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

Pomôžte psíkom z útulku Nádej
Mesto Stará Turá sa snaží vyspo-

riadať s otázkou túlavých psov už nie-
koľko rokov. Žiaľ, je to problém, ktorý 
trápi väčšinu našich miest. Odchyt psí-
kov vykonávajú u nás mestskí policajti. 
Niekoľko týždňov pobudnú v  koterci 
pri mestskej polícií, no ak sa nenájde 
starý alebo nový majiteľ, psík putuje 
do útulku „Nádej“ v Novom Meste nad 
Váhom. V rámci spolupráce s novomest-
ským útulkom umiestnilo mesto Stará 
Turá v OD Tesco v Starej Turej zberný 

kôš, kde môžu obyvatelia Starej Turej, 
ale aj okolia vhadzovať krmivo pre psí-
kov z tohto útulku. Do koša však môžete 
vhadzovať aj psie konzervy, piškóty, psie 
maškrty, ovsené vločky či hračky. Útulok 
bude vďačný za každú pomoc. 

Chceli by sme poďakovať spoločnosti 
Tesco, že nám dovolila aj takýmto spô-
sobom pomôcť psíkom v útulku a tiež 
pracovníkom Technických služieb, ktorí 
pre nás tento zberný kôš vyrobili.

Lívia Boorová 
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 4. októbra sa uskutočnilo XXI. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará 
Turá, predmetom ktorého bolo mimoriadne 
prerokovanie materiálov týkajúcich sa ma-
jetkových záležitostí mesta. Z dôvodu neprí-
tomnosti primátora a zástupkyne primátora 
mesta viedol zasadnutie poslanec poverený 
MsZ Ing. Miroslav Nerád.

Poslanci prerokovali 
a schválili nasledovné:
a) návrh:
• zmluvy o  uzavretí budúcej kúpnej 

zmluvy nájomného bytového domu so 

spoločnosťou STINEX, s. r. o., Nové Mesto 
nad Váhom. Návrh bol schválený s pripo-
mienkami, ktoré boli následne zapraco-
vané do kúpnej zmluvy so spoločnosťou.

• na zrušenie uznesenia č. 15-XX/2012 zo 
dňa 13.9.2012,

• odpredaja lyžiarskeho vleku páno-
vi Miroslavovi Martinčekovi bytom 
Bratislava.

b) zámer:
• prenájmu pozemku parc. č. 443/1 - zast. 

plocha o výmere 598 m2 a pozemku parc. 
č. 440/1 – záhrady, na ktorých bude posta-
vený bytový dom,

• odpredaja nehnuteľného majetku mesta: 
Štadión - trávnaté ihrisko 
Štadión – ľahkoatletická dráha 
Štadión – doskočisko I 
Štadión – doskočisko II 
Vstupná brána futbalového štadiónu.

Mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prí-
tomných poslancov zrušilo VZN č. 2/2011–
Nar. Zásady hospodárenia s  majetkom 
mesta Stará Turá a  jeho dodatku VZN 
č. 1/2012–Nar. Zároveň schválilo materiál 
„Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Stará Turá“. Mgr. Ľubica Klimáčková

Oslavovali sme výročie 
prvej písomnej zmienky 
o našom meste

Počas mesiaca september 
sme si v našom meste pripomí-
nali dve vzácne výročia. Dom 
kultúry Javorina oslávil už 50 ro-
kov od svojho založenia a mesto 
Stará Turá si pripomenulo 620. 
výročie od prvej písomnej 
zmienky o  našom meste. Po 
prvýkrát sa Stará Turá spomína 
už v roku 1392, a to v darova-
cej listine kráľa Žigmunda ako 
obec patriaca Čachtickému hra-
du, ktorý v tých časoch vlastnil 
Stibor zo Stiboríc. 

V rámci oboch výročí sa od 
21. do 23. septembra uskutočni-
li v priestoroch Domu kultúry 
Javorina a na Námestí slobody 
rôzne aktivity, ktoré boli spojené 
s oslavami týchto výročí. 

Mesto Stará Turá v  spolu-
práci s Domom kultúry Javorina 
pripravilo pre všetkých občanov 
program „Sami sebe“, ktorý bol 
venovaný práve spomínané-
mu výročiu mesta. V  sobotu 
22. septembra sme program 

začali premietaním fotogra-
fií nášho mesta v  sprievode 
„Piesne o  Starej Turej“, ktorú 
zložila Staroturianka, Elena 
Rumánková. O fotografie a pre-
mietanie sa postaral výborný fo-
tograf, Martin Medňanský.

Celým programom nás spre-
vádzali príjemné moderátor-
ky, Mgr. Katarína Medňanská 
a  Věra Tepličková. Spoločne 
s nimi sme prešli dejinami náš-
ho mesta, od prvého osídľovania 
až po súčasnosť.

Začiatok programu bol ve-
novaný oceňovaniu osobností, 
ktoré sa v  určitých oblastiach 
zaslúžili o  skvalitnenie života 
našich občanov a o rozvoj nášho 
mesta. Oceňovania sa ujal pri-
mátor mesta, Ing. Ján Kišš.

Vo svojom príhovore pove-
dal: „Samozrejme, tých, ktorí by 
si zaslúžili ocenenie je viac a na-
pokon – ste to vy všetci, pretože 
každý z Vás na svojom poste sa 
pričinil o to, že naše mestečko 

je a žije si Vašim životom. Iste 
uznáte, že nebolo jednoduché 
vybrať, podľa môjho názoru, 
osobnosti, ktorých šľachtí pre-
dovšetkým skromnosť, pracovi-
tosť, ktoré nepotrebujú k životu, 
aby boli na titulných stránkach 
novín, ktorí sa nepotrebujú 
ukazovať v  televízií a  ktorých 
najväčšou cnosťou je uspokoje-
nie z dobre vykonanej práce pre 
nás, ostatných...“ Potom na pó-
dium pozval emeritného farára, 
Mgr. Milana Kubíka; bývalého 
ekonomického riaditeľa kon-
cernu Chirana, v súčasnosti za-
nieteného cyklistu, Ing. Dušana 
Hrnčiříka; dlhoročného trénera 
basketbalistiek a  nestora toh-
to športu v našom meste, pána 
Milana Šustíka; bývalú výbor-
nú tanečníčku ľudových tancov 
a  terajšiu dobrú dušu v oblas-
ti sociálnej pomoci, Mgr. Júliu 
Bublavú a výbornú pedagogičku, 
pôsobiacu v našej ZUŠ, ktorá šíri 
meno a slávu našej školy v ob-
lasti výtvarnej výchovy nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí, 
Mgr. Miroslavu Lacovú. 

Všetky tieto osobnosti pre-
vzali z  rúk primátora plake-
tu, ktorá im bude pripomínať 

tento príjemný septembrový 
deň. Potom sa už pokračovalo 
v programe, venovanom výro-
čiu mesta. 

Už samotný názov celého 
podujatia, teda „Sami sebe“ 
naznačuje, že sme sa chceli po-
chváliť najmä tým, čo máme tu 
u nás doma, v Starej Turej. Preto 
v programe vystúpili naše staro-
turianske súbory, kluby a krúž-
ky. Videli sme tu ľudovú hudbu 
Turanček zo základnej umelec-
kej školy, Free Zee Dance zo zá-
kladnej umeleckej školy, deti aj 
dospelých z Wu-shu centra Stará 
Turá, brušné tanečnice z centra 
voľného času, deti zo základ-
nej školy, ale aj Veľký dychový 
orchester DK Javorina. Podľa 
potlesku prítomných je jasné, 
že máme v Starej Turej naozaj 
množstvo talentovaných ľudí. Za 
krásny program musíme poďa-
kovať pani režisérke, Mgr. Anne 
Chmurovej, ktorá dokázala spo-
jiť do súmerného celku históriu 
nášho mesta, zábavu, hudbu, 
tanec, šport a  úprimné poďa-
kovania. Veríme, že podobné 
programy si nájdu miesto v srd-
ciach Staroturiancov aj v budúc-
nosti.  Lívia Boorová
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Slovenský dramatik, národný 
buditeľ a evanjelický kňaz

JOZEF HOLLÝ
* 29.1.1979 Skalica
† 3.11.1912 Moravské Lieskové

Dňa 3.11.2012 pripomenieme si sté výročie 
úmrtia slovenského dramatika, národného buditeľa a evanjelického kňaza, 
Jozefa Hollého. Občania Moravského Lieskového a početní hostia, medzi 
ktorými nechýbal ani prezident Ivan Gašparovič, či vnuk nášho dramatika, 
Josef Abrhám, dôstojne si zadržali toto výročie už dňa 16.6.2012, o čom sme 
Vás stručne informovali. 

O Jozefovi Hollom sme na stránkach nášho časopisu písali už dávnejšie. 
Azda by patrilo pri takejto príležitosti znova stručne pripomenúť si jeho 
životný príbeh. Naša osobnosť pochádzala zo Skalice. Podľa stredovekých 
obyčajov platilo cuius regio, eius religio. Poddaní museli prijať náboženstvo 
podľa svojho pána. Z týchto dôvodov na území dnešného nášho Záhoria 
poznáme i nositeľov priezviska Hollý katolíckej konfesie, ako, zhodou okol-
ností, bol dramatik, Ján Hollý. 

Jozef Hollý narodil sa matke Kataríne, rod. Norekovej a otcovi Jánovi. Po 
bohosloveckých štúdiách bol kaplánom v Báčskom Petrovci vo Vojvodine 
a od r. 1902 v Starej Turej. Nepobudol však u nás dlho, možno čosi viac 
ako jeden kalendárny rok. Za tento čas stihol sa tu oženiť a napísať svoju 
prvotinu, divadelnú hru Márnotratný syn, ktorá tu mala svoju premiéru 
23.12.1903. No v tomto čase už bol evanjelickým farárom v Moravskom 
Lieskovom. 

Vráťme sa však k jeho manželke, Anne, rod. Urbančíkovej (1884-1963), 
čo iste bude zaujímať našich čitateľov. Jej rodičmi boli matka Anna, rod. 
Vavrovičová (1861-1913). Pochádzala z Dolného Vavrovičovského mlyna 
(prvá zmienka o ňom je už r. 1649) a otec bol Pavel Urbančík (1857-1912), 
hauzírer z Drgoňovej doliny. Pavel Urbančík chodieval za svojou milou 
dobrou prechádzkou okolo Kyselej vody, cez kopec Remenárová do Dolného 
mlyna. Tento bol posledným z niekoľkých mlynov v kopaniciach a v mes-
tečku, ktoré napájal potok Tŕstie (Topolec). Jeho dostatočný spád v tejto 

časti mestečka využívala tu súčasne i píla. Voda odtekala do nivy potoka 
smerom na Vaďovce, na ktorej v tridsiatych rokoch minulého storočia začali 
budovať budúci priemyslový areál nášho mesta. 

Urbančíkovskí pamätníci rodu s nevôľou spomínajú na jednu veľkú 
nepríjemnosť. Rodinná rada dávnejšie rozhodla, že na tejto kopanici, cez 
cestu oproti stávajúcemu Lukáčovie mlynu, vybudujú paralelný vlastný 
mlyn, tiež napájaný potokom Kostolník. I stalo sa! Akého sa však dočkali 
prekvapenia! K tejto novopostavenej budove mlyna, v dôsledku nesprávne 
určenému spádu, nedotiekla z Kostolníka dodnes ani kvapka vody! A tak, 
za roky táto pre mlyn neužitočná stavba stala sa len rodinným obydlím, 
posledne pre chalupárov. Dnes, odbehnutá a prerástla vegetáciou, čaká na 
svoj neblahý osud, ako všetko to, čo razom prestalo byť pre nás užitočné! 

Po sobáši sa budúci manželia Urbančíkovci presťahovali do centra mes-
tečka. V manželstve narodili sa im dve deti. Tu už spomínaná dcéra Anna 
a syn Miloslav (1897-1901). Rodičia so synom Miloslavom sú pochovaní 
na starorurianskom cintoríne II, na Chrípe.

Nezabudnime však na nášho dramatika, buditeľa a kňaza. V prostredí 
fary v Moravskom Lieskovom sa nášmu pánovi farárovi zapáčilo. Za jedno 
desaťročie stáva sa uznávaným slovenským dramatikom. Uveďme divadelné 
hry, ako Kubo - 1904, Amerikán - 1907, Emancipácia - 1908, Černová - 1909 
a Geľo Sebechlebský - 1912. Asi vnútorne cítil, že dni života na tomto svete 
má zrátané. Manželka Anna mu povila syna Martina (1904-1965) a dcéry 
Elenu (1906-1983) a Boženu (1907-1990). 

Pre úplnosť dodajme, že vdova Anna Hollá zbytok svojho života prežila 
v Novom Meste n. Váhom. Ani ich deti však nezostali nič dĺžni sloven-
skej kultúre. Syn Martin bol známy slovenský filmový a divadelný herec 
a režisér. Jeho syn Martin ml. bol filmový režisér. Pôsobil ako na Kolibe, 
tak i na Barrandove. Dcéra Elena, vyd. Holéczyová povýšila paličkovanú 
čipku na umenie a bola menovaná Národnou umelkyňou (1976). Dcéra 
Božena, vyd. Abrhámová bola matkou známeho filmového, divadelného 
a televízneho herca Josefa Abrháma (1940), ktorý má za manželku Libušu 
Šafránkovú (1953).

Telesné pozostatky Jozefa Hollého, jeho manželky Anny, rod. 
Urbančíkovej, ich dcéry, národnej umelkyne Eleny Holéczyovej a ďal-
ších rodinných príslušníkov sú uložené v rodinnej hrobke v Moravskom 
Lieskovom. Gustáv Rumánek

Novinky zo ZŠ
Opäť máme za sebou ďalší mesiac tohto 
školského roka. Mesiac, v ktorom nás prí-
roda prekvapila takmer letným počasím 
a úžasnou paletou farieb. Na obdivovanie 
jesennej krásy za oblokmi školy však ani 
žiaci ani učitelia veľa času nemali, pretože 
október bol plný aktivít a akcií, ktoré sme 
pre našich žiakov pripravili.

