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Tomaníkova nota
8. júl, od 18.00 h., 
Námestie slobody

Slávnosti bratstva 
Čechov a Slovákov
29. júl, od 9.00 – 17.00 h., 
Veľká Javorina
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IE Improvizované 
divadelné 
predstavenie
10. júl, Námestie 
slobody
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OR
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OD
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AT

IA Hasičská súťaž o pohár primátorky mesta
7. júl, o 13.00 h., ihrisko Drgoňova Dolina

Tenisovo-športový CAMP
23. – 27. júl, od 8.00 – 16.00 h., tenisové kurty na štadióne

Javorina Tour 2018 – cyklozraz
28. júl, od 14.00 h., Veľká Javorina

To najlepšie z jarmoku!
K mesiacu jún už neodmysliteľne patrí náš 
tradičný Staroturiansky jarmok. Je prav-
dou, že história takýchto jarmokov sa na 
Slovensku traduje už od 13. storočia, kedy 
ich smeli poriadať len výsadné mestá. Tie 
dostali toto právo vo výsadnej listine 
priamo od vládnuceho panovníka. Jedným 
z takýchto miest bolo i naše mestečko Stará 
Turá, pre ktoré kráľ Leopold I. vydal 1. apríla 
1669 „Jarmočné privilégium“ v ktorom 
povolil konať týždenné trhy a šesť výklad-
ných jarmokov ročne. 

Je zrejmé, že konanie šiestich výkladných 
jarmokov sa až do súčasnosti nezachovalo, 
a tak sme radi, že náš Staroturiansky jarmok 
má svoju osobitú históriu. 

Od 8.6. do 9.6.2018 napísal nový ročník 
v poradí už 27 kapitolu tohto obľúbeného 
kultúrno – spoločenského podujatia, v meste 
Stará Turá. Môžeme s radosťou konštatovať, 
že tento jarmok bol v novodobej histórií 
týchto jarmokov jedným z najúspešnejších.

Viac o celom dianí na jarmoku priná-
šame na strane č. 3.

Vo vnútri čísla
Peňažný príspevok na prepravu str. 2

Osada Nárcie v krajšom kabáte str. 4

Veľký deň detí si užili malí i veľkí str. 5

Športová olympiáda v materskej škole str. 6

Novinky zo ZŠ str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Žiačky tanečného odboru ZUŠ Stará Turá 
vicemajsterkami sveta!!! str. 10

Prázdniny
“Pozri mami čo ti nesiem.

To je moje vysvedčenie!
Také dobré známky
veru všetci nemajú.
Také dobré známky,
odmenu si pýtajú!” 

Zbalím veci do batohu,
pevnú obuv dám na nohu.

Pôjdeme na Čachtický hrad,
výlety s rodičmi mám veľmi rád!

Potom zbalím väčší vak,
odprevaďte ma na vlak.

Z vlaku prejdem kúsok peši,
babka už sa na mňa teší!

Zelené lúky, jahody, maliny,
ach, aké krásne sú dedinské prázdniny!

Balím kufor, tašku tenkú,
letíme na dovolenku!
Popri mori bude isto

nekonečné pieskovisko.
Teplá voda sa mi ráta.

Zahrám sa tam na piráta!

Všade leto inak chutí.
Postretáme rôznych ľudí,

spoznáme vždy kúsok sveta.
To je čaro prázdnin, leta.

K. Holubeková
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autor foto: MsÚ
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§ Dňa 16.4.2018 v čase o 21:20 
hod. nahlásila pracovníčka 

MKS, že na športovej ploche na 
ulici Hurbanovej sa nachádzajú 
osoby a niečím blikajú. Na mieste 
hliadka zistila, že tam hrá futbal 
niekoľko mladíkov. Nakoľko už bolo 
prítmie na hru si svietili  mobil-
nými telefónmi. Hliadka mládež 
z miesta vykázala, z dôvodu, že 
areál je verejnosti  prístupný len 
do 21:00 hod.

§ Dňa 21.4.2018 v čase o 05:37 
hod. bol na MsP prijatý tele-

fonický oznam, že v sídlisku, za 
predajňou COOP Jednota na par-
kovisku je hlučná dvojica a ruší 
okolie. Hliadka našla dvojicu 
sedieť na lavičke na ulici Mýtnej. 
P. A. bytom Nové Mesto n/V. a D. K. 

bytom Stará Turá boli hliadkou 
požiadaní, aby miesto opustili 
nakoľko svojim chovaním rušia 
ostatných obyvateľov mesta.

