prvého prezi-
denta T. G. Masaryka.

V  krátkosti si dovolím pri-
blížiť našu spomienkovú cestu, 
ktorú sme absolvovali. 

Spomienková trasa účast-
níkov podujatia sa už tradične 
začína v  meste Uherský Brod. 
Delegáciu viedol tohoročný 
predseda výboru a starosta obce 
Boršice u  Blatnice Bohuslav 
Vávra. Po zastávke a  položení 
vencov k  pamätníku v  meste 
Uherský Brod, pokračovala 
delegácia na Veľkú Javorinu a do 
mesta Stará Turá. 

Dôležitým symbolom čes-
koslovenskej vzájomnosti je 
pomník na hraničnom pásme, 
priamo na vrchole Veľkej 
Javoriny, najvyššieho vrchu 
Bielych Karpát, miesta orga-
nizovania Slávností Čechov 
a Slovákov vždy poslednú nedeľu 
v  mesiaci júl. Samozrejme aj 
pálenia vatry priateľstva každo-
ročne na Silvestra. 

Tradíciou sa stalo aj kladenie 
vencov v Starej Turej, mestečka 
pod Javorinou. Teší nás záujem 
miestneho obyvateľstva na čele 
s pani primátorkou Ing. Annou 
Halinárovou a jej zástupkyňou 
Bc. Zuzanou Zigovou. 

Po zastávkach a položení ven-
cov v meste Myjava sme pokra-
čovali do obce Košariská. Toto 
je miestom narodenia a prežitia 
mladosti M.R. Štefánika, kde 
sa v jeho rodnom dome nachá-
dza múzeum. Nezabudli sme 
sa pristaviť a uctiť si pamiatku 
tohto hrdinu položením vencov 
a kytice. 

Nabrali sme smer Brezová 
pod Bradlom, kde snáď najsym-
bolickejším a najmajestátnejším 
miestom je mohyla na Bradle. Tu 
odpočíva velikán našich dejín 
generál Milan Rastislav Štefánik. 

Cesta ubiehala a čakala nás 

zastávka v  meste 
Skalica. Skalica 
je malé mestečko 
svojou rozlohou, 
ale veľké srdcom 
ctením si historic-
kých medzníkov. 
Jeho predstavitelia, 
tento rok na čele 
so zástupcom pri-
mátora Petrom 
Pagáčom, sa tra-
dične zapájajú do 
aktivít prípravného 
výboru.

Zo Skalice sme 
nabrali smer Česká 
republika a  to do 
mestečka Hodonín. 
Prihraničné mes-
tečko podobne ako v  prípade 
mohyly v Brezovej pod Bradlom 
je hlavným symbolom úcty, 
z  titulu rodného mesta v  prí-
pade zakladateľa a prvého prezi-
denta Československej republiky 
Tomáša Garrigue Masaryka. 
K delegácii sa pripojil aj starosta 
Hodonína Mgr. Milan Lúčka 
a místostarosta Mgr. Jiří Janda.

Ďalšou zastávkou bolo mesto 
Strážnice. Vrúcne a  srdečne 
delegáciu privítala starostka 
mestečka Mgr. Renáta Smutná 
a  místostarosta PhDr. Walter 
Bartoš, Ph.D., MBA so svojimi 
občanmi.

Predposlednou zastávkou 
a obnovenou tradíciou sa stalo 
položenie kytice aj v mestečku 
Kunovice, kde bola prítomná 
pani starostka Mgr. Ivana 
Majíčkova, MBA.

Záverom dňa je vždy na 
úrovni a za účasti rôznych orga-
nizácii pripravené slávnostné 
položenie kytíc pred miestnym 
pamätníkom v meste Uherské 
Hradiště. Veľká vďaka patrí 
vedeniu mesta za príkladnú 
spoluprácu a aktívnu podporu 
všetkých aktivít prípravného 
výboru na čele so starostom 
Ing. Stanislavom Blahom a ria-
diteľom Klubu kultúry Uherské 
Hradiště Antonínom Machom.

Pri príhovoroch pána sta-
rostu Blahu a  starostu obce 
Lubina Beňatinského asisto-
vali aj mladí skauti. Je dôle-
žitá prítomnosť mladých ľudí, 

aby štafeta mala byť komu 
odovzdaná.

Záverom by sme sa chceli 
poďakovať všetkým zúčast-
neným počas celého dňa, za 
spoluprácu a  ústretovosť pri 
spomienkach na miestach, ktoré 
predstavujú životy tých, ktorí 
obetovali svoj život pre našu 
lepšiu budúcnosť. Členovia 
delegácie Prípravného výboru 
Slávností bratstva Čechov 
a  Slovákov na Veľkej Javorine 
sa tak mohli dôstojne poklo-
niť ich pamiatke. Pripomenúť 
si historickú dôležitosť vzniku 
spoločného štátu dvoch suve-
rénnych národov: Českého 
a Slovenského. 

Na každej strane hranice 
bolo zo všetkých zúčastne-
ných ľudí cítiť spolupatričnosť 
a  možno aj trochu nostalgiu 
nad zánikom spoločnej repub-
liky. Na druhú stranu je dôležité 
si uvedomiť aj to, že práve po 
jej rozdelení si paradoxne naše 
národy ostali bližšie a vo väčšej 
vzájomnej úcte. Nech už je situ-
ácia aká chce, my sme tu preto, 
aby sme si pripomínali spoločnú 
históriu a jej dôležitosť odovzdá-
vali svojim potomkom. A kto vie. 
Možno niekedy aj vďaka tomu 
prídu na to, že spoločné kroky 
majú väčšiu váhu a silu.

S úctou Ing. Ľubomír Miklánek, 
hovorca Prípravného výboru 

Slávností bratstva Čechov 
a Slovákov na Veľkej Javorine.
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Novinky zo Základnej školy
Počas jesenných mesiacov sa konalo veľa 
besied, súťaží, exkurzií, do ktorých sa samo-
zrejme zapojili aj žiaci našej školy. Piataci sa 
pripravujú na Testovanie z matematiky a slo-
venského jazyka, uskutočnila sa Generálna 
skúška elektronického Testovania, ktorej sa 
zúčastnilo 16 žiakov.

V týždni od 10. do 16. októbra 2016 sa aj 
na našej škole uskutočnili besedy - Hovorme 
spolu o jedle. Žiaci rôznych ročníkov a tried 
sa stretli spoločne s vedúcou školskej jedálne 
pani Evkou Hučkovou. Porozprávali sa 
o tom, aké jedlá majú radi. Ktoré jedlá sú 
pre ich zdravie nevhodné. Aký význam má 
zelenina v  našom jedálnom lístku. Ďalej 
žiakov veľmi zaujímalo ako funguje práca 
v kuchyni. Podľa čoho pani kuchárky varia 
jedlá, prečo majú biele oblečenie. Skrátka 
zaujímalo ich všetko.

V  mesiaci október sa štvrtáci zapojili 
do 7. ročníka česko-slovenského projektu 
Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, 
čítame, ktorý bol vyhlásený Slovenskou 
pedagogickou knižnicou. Cieľom projektu 
bolo nadviazanie kontaktov medzi českými 
a slovenskými školami a zároveň podpora 
rozvoja čítania formou výroby a  výmeny 
záložky s partnerskou školou. Našej škole 
bola pridelená Základná škola v Zlínskom 
kraji. Na hodinách výtvarnej výchovy sme 
vyrobili spolu 75 kusov záložiek s motívom 
Harryho Pottera. Každú záložku si žiak dopl-
nil o sprievodnú správu, odkaz, želanie pre 
budúceho kamaráta. Dúfame, že sa im budú 
páčiť.

26. október 2016 – Medzinárodný deň 
školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche 
Woolls, prezidentka Medzinárodnej asoci-
ácie školského knihovníctva (IASL) a pri-
pomína sa od roku 1999. Deň je oslavou 
školských knižníc, ich významu a prínosu 
pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je 
podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej 
knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si 
väčšieho počtu milovníkov literatúry. Na 
našej škole sa konala akcia „Prečítajme si 
rozprávku“ dňa 24. októbra 2016, presne 
o 9.00 hod. sme si na všetkých hodinách 
čítali rozprávky. Starší žiaci mladším, deti 
dospelým, skrátka všetci sme si pripomenuli 
aké je dôležité čítanie.

Dňa 19.10.2016 sa v ZŠ Čachtice konalo 
okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ.

Našu školu reprezentovali: Ella 
Glatzová, Katarína Patrnčiaková, Aneta 
Viskupová, Simona Žáková, Monika 
Dulínková, Dobroslava Pribišová, Bibiana 
Bandurčinová, Martina Miháliková, Simona 
Durcová, Lenka Dzurová.
Výsledky: 
ZŠ Stará Turá - ZŠ Bošáca 8 : 1
ZŠ Stará Turá - ZŠ Horná Streda 6 : 5
ZŠ Stará Turá - ZŠ Čachtice 2 : 3

Naše žiačky sa umiestnili po veľmi dob-
rom výkone na 2. mieste.

Dňa 26. októbra 2016 sa žiaci 8. ročníka 
zúčastnili na literárno-dejepisnej exkurzii Po 
stopách štúrovcov na trase U Klasovitých - 
Myjava - Hlboké - Modra a Trnava.

Tohtoročný Halloween bol v našej škole 
na Hurbanovej ulici iný ako po minulé roky. 
Nestretli sme sa až popoludní v telocvični 
pri súťažiach, prehliadke masiek a potom 
diskotéke, ale už dopoludnia v  bývalej 
učebni výtvarnej výchovy. Tentoraz súťaže 
a  výzdobu zabezpečovali žiaci 9. roč-
níka v  spolupráci s  pani učiteľkami ANJ 
Hudečkovou a Haverovou. Na výzdobu pou-
žili plagáty a maľby tekvíc, bosoriek, duchov, 
ktoré namaľovali ich spolužiaci a na obleče-
nie masky, ktoré si sami pripravili. Úlohy, 
ktoré mali odvážlivci plniť po vstupe do 
strašidelného územia boli klasické – love-
nie jabĺk z hrnca, balenie múmie, skladanie 
puzzle, priraďovanie otázok a odpovedí, ale 
bola medzi nimi aj jedna – najnechutnejšia! 
Úlohou súťažiaceho bolo vyloviť granule 
z nechutnej zmesi šľahačky, vody a rozpus-
tených gumených cukríkov! Napriek nie 
veľmi príjemnej “vizáži“ sa v každej triede 
našiel jeden odvážlivec, ktorý granule vylo-
vil. Bolo fajn, že sa v  každej triede našli 
jednotlivci, alebo skupinky, ktoré prišli do 
školy v maske alebo aspoň s pomaľovanými 
tvárami. Súčasťou tejto akcie bola aj súťaž 
o  „Najkrajšie vyzdobenú triedu“. Decká 
vyrábali, lepili, zdobili... Výsledkom boli 
originálne vyzdobené triedy nielen sym-
bolmi Halloweenu – strašidielkami, bosor-
kami, duchmi ale aj oranžovými tekvičkami, 
pestrofarebnými listami a halúzkami. Prežili 
sme veľmi pekné, hoci hektické dopoludnie 
plné súťaží a zábavy. Vďaka patrí žiakom 9. 
ročníka – Pati Červenej, Viki Petrovskej, 
Monike Jankovičovej, Paľovi Bielčiovi, 
Majovi Hrašnovi, Bohdanovi Gorogovi, 
Samovi Štepanovicovi a  pani učiteľkám 
anglického jazyka. O rok si toto príjemné 
strašidelné dopoludnie určite zopakujeme. 