12.10. to bolo kultúrne podujatie pod 
názvom Československý muzikál. Pestré 
a profesionálne na dobrej úrovni prevedené 
podujatie deti poučilo a pobavilo.

16.10. a 17.10. sa stretli rodičia s učiteľmi 
svojich detí na rodičovských združeniach. 
Škoda, že sa opäť potvrdila dlhoročná skú-
senosť. V niektorých triedach bola účasť dosť 
slabá. Je to škoda, pretože rodičia, ktorí do 
školy neprišli, sa nedozvedeli dôležité infor-
mácie, ktoré cez školský rozhlas oznámila 
pani riaditeľka a potom triedni učitelia.

19. - 28.10. si mohli žiaci pozrieť výstavu 
plodov a rastlín, ktorá mala naozaj dobrú 
úroveň a 19.10. navštívili ôsmaci čističku 
odpadových vôd. 

Vyučujúci slovenského jazyka pripravi-
li pre svojich žiakov dve literárne exkurzie. 
Ôsmaci sa pobrali po stopách štúrovcov 

na miesta, ktoré dýchajú históriu a  spo-
mienkami na boj za sabaurčenie nášho 
národa. Navštívili pamätník, ktorý pripo-
mína boje v 1. slovenskom národnom po-
vstaní U Klasovitých, zastavili sa v Myjave, 
Hlbokom, Modre a napokon Trnave.

Druhou bola regionálna exkurzia do 
Lubiny, Zemianskeho Podhradia a Beckova 
pre žiakov 7. ročníka. Aj deti, ktoré sa učia 
náboženstvo, sa vybrali na exkurziu, v Žiline 
si pozreli evanjelický aj katolícky kostol 
a  židovskú synagógu. Potom sa zastavili 
v Svätom Kríži – Lazisku v drevenom arti-
kulárnom kostole.

25.10. bol veľmi dôležitým dňom pre na-
šich prváčikov. Na imatrikulácii, ktorú orga-
nizujeme 2. rok, boli zábavným spôsobom 
prijatí do cechu žiackeho. Nebolo to však 
celkom ľahké, pretože museli najskôr splniť 
úlohy, ktoré pre nich organizátori pripravi-
li. To, že boli všetci úspešní, svedčí o tom, 
akých šikovných prvákom máme. 

Obloha na dlani – tak sa volala ak-
cia, ktorá vybraným triedam priblížila ta-
jomný a  obdivovaný vesmír. Hvezdáreň 
v  Partizánskom pripravila v  rámci roz-
voja prihraničných regiónov spoločne 
s Hvězdárnou Valašské Medziříčí unikátny 
projekt – prenosné planetárium, ktoré účast-
níkom prinieslo jedinečné predstavenie.

Október je mesiac úcty k starším, kedy 

si spoločnosť viac všíma tých, ktorí celý ak-
tívny život pracovali a v súčasnosti sú na za-
slúženom odpočinku. Ani naša škola nie je 
výnimkou. 

29.10. sme na pôde školy privítali naše 
bývalé kolegyne a kolegov. Tieto stretnutia 
sú každý rok veľmi milé, majú úžasnú atmo-
sféru a ani tento rok nebol výnimkou.

Na záver mesiaca – 30.10. sa mnoho 
detí 2. stupňa premenilo na upírov, strigy 
a iné strašidlá. Všetci spolu veselo oslávili 
Halloween. Najstrašnejšie a najnápaditejšie 
masky sa dočkali skvelej odmeny – prežili 
v škole noc plnú strašenia. Bol to pre všet-
kých úžasný zážitok.

Podľa množstva už napísaných akcií je 
jasné, aký hektický mesiac je za nami. A to 
ešte nie je všetko. Deti zbierali šípky, papier 
a stále prebieha zber šatstva a textilu na cha-
ritatívne účely.

Na záver chcem poďakovať všetkým 
rodičom, ktorí pripravili aktivity pre deti 
v rámci akcie Rodičia škole. Keď sa táto akcia 
pred niekoľkými rokmi začínala, bolo naozaj 
málo ľudí, ktorí sa do nej zapojili. Dnes je 
všetko inak, pretože v každej triede sa našli 
rodičia, ktorí vymysleli niečo pekné pre trie-
dy svojich detí. Je to úžasný pokrok a všetci 
sme im vďační.

Anna Chmurová
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Koncert „Dúha 
v srdci“ vyčaril radosť 
v mnohých srdciach

Kto navštívil Spoločenskú 
sálu MsKS v Novom Meste nad 
Váhom v nedeľu 30. septembra 
popoludní, bol iste príjemne pre-
kvapený. Budova i jej okolie bolo 
zaplnené množstvom ľudí, ktorí 
sa usmiati a v dobrej nálade tešili 
zo všetkých aktivít, ktoré im boli 
ponúkané. Tí, ktorým žiarili oči 
šťastím a radosťou neboli častí 
návštevníci kultúrnych stánkov. 
Boli to deti, mládež a dospelí ľu-
dia so zdravotným a mentálnym 
postihnutím z  Trenčianskeho 
kraja. Toto špecifické podujatie 
bolo zorganizované s nadšením 
a snahou ponúknuť práve tejto 
skupine možnosť prežiť popo-
ludnie plné radosti, hudby, tanca 
a tvorivosti. Nosnou myšlienkou 
organizátorov bolo „ak dbáme 
o šťastie iných, nachádzame svo-
je vlastné“. Verte, že šťastie bolo 
prežívané obojstranne!

Pred novozrekonštruovanou 

budovou všetkých návštevní-
kov vítala temperamentná my-
javská hudba a  spev v  podaní 
staroturianskej ľudovej hudby 
Turanček. Prichádzajúci náv-
števníci si vyskúšali a  overili 
svoje schopnosti pri práci s hli-
nou a prútím, mnohé deti s nad-
šením prijali možnosť stať sa na 
chvíľu Robinom Hoodom a tré-
novať streľbu na starodávnych 
lukoch alebo veselé rozptýlenie 
v nafukovacom hrade. Vnútorné 
priestory budovy žili zanietený-
mi umelcami, ktorí so zápalom 
a  chuťou vytvárali svoje prvé 
kresby pomocou enkaustiky 
(maľovanie horúcim voskom). 
Možnosť oživiť si tvár zaujíma-
vou maľbou využili nielen deti 
a mládež, ale i viacerí dospelí. 
Všetkým nadšencom tanečných 
rytmov a pohybových kreácií sa 
počas celého podujatia venova-
li inštruktorky Zumby Denisa 

a Anka, ktoré svojim zápalom 
pre pohyb roztancovali veľkú 
časť účastníkov podujatia.

Charitatívne podujatie Dúha 
v srdci bolo zároveň i prvým kul-
túrnym podujatím v zrekonštru-
ovanej viacúčelovej sále. Radosť 
z otvorenia benefičného koncer-
tu a zároveň aj novej sály zdie-
ľali spolu s primátorom mesta 
Jozefom Trstenským i poslanci 
NR SR Jaroslav Baška, Dušan 
Bublavý a  predstaviteľka za 
Trenčiansky samosprávny kraj, 
Elena Behrová. Celé podujatie 
s  ľahkosťou, šarmom a vtipom 
viedol trenčiansky rodák, mo-
derátor Štefan Skrúcaný.

Benefičný koncert Dúha 
v srdci mal otvorenú náruč pre 
všetkých, ku ktorým príroda 
nebola príliš štedrá v  prídele 
zdravia. O to štedrejší boli orga-
nizátori, ktorí ponúkli úžasnú 
zostavu hudobných hostí, ktorí 
sa nachádzali na pomyselných 
stupienkoch dúhového spektra. 
Srdcia všetkých návštevníkov 
sa rozihrali dúhovými farbami 
pri sólo speve Katky Knechtovej 
a silne rozvibrovali pri jej novej 
punkovej dievčenskej skupine 
The Cubes, ale i spevák Jerguš 
Oravec a  band. Hostia pocíti-
li slnečnú náladu a  intenzív-
ny návrat do leta vďaka dvom 
najúspešnejším českosloven-
ským reggae kapelám Švihadlo 
a Polemic. V tejto fáze sa vlnilo 
v reggae rytmoch už celé publi-
kum. Vlnenie a tanečné nadšenie 
pokračovalo i pri hudbe a speve 
skvelého tanečníka a  speváka 
Zaša. Ľudová hudba Turanček 
vniesla inú melodiku a  iný 
rytmus, ale nadšenie publika ne-
ustále gradovalo a radosťou bola 
naplnená celá sála. Pódium pat-
rilo aj showmanovi Branislavovi 

Matulovi, ktorý všetkých výbor-
ne pobavil so svojím divadlom 
nepočujúcich. Na najvyššom ob-
lúku dúhového spektra trónila 
kapela IMT Smile, ktorá svojimi 
známymi hitmi naplnila mysle 
i srdcia všetkých zúčastnených. 
S  plnou speváckou podporou 
publika zneli skladby v podaní 
Ivana Táslera, ktoré boli zlatým 
klincom celého benefičného 
koncertu. Publikum ťažko uvoľ-
ňovalo zo svojho nadšeného 
objatia skupinu IMT Smile, ale 
všetko krásne raz skončí, a tak 
sa musel skončiť i tento skvelý, 
pozitívnou energiou nabitý be-
nefičný koncert.

Organizátori podujatia vy-
jadrujú úprimné poďakovanie 
predstaviteľom mesta za ústre-
tovosť a ochotu pri spolupráci 
pred aj počas koncertu. Veľkou 
mierou prispeli k  úspešnému 
a vydarenému podujatiu, ktoré 
zostane krásnou spomienkou 
všetkým zúčastneným, predo-
všetkým mládeži s postihnutím, 
ktorí majú podstatne menej prí-
ležitostí ako ich zdraví rovesní-
ci, aby prežili niekoľko hodín 
radosti a šťastia v zajatí hudby 
a tanca. Pestrá paleta hudby ako 
dúha vyčarila radosť v mnohých 
srdciach a detičky bude hriať na 
duši ešte dlhý čas. Podujatia sa 
zúčastnili aj deti a  dospelí so 
zdravotným a  mentálnym po-
stihnutím zo Starej Turej. 

Benefičný koncert Dúha 
v srdci pripravilo Centrum soci-
álnych služieb pre osoby s men-
tálnym postihnutím v  Novom 
Meste nad Váhom a Občianske 
združenie Milan Štefánik.

Text: Júlia Bublavá a Milan Štefánik 
Foto: Vladimír Kuric, Katarína 

Orešanská a Petra Bohuslavská 
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Dôležitý oznam

Žiadame občanov, ktorí ešte neuzatvorili 
nájomnú zmluvu a nezaplatili poplatok 

za nájom hrobového miesta pre 
svojich pozostalých na obidvoch 
cintorínoch, aby tak urobili vždy 

v stredu a vo štvrtok od 8.00 do 16.00 h 
v Dome smútku v Starej Turej.

TSST

Burza v MC Žabka
Materské centrum Žabka 

pripravilo pre staroturianske 
mamičky Jesenno-zimnú burzu 
detského a tehotenského oble-
čenia, obuvi a potrieb pre deti. 
Burza sa uskutočnila 5. a 6. ok-
tóbra v  priestoroch materské-
ho centra Žabka a  bola veľmi 
úspešná. Mamičky mali možnosť 
prostredníctvom burzy predať 
oblečenie a obuv, z ktorých ich 
deti už vyrástli, ale aj autosedač-
ky, kočíky, vaničky, sedačky a iné 
potreby pre deti. Okrem toho si 
tu mohli nakúpiť aj tehotenské 
oblečenie. 

Burzy sa zúčastnilo takmer 
80 predávajúcich, z ktorých kaž-
dá dostala vlastný kód. Kódy sa 
použili na označovanie vecí, 

každá mamička ich mohla pri-
niesť až 50. Burza bola podľa čle-
niek materského centra, podľa 
názoru predávajúcich, ale aj ku-
pujúcich úspešná. Mamičky sa 
takýmto spôsobom zbavili vecí, 
ktoré už deti neoblečú a naopak 
mohli zase nakúpiť väčšie veci za 
skvelé ceny. Dievčatá, ktoré svoj 
prírastok ešte len očakávajú, si 
mohli nakúpiť vecičky aj pre no-
vorodencov. Pre veľký úspech 
pripravujú členky MC Žabka 
pre mamičky ďalšiu burzu, a to 
kníh a hračiek. Burza sa usku-
toční 4.  novembra v  priesto-
roch materského centra Žabka 
na Jiráskovej ulici.

Lívia Boorová

Voda je náš 
kamarát...

...takto si môže povedať 45 detí 
z predškolských tried materskej 
školy, ktoré v dňoch 24. až 28. 
septembra absolvovali pred-
plaveckú prípravu v plavárni 
na Myjave. 

Hlavným cieľom predplavec-
kej prípravy v MŠ je oboznamo-
vanie sa s vodou, odstraňovanie 
strachu detí z vody predovšet-
kým ponorením hlavy a  indi-
viduálne i  počiatky splývania 
a  kraulovania nohami. Mnohí 
rodičia isto potvrdia, že v pon-
delok pri odchode sa deťom zra-
čilo v očiach veľa otázok i strach 

z  neznámeho. No počiatočný 
strach z  vody i  z  neznámych 
činností postupne opadával. 
Chceme sa poďakovať trénero-
vi pánovi Pavlovi Melegovi, za 
to, že v piatok sa väčšina detí vo 
vode pohybovala bez strachu 
a mnohí veľmi úspešne dokáza-
li pri splývaní s plaveckými do-
skami kraulovať nohami a dá sa 
povedať, že sa cítili, „ako ryby 
vo vode“.