§ Dňa 2.5.2018  v čase o 16:05 
hod. telefonicky oznámil vrát-

nik z DK Javorina, že do mest-
skej knižnice prišli dve podozrivé 
osoby rómskeho pôvodu, na ktoré 
má podozrenie, že by mohli skúsiť 
odcudziť kovové výplne zo zábrad-
lia v objekte DK Javorina. Hliadka 
oznam preverila, na mieste bola 
zistená totožnosť týchto osôb: L. Z. 
bytom Vaďovce  a M. B. bytom 
mesto Stará Turá. Menované osoby 
boli v mestskej knižnici na internete 
a k žiadnemu protiprávnemu kona-
niu z ich strany nedošlo.

Kopčan, MsP Stará Turá

Z denníka MsP

Úprava dopravného značenia 
v rekreačnej časti Dubník

Dovoľte, aby sme vás informo-
vali o úprave dopravného zna-
čenia v rekreačnej časti Dubník I. 

Požiadavka občana na 
zmenu dopravného značenia 
bola písomne zaslaná  v mesiaci 
jún 2017. V žiadosti bola uve-
dená úprava zmeny rýchlosti 
v rekreačnej časti Dubník I. na 
rýchlosť 40 km. 

Následne bola táto žia-
dosť prerokovaná na zasad-
nutí Komisie pre výstavbu, ÚP 
a dopravu mestského zastupiteľ-
stva, ktoré sa konalo v júni 2017. 
Komisia požiadavku odporučila 
zrealizovať.  

Zmena projektu doprav-
ného značenia bola zapraco-
vaná do plánu rozpočtu mesta 
pre rok 2018. V tomto roku sme 

zadali projektantovi vypracovať 
projekt zmeny dokumentácie 
podľa odsúhlasených požiada-
viek z roku 2017, ktorý návrhy 
konzultoval s dopravným inži-
nierom Okresného riaditeľstva 
policajného zboru v Novom 
Meste nad Váhom. Dopravný 
inžinier upravil našu požiadavku 
zo 40 km na 30 km z dôvodu 
nutnosti zníženia rýchlosti pre 
rekreačnú oblasť. Po odsúhla-
sení zmeny dopravného projektu 
v zmysle stanoviska Okresného 
riaditeľstva PZ v Novom Meste 
nad Váhom – dopravný inšpek-
torát boli v mesiaci jún 2018 osa-
dené dopravné značky „Zóna 30 
km“ pre celú časť Dubník I.

Jaroslav Martinus 
Organizačné oddelenie MsÚ

Peňažný príspevok na prepravu
Peňažný príspevok na prepravu 
poskytuje Mesto Stará Turá 
občanom mesta s nepriaznivým 
zdravotným stavom, s obme-
dzenou schopnosťou pohybu, 
obmedzenou schopnosťou 
orientácie alebo občanom nad 
70 rokov veku. 

Príspevok je možné poskyt-
núť občanovi na prepravu, ktorú 
si zabezpečí prostredníctvom 
akejkoľvek TAXI služby na území 
mesta Stará Turá, jeho miestnych 
častí a najďalej do Nového Mesta 
nad Váhom a do Myjavy.

Nárok na peňažný príspevok 
na prepravu je možný na zák-
lade podania písomnej žiadosti 
na oddelenie sociálnych vecí 
Mestského úradu v Starej Turej. 
Po priznaní príspevku si žiada-
teľ odkladá doklady o zaplatení 

poplatku za prepravu taxisluž-
bou. Následne si žiadateľ požiada 
o refundáciu nákladov prostred-
níctvom oddelenia sociálnych 
vecí, kde na základe platného 
VZN č. 2/2018 o peňažnom prí-
spevku na prepravu, je možné 
žiadateľovi poskytnúť príspevok 
na prepravu vo výške 50 % z pre-
ukázaných nákladov na prepravu, 
najviac však do sumy 30 eur 
štvrťročne. Príspevok sa vypláca 
na žiadosť občana v hotovosti 
v pokladni MsÚ alebo bezhoto-
vostne na uvedený účet v banke.

Info: sociálne oddelenie MsÚ Stará 
Turá, Dom štátnej správy I. poschodie

www.staratura.sk

OBČIANSKA INZERCIA

Orez, výrez a strihanie ovocných a komplikovaných stromov. 
Rezanie a štiepanie dreva štiepačkou, čistenie zanedbaných 
lúk, sadov a pozemkov. Rýchlo, lacno a spoľahlivo. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 0919 320 767.