Dňa 9. novembra 2016 sa žiaci 7. roč-
níka vybrali na Regionálnu literárno-deje-
pisnú exkurziu do Lubine - Zemianskeho 
Podhradia - Beckova a Nového Mesta nad 
Váhom. V  Lubine sa odfotili pred rod-
ným domom Samuela Štúra, otca nášho 
národného buditeľa 
a  kodifikátora spisov-
nej slovenčiny Ľudovíta 
Štúra. V  Zemianskom 
Podhradí navštívili 
okrúhly evanjelický kos-
tolík, jedinečný v strednej 
Európe svojou architektú-
rou. Oboznámili sa s jeho 
zaujímavou históriou, 
pôsobením štúrovcov 

v Zemianskom Podhradí. Pozreli si múzeum 
venované Jozefovi Ľudovítovi Holubymu, 
ktorý vytvoril 3 výnimočné herbáre - 1. 
je uložený v  Bukurešti, 2. v  Martine a  3. 
vlastní Karlova univerzita v Prahe. Spoznali 
Ľudovíta Vladimíra Riznera, ktorý bol uči-
teľom a strýkom známej Ľudmily Riznerovej 
Podjavorinskej. V  Beckove navštívili 
múzeum, ktoré sídli v  renesančnej kúrii 
rodiny Ambrovcov z 1. polovice 17. stor. Je 
v ňom umiestnená expozícia dejín Beckova, 
jeho významných dejín a  samozrejme aj 
hradu Beckov. Významnou časťou expozí-
cie sú materiály o významných rodákoch 
Beckova a to Jozef Miloslav Hurban, Ladislav 
Medňanský, Alojz Medňanský, Dionýz Štúr 
a mnohí ďalší. Osobitnou časťou sú exponáty 
pripomínajúce tradičné remeslá obce a oko-
lia. V expozičných priestoroch je vystavený 
aj historický nábytok zo šľachtických inte-
riérov okolitých kaštieľov a kúrií. Záver tvo-
ria materiály k dejinám spisovného jazyka 
a uzákonenia slovenčiny. Na dvore nájdeme 
ukážky tradičných poľnohospodárskych 
nástrojov a dopravných prostriedkov sloven-
skej dediny nedávnej minulosti. V Novom 
Meste nad Váhom navštívili Podjavorinské 
múzeum. Toto múzeum bolo založené 
v  roku 1951. Sídli v  pôvodne renesanč-
nej budove prefasádovanej v  barokovom 
duchu v 17. storočí, zvanej Gilániho dom 
alebo “Gilániovec” podľa jedného z maji-
teľov. V priestoroch múzea je umiestnená 
vlastivedne ladená expozícia venovaná his-
tórii Nového Mesta a okolia, jeho kultúre 
a tradíciám. Je členená na jednotlivé časti 
venované archeológii, histórii, etnografii 
a dejinám remeselníckych cechov v Novom 
Meste a okolia. Samostatná časť zoznamuje 
návštevníka s bohatou cirkevnou históriou 
tohto regiónu.

Čo nás čaká v  novembri a  decembri? 
Pre piatakov je to určite Celoslovenské 
testovanie z matematiky a zo slovenského 
jazyka, ktoré sa bude konať 23. novembra 
2016. Potom je to Olympiáda zo slovenského 
jazyka, Technická olympiáda pre žiakov 6. 
až 9. ročníka. No a záver kalendárneho roka 
zavŕšime návštevami divadelných predsta-
vení v Trnave, Nitre a Bratislave.

Mgr. Lenka Durcová

PREDAJ 
PSTRUHOV
do 09.12.2016 
cena 5 eur/1 kg živej váhy,
od 12.12.2016 predaj vianočného kapra do vypredania. 
Info a objednávky: Miroslav Blaško, Stará Turá, 
Hrádzny dom, Starý Dubník I, tel. 0905 732 483
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V I A N O C E
Stôl do farieb prestretý,

vôňa medu, vanilky a škorice,
čas v roku sa naplnil,

sú tu Vianoce.

V oriešku je skryté prianie,
dobro v ľuďoch nech 

pretrváva,
každý má tajné želanie,
štedrý večer radosť dáva.

Zapáľ sviečku sviatočnú,
rozžiar celý príbytok,

privítaj náladu vianočnú,
nech je lásky dostatok.

Svetielka v očiach detí,
ten večný príbeh ožíva,
vločka z neba priletí,

„tichá noc“ už zaznieva...

J. Trúsiková

Jeseň v ŠKD
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrieva-
júcich plodov, ale aj zmien počasia. Prichádza 
k nám pomaly, po horúcich letných dňoch. Jeseň 
so sebou prináša aj začiatok školského roka. 
Počas tohto školského roka navštevuje školský 
klub 259 detí, ktoré sú rozdelené do ôsmich 
oddelení, kde sa im plnohodnotne venujú pani 
vychovávateľky. Snažíme sa našim deťom pri-
spievať k utváraniu podmienok na všestranný 
a harmonický rozvoj ich osobnosti. Počas celého 
školského roka máme schválený plán spoloč-
ných akcií, ktorými spríjemňujeme deťom pobyt 
v školskom klube. V septembri sme sa stretli na 
školskom dvore, kde sme pripravili deťom špor-
tové popoludnie. Na jednotlivých stanovištiach 
deti plnili úlohy, za ktoré dostali sladkú odmenu. 
Počas celej jesene deti tvorili v rámci esteticko-
-výchovnej a pracovno-technickej čin-
nosti na tému „Maľovaná jeseň“ krásne 
výtvarné práce, ktoré nám skrášľovali 
naše triedy. Pri príležitosti - október 
mesiac úcty k starším sme sa zišli dňa 
20.10.2016 v školskej jedálni, kde sme 
mali besedu s bývalou pani učiteľkou 
Kubovičovou, ktorá nám pútavo rozprá-
vala o tom, ako to vyzeralo v škole, keď 
bola ona sama školáčkou. V posledný 
deň pred jesennými prázdninami si pani 
vychovávateľky pripravili Halloween - 
zábavné popoludnie v halloweenských 

kostýmoch. Samozrejme, že sme deťom pripo-
menuli, že počas tohto obdobia si spomíname 
na našich zosnulých príbuzných. Je to tradícia, 
ktorá má na Slovensku hlboké korene a dodr-
žuje sa dodnes. Medzi našu tradičnú a veľmi 
obľúbenú akciu patrí burza hračiek. Tá tohto-
ročná bola dňa 25.11.2016. Burza hračiek má 
vždy medzi deťmi pozitívny ohlas. Od októbra 
deti chodia každú stredu plávať na miestnu pla-
váreň, kde sa učia základom plávania, otužujú 
sa a absolvujú hry vo vode.

Jesenné mesiace nám priniesli pekné chvíle. 
A už teraz sa chystáme na čarokrásny adventný 
čas. Bližšie informácie a fotografie nájdete na 
webovej stránke: www.zsstaratura.sk v zložke 
ŠKD.

Kolektív vychovávateliek v ŠKD pri ZŠ v Starej Turej

Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, 
v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá
Obzretie sa za uplynulým rokom. Máme radi 
knihy a lásku k nim sa snažíme preniesť i na 
našich čitateľov.

Ako prvé jarné kvietky sa na jar u nás 
v knižnici zjavia najmenší škôlkári a školáci 
zo Starej Turej i blízkeho okolia. Hravou for-
mou im približujeme prvé dotyky s knihou. 
Starších žiakov oboznamujeme s  tvorbou 
spisovateľov a stredoškolákov s odbornou 
literatúrou. Mali sme 20 návštev najmlad-
ších čitateľov.

Počas jarných trhov na tradičnej burze 
kníh a časopisov sme predávali celkovo 16 
osobám knihy a časopisy. Sme úprimne radi, 
že táto akcia je z roka na rok úspešnejšia. 
Z prinesených kníh sa tu za symbolickú cenu 
dajú nakúpiť knihy, ku ktorým ich viažu spo-
mienky z detstva.

Literárne a výtvarné štvrtky boli pod-
ujatia venované literatúre i rozvoju detskej 
tvorivosti a fantázie (stávali sa ilustrátormi, 
robili záložky do kníh). Zapájali hlávky 
i rúčky.

Pravidelne sa zúčastňujeme i  medzi-
národného podujatia organizovaného 
vo viacerých európskych štátoch Noc 
s  Andersenom. Strávili sme príjemné 

odpoludnie v  spoločnosti p. učiteľky 
Haverovej, Medňanskej a detí zo základnej 
školy. Privítali sme ich v dobových kostý-
moch. Prišiel i hosť Barbora Ištoňová z Parku 
miniatúr Podolie s vlastnoručne vyrobenou 
maketou rodného domu J. C. Hronského. 
Deťom sme pripravili veľa vedomostných 
i zábavných súťaží a oni nás potešili svojou 
šikovnosťou i divadelným umením. Vitálne 
boli do skorých ranných hodín.

Dom kultúry každoročne poriada Cestu 
rozprávkovým lesom, na ktorej sa zúčastňu-
jeme s hravými otázkami ako rozprávkové 
bytosti pri súťažných stanovištiach.

Radi sa vraciame ku letným mesia-
com. Na festivale Divné veci v sobotu vo 
svojom voľnom čase sme čítali rozprávku 
O Vodulienke i ku novému tričku so zobra-
zením Starej Turej čítali ponúkali knihy 
a dobrú náladu. 