To, že sa deťom na plavárni 
páčilo svedčí aj fakt, že ďalší týž-
deň chceli v plávaní pokračovať.

Emília Sobotková, MŠ Stará Turá

Vážení občania...
polícia v Starej Turej sa na 

Vás obracia so žiadosťou o po-
moc pri ochrane Vášho majetku, 
najmä pri zabraňovaní páchania 
majetkovej trestnej činnosti. 
Z dôvodu alarmujúceho výskytu 
prípadov krádeží v meste Stará 
Turá Vás žiadame, aby ste nebo-
li ľahostajní k tomu, čo sa deje 
okolo Vás, ale naopak, snažili sa 
aktívne prispieť k tomu, aby Vaše 
mesto bolo bezpečné. Preto Vás 
vyzývame, čokoľvek podozrivé, 

čo vidíte alebo počujete, bez vá-
hania, najmä v nočných a sko-
rých ranných hodinách, môžete 
bezplatne oznámiť na známe 
telefónne číslo 158, a to aj ano-
nymne. Polícia v Starej Turej je 
tu predovšetkým pre Vás a kaž-
dé Vaše včasné varovanie má 
veľký význam pri našej práci. 
Nezabúdajme na to, že nabudú-
ce môže byť práve náš majetok 
cieľom zlodejov.

Ďakujeme
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Svadobný deň 
v hoteli Lipa

Hotel Lipa pripravil v nedeľu 14. októbra 
pre všetkých Staroturiancov ďalší ročník 
Svadobného dňa v hoteli Lipa. Ten tohto-
ročný bol rozšírený o množstvo noviniek. Už 
od poobedných hodín sa v hoteli združovalo 
množstvo ľudí. Celé podujatie moderovala 
bývalá Miss a moderátorka Slovenskej tele-
vízie Karin Majtánová.

V úvode predstavila jednotlivých vy-
stavovateľom a spomenula, na čo všetko sa 
môžu hostia počas svadobného dňa tešiť. 
Hlavným usporiadateľom akcie bol hotel 
Lipa. Ten predviedol svoju ponuku orga-
nizovania svadieb, výzdobu na svadobných 
stoloch a hostia si mohli pozrieť aj svadobný 
apartmán, ktorý dostávajú mladomanželia 
v hoteli grátis. Svadobné a spoločenské šaty 
predstavil svadobný salón Patrícia z Myjavy, 
ručnú výrobu originálnych šiat Miki Modelle 
zo Senice, spoločenské a  svadobné účesy 

robil kadernícky salón Kristína z Nového 
Mesta nad Váhom, líčenie predvádzal koz-
metický salón Le Glamour Mary Kay zo 
Senice, obrúčky zlatníctvo Stacho z Očkova, 
nechty salón Miriam z Nového Mesta nad 

Váhom. Sladké svadobné torty priniesla 
Myjavská pekáreň. Priamo na pódiu bola aj 
ukážka dozdobovania torty. Dekorácie, nie-
len na svadbu pripravila pre hostí predajňa 
Decore z Nového Mesta nad Váhom. Ukážku 
svadobných stanov vkusne zladila pred ho-
telom firma Bran Marquees z  Trenčína. 
Hosťom sa predstavili až štyri foto a video 
služby, tri svadobné vozidlá, hudobníci 
Cinnamon a tiež dvaja dížejovia. Ľudí za-
bával aj domáci ľudový orchester POĽUN zo 
Starej Turej. POĽUN predviedol naživo na 
pódiu ukážku klasického začepčenia nevesty. 

Pred hlavným vstupom do kongresovej 
sály si mohli hostia vypočuť krásne tóny har-
fy v podaní Márie Kmeťkovej a spev Daniely 
Tomešovej. 

Všetky prítomné dámy sa najviac tešili 
na prehliadku spoločenských a svadobných 
šiat. Tá sa začala až vo večerných hodinách 
najprv prehliadkou spoločenských šiat, 
vhodných na oslavy a stužkové slávnosti, po-
tom pokračovali deti v detských šatách a ob-
lekoch. Najočakávanejšou bola prehliadka 
svadobných šiat. Predvádzané modely boli 
naozaj ako z rozprávky. Prestávky vyplnili 
harfistka so speváčkou a speváčka Miriam 
Šimončicová z Myjavy. 

Pre mamičky, ktoré prišli s deťmi bol 
v malom salóne pripravený detský kútik. 
Rodičia si tak mohli pozrieť pripravené 
stánky a deti sa mohli do sýtosti vyšantiť. 
Podľa manažérky hotela, Niny Haverovej, 
sa tento ročník vydaril, nakoľko bol počas 
celého dňa hotel plný ľudí. Odhadovaný po-
čet hostí sa vyšplhal až na číslo 300 osôb, 
prišli Staroturianci, ale aj ľudia z okolitých 
dedín a obcí, stretli sme tu aj Seničanov či 
Trenčanov. 

Podľa záujmu ľudí je jasné, že toto podu-
jatie je u Staroturiancov každým rokom viac 
a viac populárne. Dúfame, že aj budúci rok 
pre nás hotel Lipa pripraví takýto výnimoč-
ný svadobný deň.

Lívia Boorová
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Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice septembra 
do polovice októbra 2012?
• K 1. 10. 2012 sme otvorili 2 kluby: Babyclub (každý utorok od 10.00 – 

13.00 hod.) a IT klub (ZMENA! Každý štvrtok od 12.30 – 15.00 hod.).
• K 1. 10. 2012 sme otvorili Poradensko-informačné centrum pre deti, 

mládež a rodičov. O jeho činnosti si môžete prečítať v samostatnom 
príspevku.

• Vo štvrtok 4. 10. sa CVČ zaplnilo malými i väčšími svetlonosmi najrôznej-
šieho vzhľadu a pôvodu. Vyše 20 detí ich tu vyrezávalo a zdobilo cukety, 
tekvice, dyne a hokaida a výsledkom boli úžasné dielka a výtvory, ktoré 
poznáme ako symboly novembrovej atmosféry. Všetkých svetlonosov sme 
vystavili na parapety okien CVČ. Boli ozdobou nášho areálu počas celého 
októbra a dlho ich prichádzali obdivovať starší i mladší návštevníci. Celá 
akcia bola zároveň i súťažou. A kto sa stal víťazom?
Najkrajší svetlonos – V. Juhásiková (+ mamina),
Najväčší svetlonos – M. Ondrejková,
Najpočetnejšia rodina svetlonosov – D. Štepanovic.

• Na piatok 5. 10. sme pripravili na štadióne Šarkanyádu. I napriek nášmu 
úsiliu a peknému počasiu prišli len 2 deti.

• Podobné fiasko sme zažili i 13. 10., kedy na Kolobežkový deň, kde si deti 
mohli vyskúšať jazdu na špeciálnych pretekárskych kolobežkách a mohli 
využiť zadarmo servis svojich kolobežiek, prišlo len zopár záujemcov. 

• Výchovné programy 8. – 11. 10. sme zamerali na predškolákov (Plody 
jesene) a na deti všetkých tried 2. ročníka (Netradičná telesná výchova). 
Spolu sa týchto programov zúčastnilo vyše 110 detí.

Čo pripravujeme na november 2012?
• Prázdninový piatok 2. 11. chceme spestriť nastávajúcim mamičkám, pre 

ktoré sme pripravili relaxačnú hodinku pod názvom Vôňa orientu. 
• Na sobotu 10. 11. pozývame rodičov so svojimi deťmi na už tradičnú 

akciu Pláva celá rodina. Začiatok tohto zábavno-súťažného podujatia je 
o 10.00 hod. Podmienka: družstvo tvorí min. 1 rodič a 1 dieťa.

• Sobotňajšie popoludnie 24. 11. bude v znamení športu. V spolupráci 
s myjavskými spinning majstrami pripravujeme Spinning day v CVČ. 
Prihlásiť sa na akciu je treba vopred, a to najneskôr do 21. 11. K dispo-
zícii sú iba 2 lekcie: 14.00 – 15.00 hod. a 15.15 – 16.15 hod. Štartovné 
je: 3 €/1 lekcia.

• Vo štvrtok 29. 11. si môžu prísť deti do CVČ vyrobiť vlastné vianočné 
ozdoby zo slaného cesta. Začiatok akcie: 15.00 hod. Materiál i pomôcky 
zabezpečí CVČ, deti si môžu v prípade záujmu doniesť vlastné formičky 
(vykrajovačky).

• V spolupráci s Detským parlamentom mesta Stará Turá sme sa zapojili do 
6. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Počas piatku 30. 11. 
(v predvečer Svetového dňa boja proti AIDS) budú prebiehať rôzne ak-
tivity, ktorými budú členovia parlamentu a CVČ upozorňovať na tento 
celospoločenský problém – rozdávanie červených stužiek, ako symbolu 
solidarity v boji proti chorobe AIDS, vyvolávanie diskusií, organizovanie 
prednášok a besied na túto tému. Jedna z besied pod názvom Duševné 
zdravie a závislosti prebehne i v CVČ o 15.00 hod.

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu
V piatok 5. 10. sme sa prvýkrát v tomto školskom roku stretli na za-

sadaní detského parlamentu. Zúčastnilo sa ho veľa nových členov, z čoho 
sa veľmi tešíme. No s novými členmi prišli aj každoročné povinnosti. Na 
prvom stretnutí nám koordinátorka prečítala štatút a ustanovenia detského 
parlamentu, ku ktorým sme sa mohli vyjadriť. Ďalej bolo potrebné si zvoliť 
nového predsedu, podpredsedu, zapisovateľa a hovorcu. Predsedníčkou 
parlamentu sa stala Adriána Poláková, podpredsedom Filip Trnka, zapiso-
vateľkou Veronika Trnková a hovorkyňou Patrice Tomisová. Navrhli sme 
si i plán práce na tento školský rok. Dostali sa do neho akcie ako napríklad 

IQ Team, športový deň, kampaň Červené stužky a iné. Koordinátorka par-
lamentu nám navrhla, aby sme sa pokúsili získať finančné prostriedky na 
organizovanie našich aktivít a ponúkla nám možnosť zapojiť sa do pro-
jektu Trenčianskej nadácie pod názvom Nové nápady na Váhu 2012. Tiež 
budeme pomáhať centru voľného času s rôznymi aktivitami. Dúfame, že 
sa to všetko podarí a že naši členovia budú stále plní nadšenia a zapálenia 
do práce v Detskom parlamente mesta Stará Turá tak, ako boli na prvom 
stretnutí parlamentu.

Patrice Tomisová, hovorkyňa DPMST

Informačno-poradenské služby v CVČ
Centrum voľného času Stará 
Turá otvorilo 1.10.2012 bez-
platné informačno-poraden-
ské centrum pre deti, mládež 
a rodičov. Čo to je a prečo sme 
k tomu pristúpili?

Dôvodom je, že CVČ prestáva 
byť čoraz viac iba poskytovateľom 
pravidelnej a nepravidelnej záuj-
movej činnosti a čoraz viac sa zvy-
šuje počet návštevníkov (rodičov, 
študentov, pedagogických a  od-
borných pracovníkov), ktorí od 
CVČ požadujú rôzne informácie 
a prípadne i služby, ktoré sme síce 
kompetentní poskytovať, no ľudovo 
povedané – nemáme na toto čas. 
Organizovanie a realizácia pravi-
delných a  nepravidelných aktivít 
vypĺňajú takmer 100% pracovného 
času interných zamestnancov CVČ 
a v prípade, že príde ktokoľvek so 
žiadosťou o akúkoľvek informáciu, 
dochádza
1) k narušeniu činnosti s deťmi a
2) (žiaľ) k „vybaveniu stránky“ me-

dzi dverami v trvaní maximálne 
niekoľkých sekúnd.

In for m ov an i e  ve re j n o s t i 

a poskytovanie metodickej a od-
bornej pomoci v  oblasti práce 
s deťmi a mládežou školám, práv-
nickým i fyzickým osobám pritom 
nie je pre nás záležitosťou okrajo-
vou či bezvýznamnou. Táto činnosť 
je rovnako dôležitá ako všetky os-
tatné a jej plnenie nám predpisuje 
školský zákon. V  minulosti sme 
vedeli týchto záujemcov zrátať na 
prstoch jednej ruky, dnes je situácia 
iná. Pribúdajú a rozvíjajú sa profe-
sie zaoberajúce sa voľným časom 
všetkých vekových kategórií, čoraz 
viac ľudí vníma a uvedomuje si výz-
nam svojho voľného času a zaujíma 
sa o možnosti vypĺňania voľného 
času pre seba a svoje deti. Rodičia 
sa informujú na zameranie, odbor-
nosť a prínos tej ktorej aktivity pre 
ich dieťa. Študenti žiadajú o pomoc 
a spoluprácu v oblasti projektové-
ho manažmentu, ale i v dobrovoľ-
níckej práci. Budúci pedagógovia, 
ale i sociálni pracovníci sa z pro-
fesionálneho hľadiska zaujímajú 
o  fungovanie CVČ, o metodickú 
pomoc a i absolvovanie odbornej 
praktickej prípravy v našom zaria-
dení. Všetci títo ľudia prichádzajú 

so serióznym záujmom a predpo-
kladajú, že sa im budeme dostatoč-
ne venovať, teda požadujú od nás 
čas, priestor a odborné vedomosti. 
CVČ sa tak v tejto oblasti čoraz viac 
dostáva do pozície nielen výchov-
nej, ale i vzdelávacej inštitúcie. Aby 
sme uspokojili záujemcov o tento 
typ služby a aby bola vykonávaná 
na profesionálnej úrovni, rozhod-
li sme sa v  tomto školskom roku 
vyhradiť v CVČ miesto, čas a pra-
covníka práve týmto ľuďom. Každý 
pondelok od 13.00 do 16.30 hod. 
môžete tak v CVČ získať informácie 
• o záujmovej činnosti a voľno-ča-

sových aktivitách pre deti, mlá-
dež a iných účastníkov,

• o dobrovoľníckej práci,
• o príprave a metodike projektov 

a žiadostí o granty v oblasti práce 
s deťmi a mládežou,

• o metodike práce s deťmi a mlá-
dežou vo voľnom čase (infor-
mácie pre študentov stredných 
a vysokých škôl s pedagogickým 
zameraním, so zameraním na 
sociálnu prácu a animátorstvo),

• a poradenstvo v oblasti formál-
neho i obsahového spracovania 

seminárnych a záverečných prác 
zameraných na voľný čas detí 
a mládeže v rámci CVČ,

• z oblasti prevencie negatívnych 
sociálno-patologických javov.

Pre tieto informácie si môžete 
prísť osobne, ale na túto činnosť je 
v tomto čase vyhradená i telefónna 
linka (7763734), osobný kontakt na 
facebooku (cvcstaratura) a e-mai-
lovej adrese cvcstaratura@gmail.
com. V tomto čase tiež môžete prísť 
podávať rôzne návrhy, odporúčania 
a riešiť prípadné sťažnosti či pripo-
mienky týkajúce sa hore uvedených 
tém.

I napriek tomu, že nepredpo-
kladáme a neočakávame davy záu-
jemcov o túto službu, je táto činnosť 
zameraná na skvalitnenie služieb 
CVČ našim občanom. Je prezentá-
ciou našej činnosti a zároveň pro-
dukciou vzdelávacej služby. Počas 
tohto a nasledujúceho roka budeme 
predovšetkým zisťovať a posudzo-
vať potreby záujemcov a potom buď 
službu rozšírime alebo sa špeciali-
zujeme na potrebnú oblasť.

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ



8  Staroturiansky Spravodajca 11/2012 www.staratura.sk

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme za knižné dary 
Bass, Guy: Zošidlo a Šulajová Zuzka: Džínsový denník, 

ktoré venovala knižnici na besede ku 50. výročiu vzniku 
Domu kultúry prekladateľka p. PhDr. Oľga Kráľovičová.

Beletria Fartelová, Marta: Trinásta komnata • Obermannová, Irena: 
Vznášedlo • Benková, Jana: Slečna nebezpečná • Krištofíková, Adriana: 
Život (nie) je román • Hofmannová, Corinne: Afrika, moja láska • Beňová, 
Jana: Café hyena Detektívky Hargaš, Jano: Zachráň ma • Ludlum, 
Robert: Tristanova zrada • Gerritsenová, Tess: Červený fénix Náučná 
literatúra Ludvík, Petr: Západné Slovensko • Paulík, Ivo: Izrael • Matějček, 
Zdeněk: Co děti nejvíc potřebují • Passerini, Milada: Taliansko-slovenský, 
slovensko-taliansky vreckový slovník Detská literatúra Blažková, 
Jaroslava: Mačky vo vreci • Chbosky, Stephen: Charlieho malé tajomstvá 
• Brat, Roman: Druhé podanie Detská náučná literatúra Ganeri, 
Anita: Zmrznuté póly • Ganeri, Anita: Žeravé púšte

Drôtovanie 
Potešte krásnym drôteným 
šperkom seba alebo 
svojich blízkych! 
Lektor: Ing. Alena Šeďová
Poplatok: 15,- €/lekcia
Začiatok: 10. novembra 2012
Kurz trvá 5 hodín

Pletenie z prútia
Kto by nemal doma 
prútený košík? A čo tak 
vyrobiť si ho sám?
Lektor: Ing. Ján Zeman
Poplatok: 24,- € /lekcia
Začiatok: 10. novembra 2012
Kurz obsahuje 3 lekcie (8 hodín)

Ponuka remeselných kurzov v Dome kultúry Javorina

Záujemcovia sa môžu hlásiť na sekretariáte Domu kultúry Javorina, 
t. č. 776 3366, mailom na dkstaratura@zoznam.sk a infoturst@gmail.com 

alebo prostredníctvom Facebooku Domu kultúry Javorina.

Dom kultúry Javorina poriada autobusový zájazd 
Heineken Tower Stage Bratislava na muzikál

dňa 6. decembra 2012
Legenda prichádza na Slovensko. České muzikálové 

hviezdy s hosťujúcou Nelou Pociskovou, Jankom Slezákom 
a tanečníkmi z RDS COMPANY, v réžii a choreografii 

Jána Ďurovčíka. Poplatok 34 €. Viac informácií na 
sekretariáte DK Javorina, tel. 032/7763366 .

NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR 
organizuje odber krvi 5. novembra 2012 od 8.00 do 10.00 hod. v Dome kultúry Javorina Stará Turá.

Darovanie krvi prispieva k zlepšeniu Vášho zdravotného stavu a zároveň je prejavom ľudskosti.

PROGRAM KINA – November 2012

filmové predstavenie Svätá štvorka  14. novembra, 1900 hod.
ČR – Nudíte sa v posteli? Inšpiráciu môžete načerpať v jemne milostnej 
a jemne pikantnej komédií režiséra Jána Hřebejka. Príbeh o dvoch pároch, 
ktorí sa rozhodli pomerne originálnym spôsobom vyriešiť ubíjajúci stereo-
typ manželskej erotiky. To všetko v exotickom prostredí karibského ostrova,
kde sa z veľkej časti dej odohráva. Hrajú: J. Langmajer, H. Čermák, 
M. Procházková, L. Munzar.
Vstupné: 2,20 EUR 87 min. MP od 15 rokov

DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE autobusové zájazdy:

• 16. novembra 2012 – 10. valašský krajkársky a remeselný trh 
vo Valašskom Meziříčí, poplatok: 8,50 EUR

• 8. decembra 2012 – vianočné trhy vo Viedni – Viedeň je jedno z naj-
krajších miest v Európe. Majestátne paláce, námestia, malebné uličky 
a parky lákajú svojím nezameniteľným kúzlom najmä v čase adventu. 
Zažite neopakovateľnú atmosféru s vôňou vianočného punču a pečených 
gaštanov. Poplatok: 21,- EUR

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK 
Javorina, tel.: 7763366, e-mail: dkstaratura@zoznam.sk.

PRIPRAVUJEME:
• 15. – 21. decembra 2012 – výstavu starých hračiek a zaujímavej 

vianočnej výzdoby. V prípade, že vlastníte podobné exponáty, bude-
me Vám vďační za ich zapožičanie. Odovzdať ich môžete na sekretariáte 
DK Javorina 10. – 12. decembra 2012
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 8. a 18.10.2012 
sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia 
Rudolfa DURCA 
a Jána DURCA. 
Čas plynie ako tichej 
rieky prúd, kto Vás 

mal rád, nevie zabudnúť.
S láskou spomína celá rodina.

•

„Aj keď ti prestali hviezdy dávno 
svietiť a slnko hriať, tí čo Ťa radi mali, 

neprestanú na teba spomínať...“

Dňa 6.11.2012 si pripomíname 
5. výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, starý 
otec, brat, zať a švagor Ivan 
KOSEC vo veku 54 rokov.

S láskou spomína 
manželka, deti s rodinami 

a celá pozostalá rodina

•

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

Dňa 22.11.2012 uplynie 5 rokov, 
čo nás opustila naša mamička 
a babička Mária JURDOVÁ.

S láskou spomínajú dcéra 
Marta a syn Vladko s rodinami, 

nevesta Drahuška a vnučka 
Sonička s rodinami.

•
 „Nezomierajú tí, na ktorých živí 
nezabúdajú.“ Dňa 13.11.2012 
uplynie rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, starý 
otec a brat Ján KUBEČKA.
S láskou spomínajú manželka, deti, 

vnuci, brat a sestra s rodinami.

•
„Kto v srdciach žije, neumiera.“

Dňa 16.9.2012 nás opustil náš 
drahý Ján KLIMÁČEK 
z Topoleckej. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Matúš Bielčík, Sára Čierniková, Martin Kyselica, 

Matias Valenta

Idú spoločným životom
Ing. Ondrej Kuchar z Bratislavy a Monika 

Macková zo Starej Turej, Ivan Krúpa z Lubine 

a Monika Makarová zo Starej Turej, Július Frno 

zo Starej Turej a Jana Elízová zo Starej Turej, Milan 

Vavro zo Starej Turej a Veronika Somrová zo Starej 

Turej, Marcel Volár zo Starej Turej a Miroslava 

Vrábliková zo Starej Turej, Mgr. Dušan Lukáč zo 

Starej Turej a Mgr. Jana Rodenáková zo Starej 

Turej, Miroslav Nemec zo Starej Turej a Marianna 

Petrovičová zo Starej Turej, Martin Roháček zo 

Starej Turej a Paulína Plavinová zo Starej Turej, 

Ján Šimlovič zo Starej Turej a Ing. Katarína 

Krištofíková zo Starej Turej, Radoslav Fitzel zo 

Starej Turej a Lucia Horilová z Trenčianskych 

Teplíc, Michal Podolan zo Bziniec pod Javorinou 

a Eva Hertelová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Oľga Šuláková, Vladimír Štefík, Irena Záhorská, 

Július Tóth, Marie Vozárová, Peter Herák, Štefan 

Starosta, Ľudmila Sadloňová, Ľudevít Šimna, 

MVDr. Ľubomír Mikita

Zoznam jubilantov 
za mesiac október 2012
Miroslav Sadloň, Larisa Sameková, Anna 

Dunajčíková, Anna Hletková, Bohumil Kaštíl, Ján 

Sadloň, Oľga Sekerková, Gustáv Buno, Božena 

Mikulcová, Milan Stančík, Ľubomír Bunčiak, 

Mária Fabianová, Emília Vychlopňová, Anna 

Tóthová, Ing. Gustáv Rumánek, Anna Beláková, 

Ján Mihočka, Ján Náhlik, Oľga Biesiková, Eugen 

Eliáš, Elena Kovárová, Ľudmila Lukáčová, Gustáv 

Blaško, Emília Gregorová, Alžbeta Ličková, Anna 

Lančaričová, Anna Zatkalíková, Milan Zeman, 

Anna Michalcová, Mária Medňanská, Mária 

Michalcová, Alžbeta Slavková

Pietne zamyslenie k pamiatke 
našich zosnulých

Pane, 
nauč nás počítat naše dny,

dny v nichž slyšíme tvé Slovo,

v nichž žijeme z tvého odpuštění.

Nauč nás draze si vážit krátké lhůty života,

každé slovo vážit jako snad to poslední,

každý dopis psát jako snad ten poslední.

Sešli světlo své, Kalich, Praha

Ego sum resurrectio et vita.
Qui credit in me, etsi mortuus fuerit, vivet.
Ja som vzkriesenie a život.
Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.

Evanjelium sv. Jána 11,25

Pomysli, Bože, pomysli,
to nie Ty, my sme odišli.
Ale my predsa prídeme;
zo zeme k Tebe – do zeme.

Milan Rúfus

Marcel Gažík
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Septembrové podujatia ZUŠky
Celý september sa niesol v  duchu dobrej 

nálady a kultúrnych podujatí. Dňa 21. septem-
bra bol otvorený deň dverí pre deti a  mládež 
vo firme ELSTER. s. r. o. Mohli sa tu s radosťou 
vyblázniť mladí aj starí, či už sa jednalo o nafu-
kovací hrad na skákanie, či ste zatúžili sa odfotiť 
s dravcom ako napríklad myšiak, sokol, či pri-
zrieť sa bližšie do veľkých očí sovy. Firma Elster 
bola k Základnej umeleckej škole veľmi štedrá, 
a tak v rámci recipročných vzťahov sme my, ĽH 
TURANČEK, na tomto podujatí zahrali a ukázali 
zahraničným hosťom krásy slovenského folklóru. 
Na druhý deň 22. septembra sme sa zúčastnili 
programu v rámci výročia DK Javorina. Pri tejto 
príležitosti k nám zavítal aj Jožka Černý, známy 
spevák ľudových piesní, ale to sa už udialo o deň 
neskôr teda 23. septembra, kde bola neskôr uspo-
riadaná recepcia, na ktorej sme spríjemnili náladu 
hosťom svojimi piesňami. Dokonca sám Jožka 
Černý zavítal k pár členom kapely a v dobrej nála-
de, veľmi srdečne poprial mnoho úspechov a veľa 
chuti do nášho koníčka. 

O týždeň neskôr sa u našich susedov a pria-
teľov konali tradičné Hody s právem, ktoré sa 
konajú každoročne počas jesene. V piatok 28. 
septembra sa v Kunoviciach konala škola tanca, 
kde do tanca hrala ľudová hudba TURANČEK 
s pár staršími členmi a na pomoc si prizvali aj 
členky zo súboru ČAKANKA z Nového Mesta 
nad Váhom. Keďže to bola škola tanca riadne sa 
tam aj učilo. Do učebných plánov boli tento rok 
zaradené karičky. Karičky sú dievčenské pies-
ne z východného Slovenska. Na druhý deň do 
Kunovíc cestoval ĽH POLUN, ktorý vystupoval 
na kunovickom Panskom dvore a v Slováckom 
sklepe, kde sa tak veľmi páčili, že diváci príliš 
rýchlo spotrebovali všetky ochutnávky, ktoré si 
pán vinár priniesol :). To tak býva, že pri dobrej 
nálade a muzike sa dobre pije a baví. Niektorí 
z nás si zahrali aj s miestnou cimbálovou muzi-
kou Kunovjan, s ktorými sme sa opäť po dlhom 
čase radi stretli. Dúfame, že taká dobrá náladu 
bude aj o rok.