Prázdninové dni sme spríjemnili deťom 
zahraním bájky O  myši poľnej a  myši 
domácej. Naštudovali sme si i známu roz-
právku O troch prasiatkach. Obohatili sme 
ju poznávaním prírodných krás blízkeho 
okolia i ochranou životného prostredia. Na 
námestí sme zahrali dvakrát a ďalšie štyri 

reprízy začiatkom školského roka pre dru-
hákov a predškolákov.

S letom sme sa rozlúčili i na námestí, keď 
sme v spolupráci s DK Javorina a nadáciou 
Život maľovali na sklo i kamene.

V jesenných mesiacoch sme z vybratých 
najvzácnejších a najkrajších kníh vytvorili 
výstavku. Tieto skvosty našej literatúry sú 
k nahliadnutiu v knižnici.

Zúčastňujeme sa na prezentácii nových 
kníh našich autorov. 

Naše cesty často viedli do domu opat-
rovateľskej služby. Našim tetám sme pravi-
delne prinášali časopisy a knihy na výmenu. 
Krásne zabudnuté spomienky privolali do 
očí babičiek iskričky. Akoby sa na chvíľu 
zastavil čas a pripomenuli sme si najdôleži-
tejšie veci v živote.

Knižný fond neustále dopĺňame podľa 
priania čitateľov. V priestoroch čitárne si 
môžu prečítať dennú tlač i množstvo časo-
pisov. V tejto oáze ticha radi trávia čas číta-
ním i deti čakajúce na autobus.

Milí čitatelia, blíži sa koniec roka. Želáme 
vám krásne prežitie vianočných sviatkov 
možno i pri dobrej knihe.

Eva Nováčiková
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice októbra 
do polovice novembra 2016?
•  Jesenné prázdniny sme deťom vyplnili 

dvomi akciami pod názvami Noc duchov 
a  Halloweenske dielničky s  Kikou. Noci 
duchov sa zúčastnilo 24 detí, ktoré v CVČ zažili 
množstvo zábavy, ale i napätia a strašidelných 
zážitkov. Nechýbala ani tradičná špeciálna 
cesnaková protiupírska večera, ktorú doplnili 
a prilepšili rodičia detí rôznymi strašidelnými 
(ale veľmi dobrými) maškrtami. Halloweenske 
dielničky pre deti si Kika pripravila už tradične 
v Irish Pube, kde sa stretlo približne 150 detí. 
Deti si tu zatancovali, zasúťažili, mali možnosť 
vyrobiť si svietnik či malé vrecúško a dokonca 
boli svedkami strašidelnej módnej prehliadky. 
K dispozícii im boli i dievčatá zo záujmového 
krúžku Kreatív, ktoré deťom na želanie maľo-
vali na tvár, farbili vlasy a skrášľovali nechty. Za 
poskytnutie priestorov a príjemnú atmosféru 
touto cestou ďakujeme Irish Pubu, za spolu-
prácu a pomoc pri organizácii ďakujeme pani 
učiteľke Sone Kotrasovej. 

•  V piatok 8. 11. sme sa v spolupráci so starotu-
rianskou ZŠ podieľali na organizácii zbierky 
Hodina deťom.

•  I  v  týchto jesenných mesiacoch školy 

prejavili záujem o výučbové programy. Spolu 
ich prebehlo 5 (Netradičná telesná výchova, 
Netradičná výtvarná výchova, Plody jesene, 
Aerobik ako súčasť telesnej výchovy, Zvieratka 
tety Janky) a zúčastnilo sa ich vyše 100 detí, 
nielen z MŠ a ZŠ v Starej Turej, ale i zo ZŠ 
Krajné.

Čo pripravujeme na december 2016?
•  V sobotu 3. 12. sa v CVČ Stará Turá uskutoč-

nia tradičné Predvianočné dielničky s Kikou. 
Začiatok je o 10.00 hod. Na aktivitu je potrebné 
si priniesť plytký obedový tanier, ostatný 
materiál na výrobu vianočných dekorácií deti 
dostanú v CVČ. Akcia je určená pre deti od 7 
rokov.

•  V  týždni od 5. 12. nás čaká niekoľko 
Mikulášskych besiedok v MŠ a v CVČ.

•  V stredu 14. 12. o 15.15 hod sa v CVČ začína 
akcia Detský vianočný stromček, kde si deti 
môžu prísť vyrobiť peknú vianočnú dekorá-
ciu. Potrebný materiál bude deťom k dispozícii 
v CVČ.

Dôležitý oznam:
Od 23. 12. 2016 – 8. 1. 2017 nebudú v CVČ Stará 
Turá prebiehať žiadne záujmové krúžky. 

Vzhľadom k tomu, že sa rok 2016 blíži ku svojmu 
koncu, v závere príspevku chcem poďakovať všet-
kým priaznivcom a spolupracovníkom CVČ Stará 
Turá za ich priazeň, pomoc a spoluprácu a želám 
deťom a všetkým Staroturanom krásne a pokojné 
Vianoce v kruhu svojich najbližších. 

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu

Dňa 4.11.2016 sa uskutočnilo už tretie stretnutie 
Detského parlamentu. Na tomto zasadaní nám 
odpovedal na otázky mestský policajt mesta 
Stará Turá pán Tanglmayer, s ktorým sme takmer 
hodinu diskutovali na tému psov v Starej Turej. 
Diskusia sa zamerala najmä na otázky a prob-
lémy okolo nezodpovedných majiteľoch psov, 
ktorí nezberajú exkrementy po svojich domá-
cich miláčikoch, ktorí si riadne nezabezpečia 
svojich psov atď. Po takmer hodinovej diskusii 
sme pokračovali v ďalšom programe detského 
parlamentu. Rozprávali sme sa o  najbližších 
akciách, ktoré bude DPMST organizovať, najmä 
o aktivite Červené stužky (k Medzinárodnému 
dňu voja proti AIDS).

Nicol Sadloňová, hovorkyňa DPMST

MESIAC OKTÓBER SA NIESOL V ZNAMENÍ PREVENCIE
Polícia, ako bezpečnostná zložka 
má mnoho rôznorodých úloh 
a jednou z nich je okrem repre-
sie nepochybne aj preventívne 
pôsobenie vo vzájomnej súčin-
nosti so školskými zariadeniami 
spadajúcimi do daného služob-
ného obvodu miestne prísluš-
ného OO PZ. 

A  práve na túto činnosť 
sa v  mesiaci október zamerali 
policajti Obvodného oddele-
nia v  Starej Turej, menovite 
npor. Milan Haňák a práp. Mgr. 
Vladimír Ondrejka, ktorí vyko-
nali besedy preventívneho cha-
rakteru v triede 5.C na druhom 
stupni ZŠ a  v  triede 1.A  prvý 
stupeň ZŠ. 

Prevencia, ako faktor pôso-
benia odstraňujúci možné 
negatívne prvky správania sa 

žiakov by mala mať v  každej 
vyspelej spoločnosti nezastupi-
teľné miesto, pričom vzájom-
nou komunikáciou so žiakmi 
riešime problémy, ktoré ich trá-
pia, rúcame bariéry, spoločen-
ské predsudky, dávame veci na 
správnu mieru.

Dňa 20. 10. 2016 sa uskutoč-
nila beseda v 5.A, ktorej obsa-
hom bolo deťom priblížiť prácu 
polície, oboznámiť ich s výstro-
jou a výzbrojou hliadky poriad-
kovej polície a súčasne plynule 
nadviazať na protispoločenské 
správanie v  kolektíve, šikanu, 
ale aj poučiť ich ako konať v krí-
zových situáciách a  to všetko 
podať v čo najzrozumiteľnejšej 
forme. V  priebehu prednášky 
boli deťom zodpovedané ich 
dotazy, ktorých bolo dostatok, 

čo naznačovalo, že deti daná 
téma zaujala. 

Dňa 21. 10. 2016 sa 
beseda konala na I. stupni a to 
v  1.A  triede, čo si vyžadovalo 
zmenu v  rétorike a  prispôso-
benie témy veku detí - malých 
prváčikov. Aj tým bola v úvode 
ozrejmená podstata činnosti 
polície a samozrejme ich veľmi 
zaujímala výstroj a  výzbroj. 
Obsah témy bol zameraný na 
vstup do nového kolektívu a ich 
vzájomné spolužitie v ňom, ako 
sa k  sebe navzájom správať, 
pomáhať si, ako riešiť vzájomné 
nezhody, konflikty. Záver besedy 
spočíval v oboznámení detí, ako 
postupovať v  neštandardných 
situáciách, v niečom čo je pre ne 
doposiaľ nové, nepoznané. Deti 
boli plné dojmov a otázok, ktoré 

im boli v  čo najväčšej miere 
zodpovedané. 

Veríme, že vopred vytýčené 
ciele preventívnej akcie boli 
danými besedami naplnené 
a prinesú svoje ovocie v podobe 
ešte viac socializovaných detí. 

 Nesmieme však zabúdať, že 
preventívne pôsobenie polície, 
ako aj edukačný proces v škol-
ských zariadeniach v žiadnom 
prípade nedokážu nahradiť 
výchovu v rodine, ktorá je zák-
ladnou a principiálne najdôleži-
tejšou zložkou v spoločnosti. 

Pevne veríme, že podobné 
aktivity polície v súčinnosti so 
školami sa osvedčia a budeme 
pokračovať v  prevencii ďalej, 
pretože to má zmysel. 