V nedeľu nás čakalo benefičné vystúpenie na 
podujatí Dúha v srdci, 
ktoré vám určite ne-
musím predstavovať, 
pretože organizátori 
sa skvelo postarali o to, 
aby sme o ňom všetci 
vedeli a počuli. Tento 
projekt organizovalo 
Centrum sociálnych 
služieb v Novom Meste 
nad Váhom spolu 
s Občianskym združe-
ním Milana Štefánika 
pod záštitou predse-
du Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja. 
Zúčastnilo sa ho 

mnoho skvelých a známych muzikantov a kapiel 
ako napríklad I. M.T. Smile, POLEMIC, Katka 
Knechtová, Švihadlo a taktiež samozrejme ľudová 
hudba TURANČEK a mnohí ďalší. Títo muzikan-
ti však prišli len s jediným zámerom, a to vyčariť 
úsmev na perách všetkým zúčastneným, z kto-
rých väčšina boli osoby so zdravotným a men-
tálnym postihnutím z Trenčianskeho kraja. Na 
akcii sa konali rôzne atrakcie pre deti ako streľ-
ba z luku, jazdenie na autíčkach, zumba a rôzne 
workshopy ako napríklad hrnčiarstvo. I keď foto-
grafia nemohla zachytiť všetkých ľudí na podujatí, 
môžete vidieť, že účasť bola veľmi plodná.

Toto bol náročný, no veľmi plodný a zábav-
ný september a dúfam, že budú takéto aj tie ďal-
šie mesiace. Ak túžite vidieť TURANČEK alebo 
POLUN je to možné takmer na všetkých akciách 
mesta Stará Turá či akciách ZUŠ Stará Turá alebo 
okolitých miest.

M. Adásková 
foto: Martin Magál Maggi

Rekonštrukcia pavilónu 
špeciálnych učební začala

Kapacita staroturianskej materskej školy 
je v súčasnosti využívaná naplno. Umiestniť 
všetky deti do materskej školy a vyhovieť tak 
všetkým rodičom sa stalo takmer nereálne. 
Preto sa mesto Stará Turá rozhodlo vyjsť im 
v ústrety a začalo s rekonštrukciou pavilónu 
špeciálnych učební v základnej škole a jeho 
prestavbou na triedy materskej školy. V pa-
vilóne budú k dispozícií po rekonštrukcií dve 
triedy, dve kuchynky aj dve jedálne. 

Na základe verejného obstarávania 
bola na rekonštrukciu pavilónu špeciál-
nych učební podpísaná zmluva s  firmou 
EUROBILDING. V rozpočte na kalendár-
ny rok 2012 je na túto akciu naplánovaná 
finančná čiastka 170 000 €, vysúťažená suma 
je 228 000 €. V  tomto roku však nebudú 
ukončené všetky práce, niektoré prejdú do 

budúceho roka. Celý projekt je financovaný 
iba z rozpočtu mesta. 

Deti sú zatiaľ umiestnené v pavilóne zá-
kladnej školy, v ktorom bola počas rekon-
štrukcia presťahovaná aj základná umelecká 
škola. Pri bezproblémových prácach predpo-
kladáme ukončenie rekonštrukcie v jarných 
mesiacoch a následné presťahovanie detí do 
nového pavilónu.

Vzhľadom na dočasné riešenie situácie sa 
žiaľ stretávame s neohľaduplnosťou niekto-
rých rodičov, ktorí svojimi autami znemož-
ňujú výjazd zaparkovaných aut z parkoviska. 
Týmto sa obraciame na všetkých s prosbou 
o vzájomnú ohľaduplnosť, pretože skutočne 
sa jedná len o dočasné riešenie. 

Lívia Boorová

Tam…
Tam, kde  počuť
šum star ých l íp,
tam,  kde  chodíš

s  pokorou i   smútkom,
tam,  kde  mená

vyr y té  do kameňa
udávajú ten smutný

tón minulosti ,
vôňa chr yzantém
a spáleného vosku

dávajú znať ,
že  už  je  tu  čas ,

keď spomíname.
Na časy  dávno minulé ,

keď ten,  č i  onen…
Pamätáš?

Postoj,  teda strnule ,
každý je  toho hoden,

nech zostáva v   tvojich
spomienkach…

J. Trúsiková
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Závan osláv v nás rezonuje…
Dlho sme sa zamýšľali nad tým, ako program 

k 50. výročiu otvorenia Domu kultúry Javorina 
pomenovať. Pomenovať tak, aby názov vystiho-
val všetko, čo chceme Staroturiancom ponúknuť: 
prezentovať kultúru, ktorá sa počas existencie 
kultúrneho stánku v Starej Turej tvorila, v celej 
svoje rozmanitosti. Chceli sme, aby počas víken-
dových osláv žil celý Dom kultúry, aby si všetci 
priaznivci a návštevníci mali z čoho vybrať. Preto 
sa nám zdal najvýstižnejší názov „Dvere kultúry 
dokorán“.

Piatok 21. september 2012 bol venovaný hlav-
ne deťom a mládeži. Program začal v Mestskej 
knižnici Kristíny Royovej, kde sa stretli deti zo 
základnej školy s prekladateľkou PhDr. Oľgou 
Kráľovičovou. Malí poslucháči pozorne sledo-
vali jej rozprávanie a zaujímala ich najmä prá-
ca na preklade známych príbehov čarodejníka 
Harryho Pottera. Mnohí sa aktívne zapájali do 
diskusie, o otázky núdza nebola. Okrem detí sa na 
besede zúčastnilo i niekoľko dospelých čitateľov. 
Ústretovosť a ochotu podeliť sa so skúsenosťami 
prekladateľky malí čitatelia ocenili veľkým po-
tleskom. I táto beseda bola jednou z foriem spo-
lupráce našej knižnice s čitateľskými krúžkami 
pôsobiacimi v škole pod vedením Mgr. Biesikovej 
a Mgr. Kovárovej.

Teplé slnečné lúče priam lákali na námestie 
ratolesti so svojimi rodičmi, aby si pozreli prí-
beh neposlušného, špinavého prasiatka Kvinga. 
To napokon detským divákom dokázalo, že sa 
polepšilo, poupratovalo dvor a naučilo sa sepa-
rovať odpad. Okrem zábavy bolo predstavenie 
Divadla Maska zo Zvolena zamerané i na ochranu 
životného prostredia, čo je v dnešnej dobe téma 
veľmi aktuálna.

Keďže veľká sála DK nie je práve najvhodnejší 
priestor na uskutočnenie koncertov populárnej 
hudby, využili sme priestor Clubu 3, kde sa ko-
nal koncert revivalovej kapely U2. Známe pies-
ne a hudba prilákala mnoho poslucháčov, ktorí 
z koncertu odchádzali spokojní.

Oživiť tradíciu vychýrených Čajov o piatej 

sa nám, žiaľ, zatiaľ nepodarilo. Návšteva retro-
-večera v štýle 70.-80. rokov bola veľmi malá, ale 
zábava o to spontánnejšia. Návrat domov v ne-
skorých nočných, resp. skorých ranných hodi-
nách, hovorí za veľa.

V sobotu pokračovali aktivity pre deti opäť 
v knižnici. Celé dopoludnie sa deti striedali pri 
maľovaní na sklo. Odvážnejší si svoje vedomosti 
i šikovnosť mohli naplno overiť v kvíze o Starej 
Turej, jeho histórií i pamiatkach. Všetci súťažiaci 
boli šikovní, ale víťaz mohol byť len jeden. Nik 
však zo súťaže neodišiel naprázdno. Pamätná 
magnetka a  malá sladkosť bola odmenou pre 
všetkých zúčastnených. 

Sú určité plány, ktoré človek chce zrealizovať. 
I my sme mali zámer rozšíriť Mestské múzeum 
o expozíciu tradičného bývania. Práve oslavy 50. 
výročia DK boli príležitosťou, aby sa tieto plány 
premenili na skutočnosť. Pracovníci DK vyvi-
nuli nemálo úsilia, aby vyhľadali ľudí ochotných 
poskytnúť rôzne starožitnosti a predmety, ktoré 
im pripomínajú svojich blízkych. Vytvorili tak 
malú útulnú izbičku, akú poznáme takmer všetci 
z návštevy u starých rodičov. 

Spomeniem aspoň niekoľko ochotných dar-
cov, vďaka ktorým mohla nová expozícia vznik-
núť: Mgr. Grelnetová, p. Puterová, p. Valenta, 
p. Durcová, p. Zemanová, p. Ondrášiková, 
p. Biesová, Ing. Ides, p. Štokfisová, p. Racková, p. 
Hrabovská, p. Adámková, p. Žitná, p. Kosterec, p. 
Adjeiová, p. Horňáková a mnohí ďalší.

V mestskom múzeu sú zachované i skvosty 
našej staroturianskej histórie. Výsadné listiny, 
v ktorých pravidelne uhorskí panovníci potvr-
dzovali privilégiá obyvateľov Starej Turej, mali 
počas víkendu možnosť vidieť návštevníci múzea. 
Donačné listiny z rokov 1639, 1659 a 1712 sa na-
posledy „vetrali“ v roku 1870 a tento slávnostný 
akt sme obnovili práve pri príležitosti 50. výro-
čia nášho kultúrneho stánku a zároveň pri pripo-
mienke prvej písomnej zmienky o Starej Turej.

Výstavná sála Domu kultúry sa premenila 
na zrkadlo času, kde návštevníci mali možnosť 

vidieť „starú“ Starú Turú. Vzácne fotografie, ktoré 
zachytávali plynúci život a dokumentovali staré 
uličky nášho mesta, výstavbu železnice, Domu 
kultúry Javorina, kúpalisko... Výstavu zrealizovali 
bývalí členovia fotoklubu p. Hečko a p. Valenta.

V Dome kultúry život pulzoval celý ví-
kend. V sobotu sa domáce súbory prezentova-
li v programe „Sami sebe“, ktorý bol venovaný 
620. výročiu prvej písomnej zmienky o Starej 
Turej. Zároveň boli ocenené osobnosti nášho 
mesta z rôznych oblastí: kultúra (Mgr. Kubík), 
školstvo (Mgr. Lacová), sociálna oblasť (Mgr. 
Bublavá), podnikateľská oblasť (Ing. Hrnčiřík) 
a šport (p. Šustík). 

Upršané sobotné počasie veľmi neprialo kon-
certu pop-rockovej skupiny Lukas Band. Ani to 
však neodradilo skalných priaznivcov tejto do-
mácej kapely a tí si vychutnali ich vystúpenie na 
Námestí slobody.

Celé oslavy vyvrcholili v  nedeľu 23. sep-
tembra slávnostným programom k 50. výročiu 
otvorenia Domu kultúry Javorina, v ktorom sa 
predstavil Jožka Černý so svojou cimbalovou mu-
zikou. Starú Turú navštívil už niekoľkokrát, vždy 
s veľkým úspechom. Inak tomu nebolo ani tento-
krát. Vďačné publikum si po piesňach na želanie 
vypýtalo ešte niekoľko prídavkov. 

Počas päťdesiatročnej existencie pôsobilo 
v Dome kultúry Javorina viacero pracovníkov, 
ktorí sa kultúre upísali na celý život. Výsledky ich 
práce sa nedajú zmerať materiálne, ale zostávajú 
v našich zážitkoch, našich srdciach. Medzi ocene-
ných patria p. Racková, Bc. Zigová, Ing. Mikláš, 
p. Hyrčová a p. Durcová. 

Trojdňový program sa mohol uskutočniť 
i vďaka finančným prostriedkom, ktoré nám po-
skytol náš zriaďovateľ Mesto Stará Turá a firmy 
Sensus Slovensko, Elster, Chirana T – Injecta, 
Chirana Prema Energetika, M.O.C., Sevotech, 
Justur, Aqua Kubiš, Leoni Cable Slovakia 
a Kopaničiarsky región – Miestna akčná skupina. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akou-
koľvek formou podieľali na príprave a realizácií 
programu, a tým, ktorí svojou účasťou prispeli 
k celkovej atmosfére osláv.

Eva Adámková

Moja vnučka vysokoškoláčka nedávno študovala staré vydanie 
Dobšinského rozprávok. Jej úlohou bolo všímať si jazykovú stránku roz-
právok, t. j. vypísať z nich archaizmy a historizmy. (Archaizmus je staré po-
menovanie niekoho alebo niečoho: učbár, kantor rovná sa učiteľ. Historizmus 
je pomenovanie niečoho, čo už zaniklo: pandúr, dráb.)

Pri rozhovore s vnučkou o týchto jazykových javoch sa mi kdesi v pod-
vedomí vybavili dávno nepočuté, ale v detstve často počúvané slovné 
spojenia metaforického významu, ktorým ľudia rozumeli aj bez štúdia 
jazykovedy. Takéto ustálené spojenia odborne nazývané frazeologické jed-
notky používali moji rodičia, susedia a známi z kopaníc. Nimi vyjadrovali 
svoje životné skúsenosti, ale aj spestrovali svoje rozprávanie. 

Na niektoré som si spomenula, a tak ich tu uvádzam aj s vysvetlením, 
lebo pre mladších ľudí sú to už ozaj archaizmy, ba niekedy až historizmy. 
Nuž čítajte:
Janova Anna zas lahla do kúta – zľahla, porodila dieťa
Kútnica – plachta, za ktorou ležala rodička - šesťonedieľka. Niekedy sa aj 
rodičke hovorilo „kútnica“, lebo ležala „v kúte“.
V nedzelu póm z opáčku – pôjdem navštíviť rodičku
Opáčka – opáčkový kôš, elipsový kôš s uchom kopcom naplnený pam-
púškami, božími milosťami. Medzi pampúškami bola založená fľaša slivo-
vice alebo borovičky. Takto vystrojené chodili ženy z rodiny aj na krštenie.
Bubo zál cici –keď sa dieťa odstavovalo od kojenia. Alebo keď niekto 
prišiel o nejakú výhodu.
Já som už zavesil cepy na klin – dôležité je tam slovko „už“. Znamená, 
že chlap už nechce mať viac detí, že už nespáva so ženou.
Otec sa mu zabil z hlúba – nemanželské dieťa, keď sa nevie, kto je 
jeho otcom.
Neveste koza zella venéc – slobodná matka, prespanka alebo aj vidi-
teľne tehotná nevesta sa nesmela vydávať s vencom na hlave.

U Durcóv ščéraj pili ručník – ženích s otcom, prípadne aj krstným otcom prišli 
pýtať nevestu a dojednávať svadbu. Nevesta dostala prstienok a ženích čipkovaný 
ručník. Boli to dnešné zásnuby. 
U Kačky sa budú nasýpat duchny – asi týždeň pred svadbou sa zišlo pár žien 
a zásoby peria zo starých sovkov sa presýpali do nového angínu. Periny sa obliekli do 
svadobného damaškového s mašličkami na rožkoch. Do jedného rožka sa zašil drob-
ný peniaz pre šťastie. Poriadna mater musela dať dcére 6 podušiek a dve „vrchnice“.
Jano bude zapíjať svjécu – s kamarátmi v šenku. Bola to rozlúčka s mládenec-
tvom. Ešte v 30. rokoch m. st. sa svadba začínala v utorok a trvala 3 dni.
Kačke póme pretahuvat retaz – keď sa dievka vydávala „pres chotár“, čiže do 
inej dediny, mládenci zelenou stuhou (reťazou) zahatali svadobčanom cestu pri 
vychádzaní z nevestinho domu. Ženích si musel nevestu od domácich mládencov 
„vyplatiť“.
Večjér póme s kohútom – kohútiari boli mládenci, čo neboli pozvaní na svadbu. 
Večer sa obšmietali popod okná a čakali, kedy im niekto zo svadobčanov vynesie 
fľašku pálenky.
Ten sa veru rjétku plachetku prikryl – znamenalo, že sa oženil s chudobným 
dievčaťom.
Tá si tuším oči od psa poščala – hovorilo sa o veľmi zvedavej žene, čo sa išla po-
zerať aj tam, kde sa nepatrilo. Napríklad s kohútiarmi pod okná svadobného domu.
Ratčjéj by som sa bola v rici vidzela – žena sa dostala do ošemetnej, neprí-
jemnej situácie alebo spoločnosti.
Nerob si z huby rit – keď niekto pravdu prekrúca na klamstvo alebo nedodrží 
sľúbené.
Kdo v peci líhá, druhého tam hladá – podľa seba súdim teba.
Šak to jescit nepýtá – opatrná a šetrná gazdiná nič neodhodila, možno sa to 
raz zíde.
Buc tich, eščes nepreskočil – napomenutie niekoho, kto má ešte málo skúseností.

Alžbeta Cibulková
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E-twinningový projekt medzinárodnej 
spolupráce cez internet:„Príhody škriatka 

Zvedavka“, školský rok 2011/2012
Na podnet MŠ Hustopeče u  Brna sa MŠ Stará Turá zapoji-

la do projektu medzinárodnej spolupráce českej a slovenskej MŠ. 
E-twinnigový projekt s názvom: „Príhody škriatka Zvedavka“ vzni-
kol v nadväznosti na projekt cezhraničnej spolupráce región Biele 
Karpaty a bol z Prešova. Ústrednou postavičkou v ňom bol maskot 
- zvedavý škriatok „Zvedavko“, ktorý cez internet preposielal deťom 
úlohy a tiež ich hodnotil. O projekte p. učiteľky informovali rodičov 
prostredníctvom webovej stránky a veľkej nástenky na vstupnej 
chodbe.

Odkazy na stránky s výsledkami projektu sú: www.msstaratura.
sk, http://new-twinspace.etwinning.net/web/p63983/welcome. 
Výstupom projektu je fotokniha s pracovnými listami, námetmi 
na prácu, texty piesní, recepty, ktorú si môžete pozrieť na http://
new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?-
p_l_id=18643881&folderId=18643911&name=DLFE-544923.
pdf a žiadosť o certifikát kvality.

Prostredníctvom projektu cez zážitkové učenie sme okrem iné-
ho ponúkli deťom možnosť spoznávať reč detí susednej zeme, po-
rozumieť jej, zoznámiť sa s mestom Hustopeče u Brna a s mestom 
Prešov a deťom z českej strany i východného Slovenska predstaviť 
svoje mesto. Projekt bol vypracovaný v súlade so školským vzdelá-
vacím programom. Zapojila sa do neho aj MŠ Stará Turá. Pri práci 
sme využívali interaktívnu tabuľu, pracovné listy, fotografie, knihy 
našich zemí, mapy... Pri plnení úloh sme využili maľovanie, striha-
nie, lepenie, spev, tanec, športovanie... Obidve učiteľky predškolskej 
skupiny detí - triedy č. 3 - p. uč. Bahníková a Tomanová, sa aktívne 
zapájali do realizácie projektu. Plnenie zaujímavých úloh zahŕňalo 
environmentálne poznanie, prácu s rôznym druhom materiálu - pri 
zhotovovaní Zvedavka, pečenie a zdobenie vianočných medovníč-
kov, zhotovovanie vianočných pozdravov, poznávanie kumštu pri 
zhotovovaní puzzle, riešenie hlavolamov, nahrávanie programu, 
tanca s pohybovým stvárnením športov na DVD, vyšívanie veľko-
nočných vajíčok, nakličovanie semiačok, celkové využitie rôznych 
výtvarných a pracovných techník. 

Úlohy projektu boli zaradené do plánov výchovno-vzdelávacej 
práce v súlade s plánom školy, v zhode s obsahovými celkami a té-
mami v učebných osnovách a profiláciou materskej školy. Témy sú 
rozpracované napr. v súlade ročnými obdobiami a ich poznávaním, 
s významnými štátnymi sviatkami a udalosťami, významnými sve-
tovými dňami a ich plnenie je evidované v triednej knihe a v me-
sačných hodnoteniach. Všetky deti sa s radosťou, aktívne a tvorivo 
zapájali do aktivít. Boli radi, keď mohli plniť úlohy, ktoré dostali od 
kamarátov - pracovné listy, pexeso a iné a naopak vymýšľali úlo-
hy pre deti z družobných škôl. Najväčšou odmenou bolo, keď ich 
„Zvedavko“ pochválil. S výtvarnými prácami s tematikou zimných 
športov sme sa zapojili i do celoslovenskej súťaže „Žitnoostrovské 
pastelky“ a výtvarnej súťaže v rámci Trenčianskeho kraja „Príroda, 
životné prostredie a deti“. Puzzle zimných športov, pexesá a pracovné 
listy využívajú všetky p. učiteľky v edukačných aktivitách s deťmi. 

Spolupráca partnerských škôl začala v minulom roku v rámci 
projektu cezhraničnej spolupráce región Biele Karpaty, návštevou 
p. učiteliek z MŠ Hustopeče u Brna pod vedením p. riaditeľky v MŠ 
Stará Turá a potom následne nás na Morave. Po podpísaní projek-
tu sa navzájom navštívili obe partnerské MŠ navzájom s triedou 
preškolákov. Deti z Moravskej MŠ prežili v spoločnosti „Vodníčka 
Dubníčka“ dni plné športu, súťaží a envirohier na Dubníku a zozná-
mili sa s flórou a faunou okolia pamätníka obetí II. svetovej vojny 
na vrchu Roh. Staroturianske deti v septembri 2011 navštívili MŠ 
Hustopeče u Brna kde čakalo zase ich veľa zaujímavých aktivít, či na 
školskom dvore alebo počas turisticko - enviromentálnej vychádzky 
moravskou krajinou, ktorou nás sprevádzal „Ferda Mravec“. Poučná 
a inšpirujúca bola návšteva na Morave. Deti získali nové poznatky 

a vedomosti, spoznali nových kamarátov. O výlete sme sa často 
rozprávali. Spomienka naň pretrvávala v deťoch veľmi dlho, lebo 
vedomosti, ktoré im boli odovzdané, boli získané prostredníctvom 
zážitkového učenia a s láskou.

Preto sme sa rozhodli pokračovať v spolupráci cez e-twinnin-
gový portál. Pričlenila sa k nám i MŠ z Prešova. Spolupráca začala 
formou e-mailovej komunikácie, telefonátov a osobných stretnu-
tí, registráciou a vytvorením plánu na projekt. Najväčší problém 
bol pri ukladaní výstupných materiálov na twinspace, nakoľko sme 
neabsolvovali ohľadom toho žiadne vzdelávanie, až v apríli 2012 
v Hustopečiach. Deti spolupracovali na základe naplánovaných ak-
tivít a prostredníctvom maskota Zvedavka. 

Vďaka projektu máme triedu vybavenú interaktívnou tabuľou, 
počítačom a výukovými softvérmi. Viaceré sme získali za pomoci 
rodičov. Prácu na nich deti perfektne zvládli, prejavujú o ňu veľký 
záujem. Urobili sme pre rodičov a pre Štátnu školskú inšpekciu otvo-
renú hodinu, zameranú na prácu detí na interaktívnej tabuli. V trie-
de máme i pripojenie na internet, čo nám umožňuje napr. pozrieť si 
na mape družobné mestá, čítať poštu a získavať množstvo nových 
informácií. Interaktívnu tabuľu sme priebežne využili na pozeranie 
obrázkov, fotiek detí družobných škôl, na tanec podľa „Míši“- cvi-
čenie s Míšou, pozeranie rozprávok, čítanie pošty z družobných 
MŠ. Deti tvorivo pracujú i s elektronickými pomôckami Bee-bot 
a rôznymi námetovými podložkami, ktoré sa pretransformujú už 
i na prácu na interaktívnej tabuli. 

Spoluprácu si dokonale užívali nielen deti, ale aj učiteľky. 
Odniesli si veľa plnohodnotných, profesijných zážitkov a odbor-
ných skúseností, navzájom si vymenili metodický materiál, hudob-
né CD a DVD, nápady a námety na prácu s deťmi. Preto chceme 
i v ďalšom školskom roku spolupracovať a tešíme sa na spoločné 
stretnutie v MŠ Stará Turá z dôvodu bližšieho zoznámenia s prácou 
e-twinningového portálu. Zároveň si spoločne predstavíme všetky 
výstupy nášho projektu. Nakoľko chceme využiť pomôcky zakú-
pené v rámci projektu cezhraničnej spolupráce, chceli by sme sa 
v budúcom školskom roku zamerať na tému o vode. Ďalej chceme 
naplánovať spoločný výlet na slovensko-moravskom pomedzí na 
vrchu Javorina. V rámci Nadácie ŽIVOT chceme predložiť projekt, 
ktorý by podporil túto aktivitu. 

Cieľ projektu sme splnili. Úlohy a všetky aktivity boli prime-
rané veku detí. Učiteľky volili zaujímavé metódy a formy práce, 
prostredníctvom hry a zážitkového učenia viedli deti k splneniu 
naplánovaných činností. Deti so záujmom, svedomite a s radosťou 
plnili úlohy, čím sa navzájom obohacovali. Boli zdravo zvedavé a so 
„Zvedavkom“ vymýšľali úlohy pre kamarátov z družobných škôl. 
Kamarátom rozumeli, veď mnohé rozprávky odmala pozerajú a po-
čúvajú v českom jazyku, ktorý im teraz nebol vôbec neznámy. Naučili 
sa porozumieť veľa odlišným slovám a naučili sa i texty niektorých 
českých piesní a básní. Veľkým prínosom bolo získanie interaktívnej 
tabule, notebooku, či učebných pomôcok k edukačným aktivitám 
s environmentálnou tematikou, čím sme umožnili deťom získavanie 
ďalších nových zručností a schopností. Prínosom je aj vzájomná 
spolupráca medzi učiteľkami, vzájomné priateľstvo, nadšenie na-
ďalej spolupracovať a zoznamovať sa s výhodami spolupráce škôl 
prostredníctvom e-twinningu. 

Sme radi, že naša „Hravá a zdravá MŠ“ v Starej Turej je súčas-
ťou projektu, ktorý rozvíja um, zdravie, radosť a veselie a najmä 
rozvíja mediálnu a multikultúrnu výchovu, výchovu k tvorivosti 
a prácu s IKT. 

V rámci vyhodnotenia e-twinningového projektu sme zažiadali 
o certifikát kvality.