OO PZ Stará Turá
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Matričné okienko

Vítame bábätká
Viktor Skurský, Nina Vaneková, Šimon Páleník, Tereza Eva Ilušáková, 
Tobias Cibulka, Edita Durcová

Idú spoločným životom
Ing. Peter Káčerik z Bratislavy a Dana Naďová zo Starej Turej, Ivan Saukulič 
zo Starej Turej a MVDr. Michaela Tepličková zo Starej Turej, Ing. Marcel 
Soviš zo Starej Turej a Mgr. Timea Čameková zo Bziniec pod Javorinou, 
Martin Babinec zo Starej Turej a Monika Urbášková z Českej republiky, 
Antoine Pierre Richert z Francúzskej republiky a Katarína Slezáčková zo 
Starej Turej, Mário Rais zo Starej Turej a Lenka Pribišová zo Starej Turej, 
Martin Šváb z Hviezdoslavova a Petra Uhrová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Mária Dzurová, Elena Hanicová, Anna Bunčáková, Mária Galbavá, Mária 
Biesiková, Klára Dvončová, Dušan Magál

Zoznam jubilantov za mesiac 
DECEMBER 2016

Viktoria Michalcová, Štefan Rácz, Ing. Ladislav Maier, Ján Benian, Ing. 
Jiří Hudeček, Ľubomír Ďurec, Anna Besedičová, PhDr. Šimon Škyrta, Eva 
Bordáková, Dobroslava Galbavá, Anna Jankovičová, Marta Durcová, 
Vlasta Potfajová, Šimon Mikláš, Ing. Ján Görög, Ján Blanárik, Ing. Jaroslav 
Marták, Michal Tilinger, Imrich Boledovič, František Červenský, Anna 
Knápková, Tibor Lindtner, Bohuslava Machajdíková, Anna Makytová, 
Božena Fridrichová, Emília Andrejkovičová, Ľudmila Mikulášová, Milada 
Prochádzková, Ľudmila Vagačová, Martin Bača, Mária Hornáčková, Anna 
Hubinová, František Truhlík, Anna Bunová, Ján Potfaj, Ing. Dušan Hrnčiřík, 
Alžbeta Viselková, Libuša Kollárová, Jozef Lackovič, Mária Mikulcová

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Keleová-Vasilková, Táňa: Si ako slnko • Štiavnický, Andrej: 
Zbohom, Alžbeta Bátoriová Detektívky Hjorth, Michael: Temné 
tajomstvá • Murín, Gustáv: V tieni Černobyľa (román o neviditeľnej 
smrti, veľkých peniazoch a láske) Náučná literatúra Carson, Ben: 

Máš mozog (Rady pre mladých na rozvoj osobného 
potenciálu) Detská literatúra Fischerová, 
Daniela: Filipove cestovateľské dobrodružstvá • 
Rowlingová, J. K.: Harry Potter a prekliate dieťa

Ďakujeme za krásnu novú publikáciu Lubina 
v spomienkach, ktorú sme dostali darom od 
autora Rudolfa Srnánka. 

KNIŽNICA BUDE OTVORENÁ pred Vianocami do pondelka 
19. 12. 2016 od 1200 – 1800. Medzi sviatkami bude otvorené v stredu 
28. 12. 2016 od 1200 – 1800. V novom roku bude knižnica otvorená 
od štvrtka 5. 1. 2016 od 1200 – 1800.

Eva Nováčiková

DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA PREDSTAVENIA

•	4. decembra o 15.00 hod. – Nadácia Život Vás pozýva na 
Benefičný koncert – vianočný program, ktorý si pripravili deti 
Materskej školy, Základnej školy a Základnej umeleckej školy. 
Vstupné: dobrovoľné.

•	6. decembra o 15.00 hod. – Mikulášsky autobus – zvieratká 
čakajú na Mikuláša, aby mu predviedli, čo si preňho pripravili. No 
na to, aby Mikuláša naozaj privolali, budú potrebovať aj pomoc 
detí! Po predstavení pôjdu deti spolu s Mikulášom rozsvietiť via-
nočný stromček na námestí.Vstupné: 1,- €

•	13. decembra 2016 o 18.00 hod. – koncert vokálnej skupiny 
Fragile. Skupina pretvára hity svetových autorov a interpretov do 
poslucháčsky veľmi príjemných, nevtieravých polôh s veľkou hra-
vosťou a kreativitou. Môžete sa tešiť na predstavenie plné nielen 
výbornej hudby, ale predovšetkým skvelého humoru, vďaka čomu 
zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy. Vstupné: 
12,- €

•	20. januára 2017 o 18.00 hod. – koncert skupiny Kandráčovci 
– repertoár skupiny tvorili spočiatku výsostne ľudové piesne, dnes 
je to skôr pôvodná ľudová melodika pretavená do svojrázneho 
etno-prevedenia. Koncerty sú doplnené nezameniteľným sprie-
vodným slovom. Vstupné: 10,- a 11,- €

ZÁJAZDY
•	2. decembra 2016 – veľkolepá krasokorčuliarska šou Pán 

ľadu v DOXXBET Aréne Žilina, kde sa predstaví legenda Jevgenij 
Pljuščenko a jeho hostia: Edvin Marton, Adelina Sotnikovova, 
Brian Joubert, Tomáš Verner a mnohí iní. Poplatok: 40,- €

•	3. decembra 2016 – Pre všetkých, ktorí si chcú spríjemniť pred-
vianočný čas a zažiť pravú vianočnú atmosféru na jednom z naj-
krajších trhov na svete, pripravujeme zájazd na Vianočné trhy 
v Prahe. Poplatok za dopravu: 22,- €

VÝSTAVA
•	10. decembra 2016 – Vianočný trh bude spojený s výsta-

vou Sladký život včely. Prosíme všetkých, ktorí by boli ochotní 
pomôcť nám, o zapožičanie vhodných exponátov. Môžete ich 
priniesť do kancelárie Domu kultúry v dňoch 28. 11. - 6. 12. 
2016. Ďakujeme!

Výstava bude otvorená: 
10.12. 2016 v čase 10.00 – 17.00 hod. 
12. – 16.12. v čase 10.00 – 18.00 hod. 
17. – 18.12. v čase 14.00 – 18.00 hod. 
19. – 22.12. v čase 10.00 – 18.00 hod. 
28.12. 2016 v čase 10.00 – 18.00 hod.

Kľúče je potrebné vyžiadať si na sekretariáte 
Domu kultúry Javorina, prípadne na vrátnici

Predaj vstupeniek, zájazdov a kurzov sa uskutočňuje 
v kancelárii DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

OZNAM
Dom kultúry Javorina oznamuje, že z dôvodu 

čerpania dovoleniek bude v dňoch 23.12., 
27.12., 30.12. 2016 a 2.1.2017 zatvorený.

Všetkým Vám prajeme pokojné a príjemné sviatočné chvíle 
strávené v kruhu najbližších a tešíme sa na Vás v roku 2017! TEPOVANIE

upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985

STREDISKO CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE 
A INFORMAČNÁ KANCELÁRIA MESTA STARÁ TURÁ

oznamuje, že v dňoch 22. decembra a 27. - 30. decembra 2016 
bude zatvorené. Otvorené bude od 3. januára 2017.

Múzeum mesta Stará Turá oznamuje, 
že od 23.12.  2016 do 2.1.2017 

bude zatvorené!
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Pred 3-omi rokmi odišiel si tíško ako odchádza 
deň a v našich srdciach zostáva spomienka len. 

Dňa 11.12.2016 uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, 
starý otec Ing. Marian BRANDERSKÝ. 

S láskou spomína manželka Mária, 
syn Marek a Radoslav s rodinou. 

•
Dňa 13.12. 2016 uplynulo 6 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný otec, manžel 
a starý otec Ján DUREC. 

S úctou spomínajú syn Martin 
s rodinou a dcéra Janka s rodinou. 

•
Očiam si odišla, v srdciach našich si zostala...

Ktosi múdry povedal, že rozdávať vedomosti 
je ako zažínať svetlo, aby bolo vidieť na 
cestu. Ona to svetlo celý svoj život zažínala 
v deťoch, ktorým odovzdávala svoje vedo-
mosti. Učila ich poznávať svet, vštepovala 
im lásku ku knihám, k pravde i spravodli-
vosti. Dňa 22.12.2016 uplynie 15 rokov, čo 

nás navždy opustila Mgr. Jarmila KOPCOVÁ.

S láskou a úctou spomína najbližšia rodina 
a kolektív učiteľov bývalej 1. ZŠ v Starej Turej.

•
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, ale 

v našich srdciach žije stále s nami. 

Dňa 24.12.2016 uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš blízky Milan 
MACHAJDÍK.

S láskou spomína manželka 
i celá rodina. 

•
Mal som Vás všetkých veľmi rád a chcel som ešte žiť. 

Ale prišla chvíľa, keď som Vás musel opustiť. 
Neplačte za mnou moji drahí, nechajte ma tíško spať, 

čo mi bolo súdené muselo sa stať. 

Dňa 8.12.2016 uplynú 3 roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, starý otec a brat Jozef 
ŠKRIEČKA. Kto ste ho poznali spomínajte 
s nami.

S láskou spomína manželka, 
dcéry a syn s rodinami. 

•
Neplačte, že sme odišli, len pokoj a mier nám prajte, 

a v srdci večnú spomienku si na nás zachovajte. 

Dňa 1.12.2016 uplynie 12 
rokov, čo nás navždy opus-
til náš brat, švagor a ujo 
Vladislav JEŽO. Dňa 
23.12.2016 uplynie 20 
rokov, čo nás navždy opus-
til náš brat, švagor a ujo 

Miroslav JEŽO.

S láskou spomínajú sestry s rodinami. 

•
Často ku Tvojmu hrobu chodíme, 

každý deň na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš večne žiť.

Dňa 19.12.2016 uplynie už 12 rokov, čo 
od nás navždy odišla naša dobrá mamička 
a babka Anna STANČÍKOVÁ, rod. Bičia-
nová z Drgonovej Doliny. Kto ste ju poznali 
a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou spomínajú manžel 
Jaroslav a deti Ľubica, Mirko a Jarka s rodinou

Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 18.12.2016 uplynie smutných 7 rokov, čo nás navždy 
a nečakane opustil náš manžel, otec a dedko Ján ARBET 
z Vaďoviec. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a vďakou spomínajú manželka Anna, 
dcéra Adriana a syn Peter s rodinou

•
Odišiel tíško, nie je medzi nami, 

ale v našich srdciach stále žije s nami. 

Dňa 10.12.2016, uplynie 15 rokov, čo nás 
navždy opustil náš manžel, otec, starý otec 
Ing. Vítězslav POPELKA vo veku nedo-
žitých 60. Rokov. Prosím, ktorí ste ho poznali 
a mali radi, uctite mu tichú spomienku. 

S láskou v srdci spomína manželka 
Zdenka, syn Roman, dcéra 

Kristínka a Sabínka s rodinami i ostatná rodina. 

•
Mala som Vás všetkých veľmi rada a chcel som ešte žiť, 

ale prišla tá chvíľa, keď som Vás musela opustiť. 
Neplačte za mnou moji drahí, nechajte ma tíško spať, 

čo mi bolo súdené muselo sa stať. 

Dňa 30.11.2016 nás náhle vo veku 88 rokov 
opustila naša milovaná mamička, babička, 
prababička, svokra, švagriná, krstná mama 
a priateľka Anna BUNAČÁKOVÁ, rod. 
Durcová. Ďakujeme rodine, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť. 

S láskou spomína smútiaca rodina. 

•
Odišiel zo života, no nie z nášho.... Času sa ani 
po rokoch nepodarilo vymazať spomienku na 

neho, v našich srdciach zostáva stále živá.