Za MŠ Dana Bahníková, Darina Tomanová, Bc. Elena Sládková
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Odboj a SNP v spomienkovom rozprávaní Staroturiancov (4. časť)
Ferdinand Galbavý prípad hlásil na žan-

dárskej stanici. Podľa jeho výpovede ho 21. 
novembra 1944 asi o 12. hodine zadržalo päť 
partizánov na kopanici u Jansov a násled-
ne ho zaviedli „do domu občana Škriečku 
čp. 852, kde bolo ich veliteľstvo. Na veliteľ-
stve sa rozprávali len po rusky. Veliteľ je asi 
24 ročný, vysoký, tmavo gaštanových vla-
sov do zadu česaných. Mal oblečený šedý 
kabát a čierne páskované nohavice. Ďalší 4 
nižší velitelia, ktorí mali pred sebou mapu, 
rozprávali s veliteľom po rusky. Na veliteľ-
stve boli tiež 3 ženy Rusky...Mali tam tiež 
vlastné rádio na suchú batériu, ktoré jedna 
zo žien pustila a počúvala správy v ruskom 
jazyku. Pred domom bolo 5 osedlaných 
koní, určených pravdepodobne pre velite-
ľov. Mimo Galbavého bol tam tiež zadržaný 
lesný hájnik Kuchajda. Galbavý bol zadržaný 
u Škriečkov /na veliteľstve/ do 19 hod., kde 
sa ho pýtali, koľko je v Starej Turej nemec-
kých vojakov, koľko je na Paprade Kirkizov 
a  či už je železničný viadukt na Paprade 
opravený a pod...Jeden z partizánov donútil 
Galbavého vypiť naráz 2 dc rumu a potom 
musel s nimi ďalej piť rôzne liehoviny, až 
ho úplne opili.“ Ďalej uviedol, že partizá-
nov bolo asi 100 a o 21. hodine mali nástup 
a odišli cez Topoleckú do Drgoňovej doliny. 
Poštárovi odcudzili služobnú pláštenku, 2 
listy a noviny, peniaze a poštu mu ponecha-
li. Z uvedeného vyplýva, že skupina nemala 
prehľad o počte okupačných síl v okolí náš-
ho mesta a poštový doručovateľ im mohol 
poskytnúť relevantné informácie. Domov 
sa vrátil nasledujúci deň. V jeseni 1944 sa 
v obci ubytovala nemecká posádka a Paprad 
obsadili spomínaní Kirgizi - príslušníci kon-
troverzného 1. východomoslimského pluku 
SS. O jeho pôsobení v našom regióne podáva 
ucelený obraz publikácia 1. východomoslim-
ský pluk SS na Slovensku od dvojice autorov 
Pavla Tesárka a Martina Lacka. 

Treba povedať, že najmä sovietski „lú-
pežní“ partizáni neprispievali k  oboj-
strannému priateľskému spolunažívaniu 
s  obyvateľstvom. Potvrdzujú to viaceré 
hlásenia žandárskych staníc a notárskych 
úradov v  okrese. Občania a  žandári si 

jednu „návštevu“ tiež zapamätali: „Dňa 8. 
októbra 1944 asi o 23 hod. prišla do Starej 
Turej ozbrojená tlupa partizánov, ktorá ob-
sadila vopred tunajšiu žandársku stanicu 
počtom asi 10 – 15 mužmi a potom zobrali 
Mikulášovi Pollákovi zo Starej Turej jedno 
osobné auto zn. Opel v cene asi 40.000 Ks, 
Jozefovi Ukropcovi čd. 392 jednoho koňa 
v cene asi 20.000 Ks a asi 4 kg salámu v cene 
asi 250 Ks, Imrichovi Ukropcovi čd. 193 jed-
no kožené sedlo na koňa v cene asi 500 Ks, 
a vd. Ludmile Hvoždarovej čd. 299 sučiastky 
postrojov a to: 2 oprate a 2 gantáre v cene 
asi 1000 Ks. Tlupa opustila Starú Turú asi 
o 1 hod. dňa 9. októbra 1944 a uvedené veci 
odviezla sebou na neznáme miesto.“ Po ta-
kých skúsenostiach boli niektorí obyvatelia 
oprávnene rozčarovaní. 

Dramatické prvky nájdeme v  ďalších 
dvoch spomienkach Gustáva Gavača: „Prišli 
sme na Myjavu k mlynárovi a mal zabíjačku 
a hostil nás. Naraz otvorí dvere rozviedka 
gestapa. Ja som ho chcel (mlynára – pozn. 
aut.) hodit do turbíny. Mlynárova žena 
omdlela, tak sme ju kriesili, ten chodil po 
kolenách a prísahal, že neprezradí. To bol 
cirkus!“ Uvedená spomienka nás nezasvä-
cuje do jadra problému, okrem vyostrenej 
situácie poukazuje na možnosť nevyrieknu-
tej zrady. Je tu však aj ďalší rozmer – hrozba 
a obava nielen zo strany Nemcov, ale i par-
tizánov. Mlynár spolu s manželkou sa ocitli 
medzi dvoma mlynskými kameňmi a nebez-
pečenstvo hrozilo z jednej i druhej strany. 
Najmä obyvateľstvo podhorských kopaníc si 
muselo na tento fakt zvyknúť. V podobnom 
duchu sa vyjadrila obyvateľka podhorskej 
kopanice u Gašparíkov, 91-ročná Alžbeta 
Gašparíková: „My sme mali strach aj z jed-
ných aj z druhých...Báli sme sa, keď prišli 
Nemci, ale báli sme sa, aj keď prišli partizáni. 
To ste nevedeli kto je to, čo je to, musel sa ich 
báť človek...“ Každoročne recyklovaný prejav 
oblastného predsedu SZPB Jána Hulínka, že 
„až na malé výnimky nebolo pod Javorinou 
domu, rodiny, ktorá by sa nejakým spôso-
bom nepričinila o tú neopísateľnú atmosféru 
bezpečia a istoty, ktorú tu dokázali vytvoriť 
pre partizánov“ neznie pri štúdiu archívnych 

materiálov úplne vierohodne. Tu je však nut-
né rozlišovať medzi domácimi príslušníkmi 
partizánskeho odboja a Sovietmi, pretože 
miestni partizáni sa k  občanom správali 
ohľaduplnejšie. Nezanedbateľným fakto-
rom, ktorý ovplyvňoval sympatie resp. ne-
sympatie obyvateľstva k partizánom, bola 
konfesionálna otázka. Krádeže a neprístoj-
nosti partizánov zväčša postihovali pred-
staviteľov HSĽS a režimisticky naladených 
obyvateľov, čo malo za následok nemecké 
protiakcie.  

Predstavitelia ľudáckeho režimu sa ocitli 
v nezávideniahodnom postavení. Dôležitým 
faktorom bola miera ich angažovanosti, prí-
padne kolaborácie s okupačnou mocou, av-
šak i tá často ustúpila nízkym pohnútkam 
vybavovania si vzájomných účtov. Hoci je to 
veľmi citlivá téma, dodnes jej nebola veno-
vaná náležitá pozornosť. Regionálna spisba 
sa dosiaľ sústredila (až na malé výnimky) na 
jednostranné vyzdvihovanie partizánskeho 
odboja a zverstvá nacistov a nad nepríjem-
nými skutočnosťami privierala oči. Do tejto 
kategórie žiaľ patrí zatiaľ posledný príspe-
vok k problematike od Dušana Halaja v naj-
novšej monografii Stará Turá – naše mesto. 
Štúdii „Protifašistický odboj a SNP“ chýba 
základný pramenný výskum a vyváženosť. 
Objavujú sa v nej prekonané šablóny staré 
niekoľko desaťročí. 

Druhá spomienka približuje opäť dra-
matickú situáciu: „Raz sme šli s  Uhrom 
vyjednávat s knieža Alino, čo mal turkestan-
skú brigádu. (Obersturmführer SS Gulam 
Alimov patril k najvyšším veliteľom 1. vý-
chodomoslimského pluku SS, ktorý sa do 
našej oblasti presunul po potlačení povsta-
nia vo Varšave v októbri 1944. Jeho štáb sa 
usídlil najprv na Myjave, neskôr v  Starej 
Turej - pozn. aut.) Vyzliekli sme sa u tetky 
na Myjave z vojenských uniforiem a vyšli 
sme von. Naraz ľudia kričia: ‚Nemci idú!‘ 
Do horiacej pece dala tetka v celte zabale-
né uniformy a granáty a už sa celta chytala, 
ked to vytiahla z pece a ešte horiace nies-
la do sena na poval. Tam to zdusila sne-
hom. A  ked sme prišli, len so smiechom 
o tom vraveli.“ Informácia o vyjednávaní 
s Alimovom je ojedinelá, avšak neprekva-
puje, keďže jeho jednotka na Vianoce 1944 
prešla k  smutne preslávenej partizánskej 
brigáde „Boženko“ Anatolija Antonoviča 
Snežinského v Považskom Inovci..

Zdroje: ŠABA, pobočka Trenčín, f. OÚ 
Nové Mesto nad Váhom, šk. 195, č.j. 242 
dôv./44. ŠABA, pobočka Trenčín, f. OÚ 
Nové Mesto nad Váhom, šk. 195, č.j. 196 
dôv./44., D1-971/44. Rozhovor s Alžbetou 
Gašparíkovou (1921) dňa 29.5.2012. 
HULÍNEK, J.: SNP a  jeho odkaz. In: 
Lubinčan, Lubina: Obecný úrad v Lubine, 
2012, roč. XIII, č. 5, s. 8. MICHÁLEK, J.: 
Spomienkové rozprávanie o  slovenskom 
národnom povstaní na Podjavorinsku. In: 
Slovenský národopis, roč. XII, č. 3, 1964. 
LACKO, M. – TESÁREK, P.: 1. východo-
moslimský pluk SS na Slovensku (október 
1944 – február 1945). Trnava: katedra his-
tórie UCM, 2006.deti z MŠ Stará Turá
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Príbeh s pivnicou
Prvých štyristo rokov (14. – 17. st.) v Starej Turej sa domy stavali 

z dreva, to znamená, že z toho obdobia, dodnes sa nezachoval žiaden 
dom. Prvý dom z pevného materiálu priamo v obci bol postavený 
na začiatku 18. st. Bol to v podstate dom štátnej správy, v ktorom 
v r. 1715 bola zriadená pobočka colného úradu v Novom Meste n. 
Váhom, neskôr tu bola kasáreň a vojenská nemocnica a napokon 
v roku 1772 dom bol prebudovaný na obecné úradovne so sídlom 
notára. V r. 1788 sa spomína notár Pavol Spůller (Kanonická vizi-
tácia 10.10.1788). Táto dvojpodlažná budova z 18. st. s dvomi kos-
tolmi sa zachovala do súčasnosti. Aj z 19. st. sa zachovalo niekoľko 
objektov.

Jedným z nich je Dom na Pivnici na Ul. Ľ. Podjavorinskej. Je 
veľmi pravdepodobné, že skôr ako dom, v svahu návršia Drahy bola 
vyhĺbená rozsiahla pivnica v tvare rovnoramenného kríža, ktorá 
slúžila pre potreby pivovaru v 18. a 19. st. Prvá správa o pivovare 
v Starej Turej však je ešte z r. 1629 /Stará Turá, Obzor, 1983, s. 20), 
ale pôvodný dom sa nezachoval. Takže Dom na Pivnici (z pevného 
materiálu) je pravdepodobne z 19. st. a podľa archívnych záznamov 
v ňom býval mäsiar Augustín Vagač, po ňom jeho syn Augustín 
Vagač (1872-1934) v Úradníčkovom zozname obyvateľov zapísaný 
ako mäsiar a údenár. Bol to on, ktorého preslávili výborné údenár-
ske výrobky v širokom okolí. Jeho manželkou bola Johanna, rod. 
Vallová (1882-1958). V Dome na pivnici po nedeliach popoludní 
sa schádzali mladí i starí pri vtedajších spoločenských hrách (kolky, 
karty, šach...) a pochutnávali si na „viršlách“ s chrenom zapíjajúc ich 
čapovaným pivom. Ale o krčme na Pivnici v pravom slova zmys-
le nemožno hovoriť. V rodine bolo osem detí a najstarší Michal 
(1905-1960) zdedil remeslo po otcovi – bol mäsiarom. Ostatné deti 
dosiahli stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie. Jeden z nich, 
Anton, zhromaždil početný materiál o ľudových peňažných ústavoch 
v Starej Turej, hlavne o Pomocnej pokladnici 1871 (Malá kronika 
Starej Turej, 2011, s. 112), ale žiadna lokalita, kde je dnes vikárka, 
sa tam nespomína. Mäsiar Michal Vagač asi o desať rokov po smrti 
svojho otca sa presťahoval s matkou do jej rodného domu, tak-
že Dom na Pivnici po čase dostal iného majiteľa. Celé desaťročia 
chátral, až po nežnej revolúcii zásluhou nového vlastníka (rodina 
Gažovičová) dom bol zveľadený, reštaurovaný v dobovo ľudovom 
štýle a bola v ňom zriadená príležitostná reštaurácia a vinárnič-
ka (Malá kronika starej Turej, 2011, s. 99). Takže ani v súčasnosti 
o krčme v pravom slova zmysle nemožno hovoriť. Predpokladá sa, 
že z tejto lokality – ešte z dreveného domu – pochádzal aj Ján Vagač, 
zakladateľ prvej bryndziarne na Slovensku v Detve r. 1787. 

Poniže Domu na Pivnici bol postavený mlyn (t. č. Penzión 
na mlyne) a  podľa archívnych záznamov (Kanonická vizitácia 
10.10.1788, Stará Turá, Obzor, 1983, s. 32) v r. 1788 bol vlastní-
kom Ján Vagač. Jeho pokračovateľom bol Ján Vagač s manželkou 
Máriou, rod. Jankovičovou. Ďalšou generáciou mlynárov na mlyne 
bol Michal Vagač (1851-1926) s manželkou Máriou, rod. Vallovou 

(1858-1942), ktorá bola sestrou Jozefa Vallu, dlhoročného učiteľa 
v škole U Búzikov (Malá kronika Starej Turej, 2011, s. 79). Mlynár 
Michal Vagač zomrel v r. 1926, jeho manželka – vdova mlyn pre-
najala Aloisovi Machů, od ktorého v r. 1935 ho odkúpil Miloslav 
Michalička (Malá kronika Starej Turej, 2011, s. 87). 

Mlynár Michal Vagač bol bezdetný a bol spriaznený s rodinou 
mäsiara Augustína Vagača (krstný otec jeho detí). Za pozornosť tiež 
stojí, že obidve rodiny boli spriaznené s rodinou Vallovou a rodina 
Vallová zasa s rodinou Molcovou (bryndziari). Z tejto rodiny bratia 
Peter a Rajmund Molec r. 1899 dali zhotoviť zvon do veže katolícke-
ho kostola (Malá kronika Starej Turej, r. 2011, s. 40). 

Rajmund Molec zomrel v r. 1925, jeho manželka Petronella, 
rod. Vallová (1863-1953), sestra Jána Nep. A. Wallu (otec M. 
Rozsypalovej), poskytla študijný príspevok dvom študentom 
zo Starej Turej. Po manželovi ju volali jednoducho Rajmundka. 
Rajmund Molec nemal žiadnu prezývku.

Príbeh PIVNICE je vlastne spletitým príbehom rodín, ktoré 
bývali na Pivnici (Augustín Vagač), poniže Pivnice (Michal Vagač), 
pod Pivnicú (Galbavý, Pavlovič, Horák), nad Pivnicú (popri ceste 
na Papraď). Z toho vyplýva, že tu je najdôležitejšie slovo Pivnica. 
Významným pomenovaním je aj Dom na Pivnici, čím sa zdôrazňuje 
jeho zachovaná ľudová architektúra. Okrem historického význa-
mu je potrebné poznať aj gramatický význam slova Pivnica, preto 
na Pivnici, pod Pivnicou, nad Pivnicou, poniže Pivnice, Dom na 
Pivnici. Sú to vlastné mená.

Ďakujem Janke Vagačovej za poskytný písomný materiál, ktorý 
zozbieral Augustín Vagač.  Vilma Truhlíková 

blahoželanie oslávencovi
V mesiaci november sa 

Ing. Gustáv Rumánek, dlhoroč-
ný člen našej redakčnej rady, ale 
aj zanietený regionálny historik, 
spisovateľ a genealóg, dožíva vý-
nimočného životného jubilea. 
K  jeho úctyhodným 75. naro-
deninám mu chceme popriať za 
nás v redakčnej rade najmä veľa 
zdravia, šťastia, rodinnej pohody 
a lásky. Prajeme mu tiež, aby mal 

stále dostatok tém na spracova-
nie, aby nikdy nevyčerpal stud-
nicu svojich nápadov a aby mu 
to naďalej tak dobre písalo ako 
doteraz. Veríme tiež, že naďalej 
bude činný a bude platiť to, čo 
pri našich stretnutiach s obľubou 
hovorí: „Pri písaní zabúdam na 
všetky choroby a útrapy života.“

redakcia

foto Ján Mikláš

Gustáv Rumánek, Milan Rúfus, Anna Chmurová, r. 1990

Srdečné
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Slovenský pohár
Hráčky MBK Stará Turá v kategórií žien 

odohrali svoj prvý súťažný zápas pod ná-
zvom Slovenský Pohár. Zámerne som uvie-
dol hráčky v kategórií žien. Naše dievčatá 
vekovo spadajú do Juniorskej súťaže, ale 
dali sme si tzv. „vyšší cieľ“. Aby som verej-
nosti spresnil, čo znamená pre naše diev-
čatá vyšší cieľ: Dievčatá majú možnosť hrať 
v Juniorskej súťaži s piešťanskými hráčka-
mi a taktiež na základe dobrých výkonov 
sa môžu dostať do extraligového družstva 
PIEŠŤANSKÝCH ČAJOK. 

Prvý zápas sme odohrali 13.10.2012 na 
súperovej pôde o 17-tej hodine vo Zvolene. 
Dievčatá v prvej štvrtine podali veľmi zlý vý-
kon, keď sme po troch minútach zápasu pre-
hrávali 16:3. Do konca štvrtiny sme stiahli 
výsledok na 20:15. Veľké slabiny sme mali na 

poste rozohrávačov. Pod súperovým košom 
nám veľa priestoru nenechávala skúsenejšia 
hráčka Lenka Kolkusová. Na poste rozohrá-
vača celkom dobre operovala a udávala tem-
po Laura Van Dalen. Z našej stránky bolo 
veľa nepresností. Po druhej štvrtine nemož-
no uprieť snahu našim dievčatám, ale toľká 
snaha nám tak zväzovala ruky, že sme sa 
sami porážali. Veľa lôpt vybojovaných v dob-
rej obrane sme ľahostajne venovali v útoku 
a boli sme potrestaní ľahkými košmi súpera. 
V poslednej minúte zápasu sa nám poda-
rilo na okamih viesť v zápase o bod 57:56. 
Možno neskúsenosť, ale do určitej miery naj-
mä zbrklosť, nás pripravila o držanie lopty. 
Nasledoval nešportový faul, to znamenalo 
dva trestné hody a lopta z boku. Súper využil 
obe príležitosti a pre nás ostali oči pre plač. 

Mali sme na súpera, no tento zápas súper 
zvládol lepšie, k čomu mu gratulujeme. Naše 
dievčatá chválim za bojovný výkon a hranie 
až do poslednej sekundy zápasu.

D. Lupták, MBK Stará Turá

Úspechy karate klubu
Dňa 6.10.2012 sa Oliver Pekník zo Starej 

Turej zúčastnil prestížneho turnaja v kara-
te v Českej republike, SHOTOKAN CUP 
CHOCEN, kde získal 1. miesto v kumite 

seniorov do 75 kg. Na tomto turnaji štarto-
valo 310 pretekárov zo 6 krajín a 48 klubov. 
Gratulujeme a prajeme ďalšie víťazstvá.

Karate klub Stará Turá

17. ročník pochodu Pamätníkmi Bielych Karpát
Tento pochod sa dá opísať ako jedna 

z najkrajších akcií, na ktorú sa vždy veľmi 
tešíme. Sú to starosti i radosti. Starosti s or-
ganizáciou a radosti keď sa všetko podarí 
ako má a my sa zas a znova môžeme stretnúť 
s našimi kamarátmi. Tento rok nám hralo 
do kariet aj počasie. Bolo nádherne, čo ur-
čite prispelo k skvelej nálade a veľkej účasti. 
Napočítali sme spolu 146 malých aj dospe-
lých účastníkov. Ako po minulé roky, i tento 
sa pochodu zúčastnili aj naši kamaráti féni-
xáci z Dubnice nad Váhom, Novej Dubnice, 
Krásna nad Kysucou a Sládkovičova, s kto-
rými sme si užili veľa zábavy. 

Pochod sme začali v sobotu ráno 6. ok-
tóbra pred Mestským úradom v Starej Turej, 
odkiaľ nás autobus zaviezol pod rozhľadňu 
na Poľane. Z rozhľadne bol nádherný výhľad, 
každý si určite prišiel na svoje. Ďalej sme 
kráčali po hrebeni Bielych Karpát, kde sme 
sa v sprievode starších naučili rozpoznávať 
jedlé a jedovaté huby, taktiež niektoré rast-
liny. Naša cesta pokračovala popri česko-
-slovenskej hranici, kde sa nám hraničné 
kamene stali miestom oddychu a zábavy. 
Kráčali sme ďalej až k Dibrovovmu pamät-
níku, ktorý nám ukázal správnu cestu a ďal-
ší smer. Konečne sme vo Vetešovom jarku, 
ktorý z diaľky nie je vidieť, no ak prídeme 

bližšie, stojí tu bývalá partizánska nemoc-
nica. Každý kto sa zúčastnil, od nás dostal 
pamätný list, smejka - pretože 5. október 
bol medzinárodným dňom úsmevu, perník 
a hladoši si mohli opiecť špekáčik a ochut-
nať výborný čaj. Niektorí zostávali v bunkri 
dlhšie, iní sa vybrali na autobus, ktorý nás 
opäť zaviezol do Starej Turej. Ja si myslím, že 
bolo super a kto nebol, môže ľutovať. Smiech 
veru nechýbal, aj počasie sa vydarilo. Čo si 

môžeme viacej priať? Len toľko, aby sme 
sa budúci rok zase stretli v takom hojnom 
počte.

Už tradične naše podujatie podporila 
Nadácia ŽIVOT, pivnica p. Gažoviča a špe-
káčiky boli opäť od Premaressu. Ďakujeme 
a veríme, že budúci ročník bude opäť slnečný.

Barbora Lukačovičová 
Detská organizácia Fénix Stará Turá

Karate klub Stará Turá oznamuje, že sa uskutoční nábor detí na krúžok karate 
v mesiacoch november a december 2012. 

Nábor sa uskutoční každý týždeň pondelok 
o 17.00 hod. a stredu o 17.00 hod.
Nábor sa uskutoční v telocvični na II. 
ZŠ ul. Hurbanova /vedľa mestského 
športového ihriska/. Nábor detí od 7 rokov.

Zober si so sebou športové oblečenie 
a chuť cvičiť. Naučíš sa cvičiť karate, 
sebaobranu, strečing, posilňovacie 
cviky, zdokonalíš si svoju fyzickú kondíciu 
a posilníš športového ducha.

Tréningy Karate pondelok, streda, piatok 17.00 - 19. 00 hod.

domáci hostia
ZŠ Zvolen MBK Stará Turá

63 59
1. štvrtina 20 15
2. štvrtina 36 28
3. štvrtina 48 38
4. štvrtina 63 59
Body za MBK S.Turá: Krajčušková 4, 
Potúčková 9, Mihaljevičová 4, 
Martinčičová 10, Čealešová 9, 
Rondošová 14, Míková 9, Tóthová 0, 
Moravčíková 0

Oliver Pekník, 1. miesto v kumite seniorov do 75 kg
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Stodesať rokov 
dobrovoľných hasičov 
v Starej Turej

Dňa 6.10.2012 si členovia 
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru (ďalej DHZ) v  Starej Turej 
pripomenuli 110. výročie za-
loženia svojej organizácie. Na 
slávnostnej členskej schôdzi 
privítala tajomníčka DHZ p. 
Jarmila Smolinská generálneho 
sekretára DPO SR p. Vendelína 
Horvátha, člena Snemu DPO SR 
a  zároveň predsedu OV DPO 
v  Novom Meste nad Váhom 
Bc. Jozefa Smolinského, pod-
predsedu-veliteľa OV DPO p. 
Ivana Krúpu a  ďalších pozva-
ných hostí a  členov DHZ. Po 
krátkom úvode predseda DHZ 
predniesol príhovor, v ktorom 
v  krátkosti pripomenul zalo-
ženie Spolku dobrovoľných 
hasičov v  Starej Turej ako i 
významných funkcionárov, 
ktorí sa podieľali na zabezpe-
čovaní úloh v prechádzajúcom 
období. Na záver príhovoru 
nasledovalo ocenenie členov 
DHZ. Predseda a  podpredse-
da-veliteľ OV DPO odovzdali 

Čestné uznania, ktoré si prevza-
li Miroslava Bendová, Žaneta 
Marková, Lenka Hejbalová, Ján 
Benda, Peter Markov a Tomáš 
Janso. Medailu za Príkladnú prá-
cu si prevzali Zuzana Dudíková, 
Martina Lukáč, Jana Landlová 
a Stanislav Lužný a medailu Za 
zásluhy Marián Caltík. Medailu 
Za mimoriadne zásluhy prevza-
la z rúk generálneho sekretára 
DPO SR p. Anna Nemčeková. 
Po odovzdaní ocenení sa k čle-
nom DHZ prihovoril generálny 
sekretár DPO SR p. Vendelín 
Horváth, ktorý sa vo svojom 
príhovore k jubileu okrem iného 
poďakoval všetkým za vykonanú 
prácu v prospech mesta ako i ce-
lej organizácie DPO SR. Na zá-
ver svojho vystúpenia odovzdal 
DHZ za plnenie úloh požiarnej 
ochrany stuhu k Čestnej zástave. 
Taktiež priniesol pozdravný list 
od Prezídia DPO SR pre zastupi-
teľstvo mesta, ktorý však nemal 
komu odovzdať, preto požiadal 
predsedu DHZ, aby pozdravný 

list mestskému zastupiteľstvu 
odovzdal.

Podpredseda-veliteľ OV 
DPO sa vo svojom príhovore 
poďakoval všetkým za vykona-
nú prácu, zvlášť vyzdvihol prácu 
tých členov, ktorí pracujú v or-
gánoch a  v komisiách pri OV 
DPO a na záver svojho vystúpe-
nia odovzdal DHZ Pozdravný 
list. K prítomným sa prihovoril 
tiež p. Bohumil Trúsik, zaslúžilý 
člen DPO SR a bývalý okresný 
veliteľ, ktorý vyzdvihol prácu 
funkcionárov DHZ, zablahoželal 
členom DHZ k jubileu a poprial 
im veľa zdravia a úspechov do 
ďalšieho obdobia. Po oficiálnej 
časti nasledoval spoločný obed, 
po ktorom nasledovala video-
prezentácia z činnosti DHZ za 

predchádzajúce roky. Na zábe-
roch z pred dvadsiatich rokov sa 
mnohí zasmiali. Oslavy ďalej po-
kračovali zábavou, počas ktorej 
bola losovaná tombola, o ktorú 
sa postaral Ing. Michal Chlebík. 
Tombola bola zaujímavá tým, 
že ceny vyhrali všetci prítomní. 
V dobrej nálade sa pokračovalo 
až do ranných hodín.

Touto cestou chceme po-
ďakovať hosťom za účasť a slo-
vá uznania ako i  za ocenenie, 
ktoré bolo z príležitosti 110. ju-
bilea nášmu DHZ udelené. 
Poďakovanie patrí i  všetkým 
členkám a členom DHZ, ktorí sa 
podieľali na príprave a dôstojnej 
oslave tohto jubilea.

Jarmila Smolinská 
tajomníčka DHZ
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2011/2012
pri objednaní celej fúry je doprava

do 25 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0908 183 658
prevádzka Bzince pod  Javorinou

Kojenecké a detské oblečenie
otvárame 
12. 11. 2012

Obchodné centrum Stará Turá (bývalý Prior)