Dňa 21. Novembra 2016 sme si pripomenuli 
20. výročie úmrtia Štefana HARGAŠA.

S láskou a úctou spomínajú manželka 
Emília, dcéry Janka a Eva s rodinami.

•
Čas plynie, smútok zostáva...

Dňa 12.11.2016 uplynuli 
3 roky, čo nás navždy 
opustila naša mama, 
babka, sestra, švagriná 
Kristína MEDŇANSKÁ. 
Dňa 12.1.2017 si pripo-
menieme 1. výročie, čo 

nás navždy opustil náš otec, dedko, brat, švagor Šimon 
MEDŇANSKÝ.

S láskou spomína celá rodina

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
bývalým kolegom a známym, ktorí sa prišli 
dňa 7. novembra 2016 rozlúčiť s naším 
otcom, deduškom, priateľom a známym 
Dušanom MAGÁLOM, ktorý nás po ťažkej 
chorobe opustil vo veku 73 rokov. Zároveň 
ďakujeme ZPOZ pri Obecnom úrade v Bzin-

ciach pod Javorinou za dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaca rodina

•
Dňa 29.12.2016 uplynie 11. rokov od smrti 
môjho syna, brata, kamaráta Daniela 
KLIMÁČKA ml. vo veku krásnych 22 rokov. 

S láskou na teba spomína 
mama Erika a brat Tomáš.

Dňa 12.12.2016 si pripomíname 10. výročie 
úmrtia nášho manžela, otca a starého otca 
Jána VALACHA.

 S láskou spomína smútiaca rodina. 

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

dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť. 

Dňa 12.10.2016 nás navždy opustila naša 
drahá mamička, babička, prababička, ses-
tra Adelka KLEMENTOVIČOVÁ vo veku 
nedožitých 82 rokov. Touto cestou chceme 
poďakovať všetkým príbuzným a známym, 
ktorí ju prišli vyprevadiť na jej poslednej 
ceste. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-

tinové dary, i za dôstojnú rozlúčku pani Adamusovej, Chmú-
rovej, Tomisovej a personálu Domu smútku. 

Smútiaca dcéra Elena s manželom a Oľga s manželom, 
vnuci, pravnučka, sestra a ostatná rodina.

•
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
dňa 2.11.2016 prišli rozlúčiť s našou mamou, 
dcérou, sestrou a príbuznou Elenou HANI-
COVOU. Ďakujeme za kvetinové dary 
a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť 
náš žiaľ. 

S láskou spomína smútiaca rodina. 

•
Sú vety, ktoré Ti už nepovieme, 

sú chvíle na ktoré nezabudneme. 
Sú okamihy na ktoré spomíname. 

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

Dňa 17.11.2016 uplynulo 14 rokov čo si 
Pán večnosti povolal k sebe nášho otca, 
dedka a svokra p. Jozefa KRÁLIKA. 

S láskou spomínajú deti Veronika, Jozef, 
Adela s rodinami a celá ostatná rodina. 

•
Odchádzam za svetlom... Kdesi v diaľke splyniem s ním, 

tým ktorých milujem na cestu posvietim. 

Dňa 2.12.2016 uplynie 14 rokov od úmrtia 
manžela, otca, dedka, brata a svokra Jána 
BUŠU. 

S láskou a úctou spomína manželka 
Anna, syn Igor s celou rodinou 

a brat Miroslav s priateľkou. 

•
Dňa 12.11.2016 uplynul rok od smrti nášho 
manžela otca, dedka a pradedka Michala 
VALENTU z Hlaviny. 

S láskou spomínajú Tí čo ho mali radi. 

•
Dňa 25.12.2016 si pripo-
menieme 20. výročie 
úmrtia Jozefa PAVLO-
VIČA. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo-
mienku. Dňa 1.1.2017 si 
pripomenieme 4. výročie 

úmrtia Valérie PAVLOVIČOVEJ. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. 

Syn Miroslav a ostatná rodina. 

•
Dňa 7.12.2016 uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec, manžel, brat, šva-
gor Miroslav VOLÁR. 

S láskou spomína celá rodina.

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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Oživujeme piesne 
Starej Turej a okolia
Dňa 21. 10. 2016 sa uskutočnil v DK Javorina 
ďalší ročník Kopaničárskeho jarmeku. Jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, tak ako každý 
rok, boli tvorivé dielne žiakov výtvarného 
odboru zo Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej a vystúpenie detí z FS Turanček 
pod vedením MgA. Michala Stískala, ktoré 
svojim 40 minútovým programom spríjem-
nili návštevníkom Kopaničárskeho jarmeku 
atmosféru. Deti sa predstavili s programom, 
ktorý bol prevažne zostavený z  piesní zo 
Starej Turej a okolia Podjavorinského kraja 

a ukázal divákom, že aj u nás na 
Starej Turej máme krásne piesne 
a máme byť teda na čo právom 
hrdý. Diváci si tiež mohli všim-
núť pásmo piesní z  Terchovej, 
kde sme chceli poukázať na 
rôznorodosť štýlov v slovenskej 
ľudovej piesni. Na záver programu vystúpili 
s ľudovou hudbou aj tanečníci pod vedením 
Miroslavy Skokovej, zatancovali na pieseň 
z Brezovej pod Bradlom. Chcel by som sa 
všetkým deťom srdečne poďakovať za pekný 

umelecký výkon a poďakovať rodičom, že 
svoje deti podporujú a na vystúpeniach svo-
jich detí sa vždy v hojnom počte zúčastňujú.

MgA. Michal Stískal, ZUŠ Stará Turá

Štyri víťazné poháre 
pre tanečnú skupinu 
FREE-ZEE dance
Každoročne sa tanečníci FREE-ZEE dance zo ZUŠ Sta-
rá Turá zúčastňujú tanečnej súťažnej prehliadky MY 
DANCE v Myjave. V tomto 9. ročníku boli naše očakáva-
nia veľké už od začiatku pripravovania nových choreografií, nakoľko 
nastúpili aj naši najmenší tanečníci v spoločnom tíme, odhodlaní 
„bojovať“ za naše úspechy. Tvrdá práca a znásobené tréningy detí 
nenechali dlho na seba čakať. A tak prišiel aj krásny úspech.

Naši najmenší si vytancovali 
v  kategórii deti I. open chore-
ografie s  tancom LOLLIPOP 
úžasné 1. miesto (choreografiu 
pripravila Ivana Chutniaková). 
Slzičky šťastia sa kotúľali po líč-
kach. Usmiate tváre s chýbajú-
cimi zúbkami boli to najkrajšie, 
čo sme mohli vidieť na javisku. 
Ďalej sme sa tešili zo super 
výkonu detí - Terezy Dovičinovej, 
Alexandry Sofie Kovácsovej 
a Victórie Michalcovej, ktoré zís-
kali krásne 2. miesto v malých 
choreografiách deti II.- B s tan-
com TRIO (choreografiu pripra-
vila Katarína Rzavská).

Čakali nás však ešte ďal-
šie umiestnenia. Opäť pri-
šiel nával emócií, keď sa z úst 

porotcov ozvalo, že FREE-
ZEE dance Stará Turá získava 
krásne 3.  miesto v  open cho-
reografiách deti II s  tancom 
FREEDOM (choreografia Ivana 
Chutniaková). Ocenení boli až 
z pomedzi 14 prihlásených cho-
reografií v kategórii Nakoniec, 
po celodennom čakaní na svoje 
odprezentovanie pohybu sa 
opäť ozval potlesk v  hľadisku 
a ten patril našim tanečníkom 
za choreografiu Môj milý denní-
ček, za ktorú sme získali krásne 
3.  miesto, v  show kategórii 
deti II (choreografiu pripravila 
Katarína Rzavská).

Týmto sa chcem poďakovať 
rodičom za ochotu a podporu, 
p. K. Vidovej za krásne kostýmy, 
za mixy pesničiek L. Srnánekovi 
a  hlavne za vieru v  nás, že to 
robíme najlepšie ako vieme. Ak 
by ste mali chuť nás vidieť aj vy, 
máte možnosť nás prísť pozrieť 
4.decembra do DK Javorina, 
kde spoločne s  p. učiteľkou 
Miroslavou Skokovou pripra-
vujeme vystúpenie v programe 
benefičného podujatia Nadácie 
ŽIVOT. 

Chutniaková Ivana, ZUŠ Stará Turá

POETKA KRISTÍNA J ANEGOVÁ
Ďalší básnik, poetka na našej oblohe! Nuž 
vitaj, Tinka Janegová, vitaj medzi nami! Po 
debute v  roku 2012 básnickou zbierkou 
Zrkadlenie v tráve prichádza pani Kristína 
k svojim čitateľom knižkou básní Dosť na 
dva životy. Poetka Ružena Šípková o. i. o nej 
napísala: ...Tinkine verše sú také, ako ona: 
skromné, jemné, nenápadné, no s obdivu-
hodnou vnútornou silou, plné ľudskosti. 
A  ja dodávam, že na mňa dýcha z  nich 
vzdušnosť, podmanivý rým! Knižku skrášlil svojimi ilustrá-
ciami Ján Kavický (1946), rodák z Poriadia. Môžete si ju zakúpiť 
i v informačnej kancelárii Infotur (zboku OD BILLA). 

Pani Kristína Janegová narodila sa r. 1952 v  Karlových 
Varoch. Detstvo prežila v Turej Lúke, aktívny život v Myjave, 
kde pracovala 22 rokov ako účtovníčka v Dome Kultúry. Od 27. 
2. 2015 žije v Starej Turej. K poézii má dôverný vzťah od mladosti. 
Svoje básne uverejňovala v Novom slove mladých, v literárnych 
prílohách Smeny, v Romboide, v časopise Kamarát, v zborníkoch 
Literárnej dielne Rozhľady, Dotyky. Jej verše odzneli v televízii, 
v rozhlase, z jej tvorby recitovala i pani Eva Reiselová. Zavŕšením 
plodnej spolupráce s poetkou Bohuslavou Vargovou bolo vydanie 
jej prvej knižky Zrkadlenie v tráve v r. 2012.  GR

Zo zbierky 
Dosť na dva 

životy

Sľub
Zmráka sa, priskoro, predčasne.
Mokro je, prší mi do básne,
slovami svietim si, nezhasnem.

Ešte sa ukážem v šťastí a nádhere,
ešte si z nocí, dní, to dobré zoberiem.
Slovkom vám zaťukám na srdcia, na dvere.
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Turanské kmotrovské 
monológy či dialógy
(pokračovanie zo Staroturianskeho spravodajcu 5/2016)

Je skoré nedeľné popoludnie. 
Naša gazdiná, známa z  čísla 
5/2016, sa chystá prečítať si niečo 
z Biblie, lebo dnes nemohla ísť 
do kostola. Mala ohlásenú náv-
števu. Nestačila svätú knihu ani 
otvoriť, keď sa z  dvora ozval 
hrkot kolies voza a  klopkanie 
konských kopýt. 

„No namudušu, šak oni sú už 
tun. Já reku, že to kmotra odká-
zala len tak, aby sa nepovedalo, 
že njekerú nedzelu prindú. A to 
odtedy neminúl ani týden, čo 
sme ten odkaz dostali. Starý, 
skjép sa z  téj lavice, šak sis sa 
už predrjémal po nedelném 
obede. Bež kmotrovi pomó-
cit vypráhnút a  opatrit kone. 
A  zabav tam na chvílenku aj 
kmotru, nech si zatál vytáhnem 
z fijoka čistý fertoch, lebo keby 
ma vidzela v  temto starém 
a  zamasceném, ohovorila by 
ma aj v devátych chotároch. Už 
aj lecím, kmotrička moja, vitaj 
u nás, aj ty kmoterko! Jakú ste 
mali cestu až hen z Lubinského? 
Nále, starý, pomož kmotričke 
zléscit z teho voza, aby sa nedaj-
bože neskylla. Tak, tak kmotrička 
moja, len pekne pomáličky, lebo 
my už nemóžeme velice vyska-
kuvat jako kedysik, ked sme 
boli mladé. Ná, a čos to doné-
sla v tom koši? Snád nije božjé 
milosci? Veru namudušu ozaj! 
Šak ty sis veru v tom vychýrená, 
že na celém Lubinském žánna 
gazdziná nevjé takých pampušék 
napražit jako ty. Ale to sis veru 
nemosela robit starosci, šak já 
som též napékla ze pár plechóv 
makovníkov, orechovníkov, aj 
sjéra som mala, aj smetánky. 
Maku mi natúkla Anička. Poj, 
kmotrička, núter, šak chlapi též 
prindú, ked opatrá kone. Ozaj, 
a Janka ste dze necháli, prečo sa 
nedovézel s vami? Anička bola 
nanho velice zvedavá. Aj vás 
scela dočkat, ale vjéte, mladí 
ludé, dze by vydržáli na jennom 

mjésce! Utekala za dzjéčencámi, 
že idú vešat stušky na brezové 
halúsky. Pred šenkom mlá-
denci čiščá kolo na tancuvánjé. 
Nech sa mladí zabavá, kým sú 
mladí a  slobonní. Lebo jak si 
dzjéča ráz zaváže život, je po 
radosci. Prindú dzeci, starosci 
a mladost uteče jak by dlanámi 
pleščil. Sem, kmotrička, sen-
kaj, do prennej izby, čo by sme 
sa v kuchyni cisli, šak vjém, čo 
sa patrí. Ludzí, čo nésli moju 
jedzinú céru ke svatému krstu, 
si treba náležito uctit. Cimra 
je prichystaná, bjély tyštúch na 
stole a Anička aj kvjétkov natr-
hala na stvól.“

„Veru pome, kmotrička, 
pome, lebo ten koš mi už 
v  rukách otažjéva, báraj su tý 
milosci lahučké. Na voze som 
ho držála na kolenách, aby sa im 
ništ nestalo, lebo sú krehučké jak 
páper. A pri tom drgluvání po 
tých výmolových cestách – šlak 
aby ich uchycil – by sa lachko 
domrvili. No nedajbože, aby 
som v koši donésla samé omr-
viny. Len sa dzívaj, kmotrička, 
jaké krásne sa mi vyvélli! A veru 
su aj dobré. Šak som na ničom 
nešetrila. Foroty máme, chva-
labohu dost. Sljépky nesú, aj 
ked, hnusoby, kade-tade vajcá 
zanášajú. Vješ, moja, mám 
takú nepodarenú susedu, čo 
len strjéhne, kedy naša sljépka 
znese vajco njédze v sade alebo 
za stodolu a už ho aj uchmatne. 
Aj kravičky nám dobre dojá, 
šak nedarmo sa hovorí, že ked 
dáš krave do pysku, krava ti dá 
do hrotku. A tak, dušenko má 
milá, som si pomyslela, reku 
ked idem naščívit kmotrov-
cov, nebudem já kupuvat žánne 
margaríny. Pampušky, alebo po 
našjém božjé milosci som vypra-
žila na samom masle. Najprv 
som, pravdaže, maslo vytopila 
a  z  podmáslá som chlapom 
navarila dobrej omáčky. Len sa 

tak zalizuvali, jak takí kocúré. 
Ozaj, abych nezabulla, pýtala sis 
sa na nášho Janka. Dovézel sa 
s nami až po váš šenk, ale ked 
tam spacril dzjéčence a mláden-
cov, zoskočil z voza a taho, už ho 
nebolo. A ked tam zbadal vašu 
Aničku, darmo sme ho volali. 
Šak čo budem tajit, on sem 
išél vácrečeno kvoli néj. Šak, je 
pravda, čo by tun sedzel s nami 
starými jak lokeš, nech sa mladí 
zabavá spolu. Ved čo není, móže 
byt. Ešče móžeme byt aj inakšá 
rodzina jako kmotrové.“

„Ej, vy staré trachny, ale ste 
toho navyprávali zatál, čo sme 
my s  kmotrom kone vypráhli, 
poucjérali, lebo boli, veru, po 
cesce spocené, aby sa im njéčo, 
nedajbože, nestalo. Aj sme ich 
napojili, aj obroku som im nasy-
pal z nášho, nech aj ony majú 
svátek, ked su na náščeve. Ná, 
a  toto má byt čo, stará? Kone 

už pili a my s kmotrom budeme 
huby sušit? V pitvore v  steláži 
za firhánkom je nachystaná 
flaša, idz ju donéscit. Kmoterko, 
tá slivovica je len o  kaplinku 
rokov mlatčá jako naša Anička. 
Uvidzíš tú retázku na néj a  tá 
chut na jazyku! Tá nepíše, tá 
prám vypráva!“

„Tak nazdravjé, kmoterko aj 
ty kmotrička a aj ty, mój starý 
zázrak! A pripime aj na zdravjé 
našich dzecí. Dal by pámboh, 
aby sme na takto rok neboli len 
kmotrové, ale už asj svatové!“

„No ty musíš dycky maluvat 
čerta na scenu, starý bosorák.“

A. Cibulková

tyštúch – obrus
trachny – klebetnice, klebety 

Nová kniha 
v predaji
Do predaja sa dostala 
nová kniha pani Alžbety 
Cibulkovej - Moje kopa-
nice. Knihu si môžete zakú-
piť v  Infoture v  Starej Turej 
(zboku OD BILLA). Počas 
vianočných trhov 10.12.2016 
bude predaj prebiehať i v his-
torickej izbičke Kultúrneho 
domu Javorina. Kniha je 
vhodným darčekom pre sta-
rých rodičov, ale osloví i široké 
publikum čitateľov.

Kalendár 
mesta Stará 
Turá už 
v predaji!
V  priestoroch informačnej 
kancelárie Infotur si môžete 
už teraz zakúpiť kalendár 
mesta Stará Turá na rok 2017. 
Kalendár vznikol z krásnych 
fotiek amatérskych fotogra-
fov z fotosúťaže „Naše mesto“ 
a bude sa predávať i počas via-
nočných trhov 10.12.2016.
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Malá rezbárska 
škola Stará Turá
„Študovanie“ rezbárstva 
na Starej Turej pokračuje. 
S odstupom 86 rokov.
Začalo to začiatkom 20. storo-
čia Rezbárskou školou. Pôsobila 
na Starej Turej v rokoch 1920 – 
1926 ako súčasť Štátnej ľudo-
vej školy. Pôvodne sa volala 
Štátna učebná dielňa pre spra-
covanie dreva. Nakoľko to bol 
veľmi dlhý názov, medzi ľuďmi 
sa jej hovorilo Rezbárska škola. 
Vznikla 1. januára 1920 s dvoma 
oddeleniami – rezbárskym a sto-
lárskym. Navštevovalo ich 32 
učňov, ktorí dobre prosperovali. 
V roku 1921 sa rozšírila o kolár-
ske oddelenie. Učilo sa tu veľa 
žiakov aj zďaleka. Škola mala 
veľkú budúcnosť. Jej budova pat-
rila štátu. Obec ju mala opraviť 
a rozšíriť. Z dôvodov, pre tento 
článok nepodstatných, štát 
Rezbársku školu v  roku 1926 
zrušil. Za svojej krátkej existen-
cie vychovala veľa odborníkov 
a profesionálov. Z tých známych 
to boli Fraňo Štefunko (sochár), 
Peter Uhlík, Ján Hlubocký (dre-
vorezbár a reštaurátor). V súčas-
nosti 8 prác Rezbárskej školy 
tvorí súčasť expozície Mestského 
múzea Stará Turá. 

Malá rezbárska škola.
Naviazala  na tradíciu 
Rezbárskej školy. Vedie ju 
Staroturanec pán Ján Tinka 
(1949), rodák z  Moravského 
Lieskového. Kreslenie miloval 
od malička. Jediné výtvarné 
vzdelanie má maľbu a  kresbu 

absolvovanú v  ĽŠU v  Novom 
Meste nad Váhom u pána Milana 
Struhárika. Jeho umelecké ambí-
cie nevyhasli ani vtedy, keď sa 
nedostal na umeleckú školu. 
A tak si ich rozvíjal ako koníček. 
Ako výtvarník amatér si kreslil 
súkromne. Postupne ho oslo-
vilo rezbárstvo. Vyrezáva sochy, 
sošky, reliéfy a figúrky z dreva. 
Cez ne sa dostal do Združenia 
výtvarníkov pri OOS Trenčín. 
Svojimi „drevenými“ prácami 
obohatil výstavy v  rôznych 
mestách Slovenska. Predstavil 
ich i v niekdajšom televíznom 
programe „Televízny klub mla-
dých“. Získal viacero ocenení. 
Z  nich najvyššie mu udelil 
Osvetový ústav Bratislava – 3. 
cenu v odbore plastika v rámci 
23. ročníka celoslovenskej súťaže 
amatérskej výtvarnej tvorby 
Výtvarná Dubnica 85. Celý život 
robil v podniku Chirana Stará 
Turá majstra. 

„Najlepším cvičením pre 
ruky je prepočítavanie 
penez.“
Hovorievala babička pána 
Tinku. Ale takýto druh cvičenia 
je v dnešnej dobe veľmi rýchlo 
docvičený alebo ani nie je s čím 
cvičiť. Pán Tinka si precvičuje 
ruky vyrezávaním. A svoje vedo-
mosti a zručnosti „posúva“ ďalej 
prostredníctvom Malej rezbár-
skej školy. Tak sa nazýva semes-
trálne štúdium rezbárstva, kurz 
rezbárstva ako jeden z viacerých 
remeselných kurzov z projektu 

Rozvoj remesiel v rámci cezhra-
ničnej spolupráce pri Dome 
kultúry Javorina Stará Turá pod 
vedením pána Tinku. Svoj zámer 
vysvetlil slovami: „Vždy som mal 
sen, že svoje rezbárske skúsenosti 
odovzdám svojim synom. To mi 
nevyšlo. Mám dve dcéry. Tak som 
sa tešil, že ich odovzdám vnukom. 
Ani to mi nevyšlo. Mám vnučku. 
Som 6 rokov na dôchodku. A tak 
som sa rozhodol, že sa budem 
realizovať v rámci Malej rezbár-
skej školy.“ (ďalej skratka MRŠ) 
Tá začala svoju činnosť prvým 
semestrom 1. februára 2012. 
Je to 8 – mesačný semestrálny 
kurz pre deti aj dospelých. 4 
mesiace v jeseni, 4 mesiace na 
jar 2 hodiny raz za týždeň. Od 
septembra 2016 MRŠ pokračuje 
10. semestrom. Navštevuje ju 15 
žiakov rozdelených do 2 tried. 
Štúdium pozostáva z teoretickej 
a praktickej časti. V rámci teó-
rie sa oboznamujú s  históriou 
ľudovej plastiky na Slovensku, 
s  charakterom a  vlastnosťami 
jednotlivých druhov ihlična-
tých a listnatých drevín – kvali-
tou, štruktúrou, farbou, váhou, 
tvrdosťou, vzhľadom, s technic-
kou prípravou a vadami dreva, 
s nástrojmi a náradím na rezbár-
stvo, s ich brúsením a ostrením. 
A v rámci praxe s prípravou kusa 

dreva pred rezbou, s  rezaním 
figurálnej plastiky a samotným 
vyrezávaním. 
MRŠ navštevovali a navštevujú 
domáci, zblízka i  zo vzdia-
lenejších miest – zo Starej 
Turej, Topoleckej, Hrušového, 
Moravského Lieskového, 
Krajného, Rudníka, Myjavy, 
Košarísk, Hlbokého. MRŠ má 
význam hlavne pre deti. Učia 
sa držať dláto, aký odpor kladie 
drevo voči dlátu... Vyrezávaním 
si trénujú jemnú motoriku. Tá 
je potrebná pri rôznych zamest-
naniach. Napríklad zubár, pilot, 
chirurg pri operácii, vodič, 
ovládanie rôznych výrobných 
liniek, strojov... Aby žiak zís-
kal správny cit v rukách, musí 
chodiť do MRŠ jeden rok. MRŠ 
má i širší význam. Má podiel na 
úspechoch jej mladých respon-
dentov. Mnohí z nich študujú na 
umeleckých školách. A  naprí-
klad Michal Skovajsa pred štyrmi 
rokmi, vtedy 15 – ročný, vysta-
voval svoje práce v Prahe so ZUŠ 
Stará Turá.

Krása dreva spočíva v jeho vôni 
a rôznorodosti spracovania. 
A žiadna krása nepozná hranice. 
Ani tá „drevená“. 

Text a foto: Mgr. Elena Rubaninská 

Postup výroby drevenej figúrky chlapca

Časť žiakov 10. semestra Malej rezbárskej školy. Ján Tinka stojí vpravo.
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JE JESEŇ...
Áno, vonku je jeseň a jeseň je aj v mnohých z nás, hlavne v dušiach 
starších ľudí. Keby ste však videli seniorov 18 novembra v Kunovi-
ciach, veľmi by ste boli prekvapení ich chuťou do života. 

Stalo sa už tradíciou, že sa pra-
videlne na Katarínu stretávame 
v Kunoviciach s našimi priateľmi 
seniormi pri spoločnom pose-
dení a  pri dobrej hudbe. Tak 
tomu bolo aj teraz. V  krásnej 
vynovenej športovej hale nás 
privítali predstavitelia mesta, 
ktorí v príhovore vyzdvihli výz-
nam a tradíciu týchto stretnutí 
pre nás, starších ľudí. Pozdrav 
od našich seniorov im odo-
vzdala zástupkyňa primátorky 
pani Zuzka Zigová. V  dobrej 

nálade, tanci a  spomienkach 
čas rýchlo utekal a ani sme sa 
nenazdali a  bolo sa treba roz-
lúčiť. Stretnutia sa zúčastnilo aj 
štrnásť našich priateľov seniorov 
z Paprade. Viacerí účastníci sa 
návštevy zúčastnili po prvýkrát 
a  boli veľmi milo prekvapení 
atmosférou tohto stretnutia. No 
prišla chvíľa odchodu a my sme 
si sľúbili, že sa o rok, ak nám to 
zdravie dovolí, opäť stretneme. 
Spomienku na tieto pekné chvíle 
pre nás, aj pre budúcich seniorov 

zvečnila pani Antalová a  na 
pamiatku urobila zopár spoloč-
ných fotografií.

Táto naša družba pokračuje 
ako vždy v marci z príležitosti 
MDŽ v Starej Turej, keď nás na 
oplátku navštívia naši priatelia 
z Kunovic.

Na záver sa chcem poďakovať 

predstaviteľom nášho mesta, že 
nám vytváraním podmienok 
umožňuje zachovať peknú tradí-
ciu vzájomných stretnutí senio-
rov miest Stará Turá a Kunovic 
a za ich aktívnu účasť na týchto 
stretnutiach. 

J. Halabrínová

Muzikál AKO PRIŠLI 
LASTOVIČKY DOMOV

„Sťa prúdy rieky, čo tečú z hôr,  
sťa pieseň vtákov, ich jasný chór, 

znie v mojej duši vďačný zbor, 
znie v mojej duši jasný chór.“

I toto spieval 30 – členný detský 
spevácky zbor Lastovičky z OZ 
Sluha v Starej Turej pre vďačný 
zbor divákov v  DK Javorina 
Stará Turá 12. novembra 2016. 
Muzikál podľa rovnomenného 
dielka Kristíny Royovej zdra-
matizoval predseda OZ Sluha 
Mgr. Pavol Trúsik. Hudobne 
a herecky ho s deťmi nacvičila 
umelecká vedúca Jana Feríková, 
ktorá ho spolu s riaditeľom OZ 
Sluha Petrom Feríkom aj pri-
pravila a režírovala. Príbeh las-
tovičiek pohybom vyzdobilo 
5 dievčat z tanečnej školy Bibs 
z Myjavy pod vedením Bibiany 
Michalcovej .  Doprevádzal 

ich orchester v zložení: Jakub 
Novotný basovou gitarou, Lea 
Manďáková elektrickou gita-
rou, Janka Mrázová klavírom, 
Maťo Medňanský cajonom, 
Alena Durcová priečnou flau-
tou. Kostýmami, kulisami, rek-
vizitami a  inou pomocou sa 
podieľali Mgr. Katarína Belišová, 
Ondrej Černák, Katarína Vidová, 
Aďa Miškechová a Samuel Pecka.

Muzikál bol hodnotný po 
všetkých stránkach. Prelínalo 
sa v ňom slovo a piesne s bib-
lickými textami v  kombinácii 
s  modernými prvkami a  tan-
čekmi. Všetkých 30 speváčikov 
– lastovičiek - boli Lastovičkami 

názvom. A  lastovičkami krás-
nym lastovičím spevom, herec-
kým výkonom a  lastovičím 
fráčikom. Najmenšou lastovič-
kou bol 3 – ročný Benjamínko 
Pecka. Jeho choreografia sa 
dopredu nacvičiť nedá. Je jeho 
vlastná, spontánna, presne tá, čo 
mu napadne vo chvíli vystúpe-
nia. Teda originálna. 

O čom dielko „Ako prišli 
lastovičky domov je?“
Kristína Royová ho napísala 
v roku 1910. Rozsahom neveľké, 
ale významovo bohaté. A vďaka 
tomu je aktuálne stále aj po vyše 
100 rokoch. Snúbi sa v ňom láska 
k rodnej domovine a túžba vrá-
tiť sa do nej so silou priateľstva, 
s družnosťou, s umením vedieť 
poslúchnuť múdre životné rady 
skúsených a  nechať sa múdro 
viesť, s odolávaním zvodom sveta, 
so sebaovládaním, disciplínou, 
silným charakterom, s  vôľou 
dokázať sa popasovať s  ťažkos-
ťami...Viera, láska, nádej.

Lastovičky leteli z  teplých 
krajín do Európy, vedené múd-
rymi vodkyňami. Leteli do rod-
nej kolísky, každá do tej svojej 

– Na Slovensko, do Čiech, do 
Anglicka, Francúzska, Ruska, 
Nemecka, Talianska, Rakúska, 
Maďarska. Cestou videli krásne 
krajiny, prírodu, dažďový pra-
les. Spoločným odpočívaním 
naberali sily. Nesmeli sa preje-
dať mušiek, lebo by boli priťažké. 
Niektoré sa aj poklbčili, za čo 
ich vodkyne hrešili. Najťažšia 
cesta bol prelet cez obrovské 
more. Ten niektoré neposlušné 
lastovičky prejedené hmy-
zom neprežili a skončili v jeho 
vodách. Sklamalo ich vlastné 
tielko. Silné jedince prežili aj 
búrku, lejak, víchor. A  dole-
teli domov. Tie naše k nám, do 
našich dedín a miest. Aj do toho 
nášho. A ľudia zvolali: „Ach, las-
tovičky prišli, bude leto!“ 

Text a foto: Mgr. Elena Rubaninská

Tanečná škola Bibs z Myjavy so svojou 
vedúcou Bibianou Michalcovou.

Tvorcovia a účinkujúci. Vpravo Jana Feríková, 
vedľa nej Benjamínko Pecka. Vľavo Peter Ferík, 
Mgr.Pavol Trúsik. Nad ním Bibiana Michalcová.
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Doplnenie k uverejnenému článku 
V roku 1871 Pomocná 
pokladnica...
(Staroturiansky spravodajca č. 11/2016, str. 11)

Podľa informácií, ktoré mám 
k dispozícii, v  jeho úvodnej 
časti sú uvedené nepresnosti, 
ktoré by som týmto chcel 
uviesť na správnu mieru! 
Pripomeňme si, že v onom r. 
1871 v Starej Turej pôsobil ev. 
a. v. farár August Roy (1822 – 
1884), katolícky farár, dekan 
Ján Nepomuk Zimmermann 
(1826 – 1884) s  kaplánom 
Andrejom Pullmannom 
(1843 – 1930). V rámci spo-
ločných myšlienok sloven-
ského národného obrodenia, 
s  cieľom zlepšiť sociálne 
podmienky pospolitého 
ľudu stáli vedno pri založení 
tunajšej ľudovej sporiteľne, 
Pomocnej pokladnice. Veď 
už takto tu vtedy obsadené 
konfesné posty v  mestečku 
jednoznačne logicky vylu-
čovali, aby funkciu predsedu 
Pomocnej pokladnice zrovna 
zverovali do rúk kaplána 

– eléva po štyroch rokoch od 
svojho vysvätenia, nehovoriac 
o jeho takmer jednogenerač-
nom vekovom odstupe voči 
tu uvedeným dušpastierom, 
ako je v  článku uvedené!?! 
Tu treba tiež pripomenúť 
historickú skutočnosť, že Ján 
Červeňanský (? – 1790), sta-
roturiansky farár, myjavský 
dekan pri začiatkoch budo-
vania evanjelického kostola 
veľkoryso ponúkol im svoju 
pomoc pri získaní pozemku 
patričnej veľkosti, či inými 
skúsenostnými radami! I toto 
nie sú nezanedbateľné skutoč-
nosti, ktoré isto nadlho, ak nie 
natrvalo pozitívne ovplyvnili 
vzájomné konfesné vzťahy 
na pôde dnešného nášho 
mesta! Založenie Pomocnej 
pokladnice plne zapadá do 
tejto „filozofie“ vzájomného 
spolunažívania! 

GR

PREVÁDZK A MASÁŽÍ
v Dome Špecialistov ponúka 

masáže za ZVÝHODNENÉ CENY.

Cenové zvýhodnenie je 10 – 40 %
Akcia platí do 31. 12. 2016

Objednať sa môžete
na tel. č.: 0915 322 098

PREVÁDZKA: Dom špecialistov, 
1. poschodie – vpravo, č. dverí 39

Silvester na pomedzí
Tradičné Silvestrovské stretnutie na slovensko-moravskom 

pomedzí sa bude konať 31. 12. 2015 od 13.00 h 
pri pamätníku na Veľkej Javorine. Vystúpia Boršičané, speváci 

z Boršic u Blatnice. Odchod bezplatného autobusu pre 
obyvateľov Starej Turej, je o 10.00 h. od DK Javorina.

Teší sa na Vás prípravný výbor 

Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.

OBČIANSKA INZERCIA

• Výrub rizikových stromov pomocou horo-
lezeckej techniky, kosenie záhrad a sadov. 
Ceny dohodou. Bližšie informácie na 
tel. č. 0949 339 169. 

• Prosím p. Pagáča zo Starej Turej, ktorý našiel 
dňa 24. 10. 2016 vo večerných hodinách na 
parkovisku na Ul. Jiráskovej kľúče od vozidla 
zn. Renault Scénic a odovzdal ich majiteľovi, 
aby sa mu ozval na tel. č. 0905 288 197.
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Majstrovstvá sveta v tradičnom Tai Ji
V dňoch 15.-20.10.2016 sa v Poľskej met-
ropole Varšave konali Majstrovstvá sveta 
v tradičnom Tai Ji. Na odvážnu výpravu sa 
vydali štyria Slováci: Marek Školuda (rodák 
zo Starej Turej, i keď v súčasnosti žije a tré-
nuje v  Banskej Bystrici), Michal Slamka 
a  Ľubomír France (Bratislava) a  za ženy 
zastupovala Simona Holotová (Wushu cen-
trum Stará Turá). Po dlhej a únavnej ceste sa 
naši reprezentanti zložili v hoteli, hneď vedľa 
športovej haly a krásneho parku, v ktorom sa 
dalo trénovať vo voľnom čase mimo súťaže. 
Po úvodnej registrácii dostal každý z tímov 
jednotlivých krajín trikrát priestor na pre-
cvičovanie. Na cvičebnej ploche mali mož-
nosť precvičiť svoje umenie starší aj mladší 
cvičenci z rôznych kategórií. Spoločné tré-
ningy nám umožnili nie len vidieť úroveň 
Tai Ji našich budúcich súperov, ale aj stretnúť 
a  spoznávať sa navzájom s našimi „kung-

-fu bratmi“ a  „kung-fu sestrami“. Či už 
známymi z minulosti alebo úplne novými 
tvárami. Zabavili sme sa mimo cvičenia, aj 
na tréningu samotnom. Spoločné povzbu-
dzovanie a  posedenia sa stali pravidlom 
a  úsmev a  želanie šťastia v  akomkoľvek 

jazyku človeka povzbudili 
a dodali mu odvahu do boja 
o cenný kov. Na úvodnom 
ceremoniáli v nedeľu večer 
vystúpili domáce poľské 
tímy, ale aj národný tím Číny, 
ktorý predviedol nádherné 
predstavenie.

V  silnej konkurencii 
vyše 350 súťažiacich zo 
špičky svetových cvičencov, 
poväčšine z  profesionál-
nych tímov z 32 krajín sa aj 
napriek všetkému podarilo 
našim bojovníkom získať 
pekné umiestnenia a dokonca siahnuť aj na 
cenné kovy! A to hneď päťkrát! Marekovi 
Školudovi sa podarilo ukoristiť dvakrát zlato 
v kategóriách Sun Tai Ji so zbraňou aj bez 
zbrane, Michalovi Slamkovi dvakrát bronz 
v kategóriách Chen Tai Ji, tak isto so zbra-
ňou aj bez zbrane, a Ľubomírovi Francemu 
jedenkrát bronz v  kategórii Chen Tai Ji... 
V kategórii Chen Tai Ji sa umiestnil na ....
mieste a Simona Holotová dosiahla štvrté 
miesto v  kategórii Chen Tai Ji s  mečom 

a šieste v kategórii Chen Tai Ji bez zbrane.
Celá súťaž sa pritom niesla v znamení 

vysokej úrovne cvičenia súťažiacich z rôz-
nych krajín. Od Číny cez Honkong, USA, 
Brazíliu, Kanadu, Taliansko či Česko, Poľsko 
a samozrejme, Slovensko. 

Najbližšie majstrovstvá sveta sa budú 
konať v Bulharsku. Už teraz sa na ne tešíme 
a dúfame, že naši reprezentanti obhája tituly 
z tých posledných.
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Kung fu deti II. kolo
V druhú novembrovú sobotu náš miestny klub Wushu centrum 
Stará Turá, pod patronátom Slovenskej asociácie čínskeho wushu 
(SAČW), usporiadal II. kolo juniorskej súťaže vo wushu s názvom 
Kung fu deti II. kolo. Prvé kolo sa konalo v apríli. SAČW je povinná 
zorganizovať minimálne dve juniorské súťaže ročne a my sme radi, 
že túto povinnosť dokáže pre celé Slovensko zabezpečiť práve náš 
klub. Táto súťaž je obľúbená, o čom svedčí aj počet účastníkov 
z rôznych wushu klubov Slovenska a máme radosť, že sa zúčastňujú 
aj naši priatelia spoza rieky Moravy – klub z Brna, kam na súťaže 
radi chodia cvičenci zase zo slovenských klubov. 

V tomto kole si zručnosť a silu 
v cvičení zostáv bez zbrane i so 

zbraňou zmeralo 25 súťažiacich 
zo 4 klubov v celkovom počte 42 

štartov v 14 disciplínach. Okrem 
tradičných zbraní, ako je čín-
ska zahnutá šabľa zvaná Dao, 
či dlhá palica zvaná Gun, sme 
mali možnosť vidieť aj zostavu 
párových zbraní – dvoch nožov 
v  podaní cvičencov z  Brna, 
ktorí predviedli veľmi peknú 
ukážku. Okrem cvičenia zostáv 
sa bojovníci popasovali aj v kon-
taktnom zápase s názvom xushi. 
Obecenstvo mohutne povzbu-
dzovalo borcov a burcovalo ich 
k čo najlepším výkonom.

Wushu centrum Stará Turá 
si nakoniec z celkového počtu 
37 medailí odnieslo 23 (8x 
zlato, 9x striebro a  6x bronz). 
Najúspešnejším športovcom 
súťaže sa stal Michal Tóth so zis-
kom dvoch zlatých a jednej strie-
bornej medaile, z nášho klubu 
sa ešte na rebríček najúspešnej-
ších športovcov prebojovala aj 
Simona Václavová so ziskom 
jednej zlatej a  dvoch striebor-
ných medailí.

Keďže tieto súťaže náš klub 
robí pravidelne, nevyskytli 
sa vôbec žiadne organizačné 
problémy a priebeh súťaže bol 
hladký a  rýchly. Všetci zúčast-
není vyjadrili spokojnosť a my 
sa tešíme, že na budúci rok sa 

opäť stretneme v  Starej Turej 
a  v  Brne. Toto bola pre tento 
rok 2016 posledná wushu súťaž 
a tak môžu naše deti zbierať sily 
a skúsenosti do súťaží napláno-
vaných na budúci rok. Okrem 
už tradičných dvoch kôl Kung 
fu deti to bude aj veľká súťaž 
Majstrovstvá Slovenska vo 
wushu, a ďalšie súťaže organizo-
vané Českou federáciou wushu, 
Medzinárodnou a  Európskou 
wushu federáciou.

Ďakujeme za plynulý prie-
beh súťaže všetkým organizá-
torom z klubu Wushu centrum 
Stará Turá, rodičom našich 
wushu detí za veľkú pomoc 
a  ochotu, divákom za preja-
vený záujem, všetkým klubom, 
ktoré sa zúčastnili a samotným 
súťažiacim, ktorí predviedli ich 
najlepšie možné výkony, sledo-
vali úroveň ostatných a motivo-
vali sa, a v neposlednej rade za 
to, že povzbudzovali a prispeli 
tak ku skvalitneniu a výbornej 
atmosfére súťaže. Veríme, že 
každý mal v mysli heslo nášho 
klubu, že nie je dôležité vyhrať, 
ale zvíťaziť sám nad sebou a nad 
všetkým, čo nám bráni kráčať po 
ceste poznania.

Autor: WCST



16  Staroturiansky Spravodajca 12/2016 www.staratura.sk