Predám záhradu, v tichej záhradkárskej oblasti „Šášnatá“ 
v Starej Turej (smer Nové Mesto nad Váhom). Záhrada s roz-
lohou 461 m2 má elektriku aj pitnú vodu. Na záhrade je posta-
vená podpivničená chatka s pôdorysom 14 m2 so sedlovou 
strechou – možnosť dorobenia podkrovia na spanie. Chatka je 
skolaudovaná s existujúcim súpisným číslom. Priamo k chatke 
je možné prísť autom. Celý pozemok záhrady ako aj chatka je 
v osobnom vlastníctve. Cena: 8.500 EUR. V prípade záujmu 
kontaktujte telefónne číslo 0907 710 978.

Predám zachovalú panelovú garáž (tzv. „škrupina“). Cena 
dohodou. Bližšie informácie na tel. č. 0940 929 622.

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

Študentka gymnázia ponúka doučovanie pre žiakov ZŠ 
z matematiky, anglického jazyka príp. z iných predmetov. Bližšie 
informácie na dobrus@azet.sk alebo 0944 047 608.

Vážení občania, návštevníci polikliniky 
Od 22. júna do 20. novembra 2018 budú v budove polikliniky 
v Starej Turej prebiehať rekonštrukčné práce. Realizovať sa 
budú úpravy súvisiace s komplexnou výmenou podlahovej 
krytiny a presklených priečok na chodbách jednotlivých 
poschodí. Práce budú začínať vždy v piatok a pokračovať cez 
víkend. Postup prác sa bude realizovať od 3.  nadzemného 
podlažia smerom nadol. Touto cestou sa Vám ospravedlňujeme 
za zvýšenú hlučnosť, prašnosť a nekomfort. 
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. TECHNOTUR, s. r. o.
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To najlepšie z jarmoku!
(pokračovanie z úvodnej strany)

Jedným z výsadných miest bolo i naše mes-
tečko Stará Turá, pre ktoré kráľ Leopold I. 
vydal 1. apríla 1669 „Jarmočné privilégium“ 
v ktorom povolil konať týždenné trhy a šesť 
výkladných jarmokov ročne. Je zrejmé, že 
konanie šiestich výkladných jarmokov sa až 
do súčasnosti nezachovalo, a tak sme radi, že 
náš Staroturiansky jarmok má svoju osobitú 
históriu. 

Od 8.6. do 9.6.2018 napísal nový ročník 
v poradí už 27 kapitolu tohto obľúbeného 
kultúrno – spoločenského podujatia, v meste 
Stará Turá. Môžeme s radosťou konštato-
vať, že tento jarmok bol v novodobej histórií 
týchto jarmokov jedným z najúspešnejších.

Krásne počasie počas oboch dní pri-
vítalo nespočetné množstvo návštevníkov 
v uliciach mesta Stará Turá. Zásluhu na 
tom mali i predávajúci, ktorí sa s ponukou 
rôzneho sortimentu snažili vyjsť v ústrety 
každému kupujúcemu. Na pultoch vo viac 
ako 250 predajných stánkov si návštevníci 
mohli zakúpiť nielen pohodlné obleče-
nie, obuv, hračky ale i keramiku, koreniny, 
kvety, potreby do domácnosti, sladké lákadla 
v podaní medovníkov a mnoho iného tovaru. 
Sme hrdí, že Staroturiansky jarmok zacho-
váva a ctí aj tradíciu umeleckých remesiel 
a preto medzi výrobkami nechýbali tra-
dičné drevené a kožené výrobky, rôzne drô-
tené doplnky, domáce kozmetické potreby 
i dnes veľmi populárny košikársky tovar. 
Jednoducho, každý si našiel tú svoju drob-
nosť, ktorou si urobil radosť a bude mu pri-
pomínať tohtoročný jarmok. 

Staroturiansky jarmok, alebo ako ho 
mnohí občania nazývajú, „Náš jarmok“ 
má i ľudský rozmer a tým je predovšet-
kým stretnutie so známymi, dobrá nálada, 
vychutnávanie dobrôt či lahodného občer-
stvenia i vydýchnutie od každodennej rea-
lity a rutiny. O takéto stretnutia nie je vôbec 
núdza na celom jarmoku, avšak vždy sa 

zamieri k skvelému občerstveniu na 
mestskej tržnici, kde i tento rok boli 
situované stánky s týmto artiklom. 

Zábavná zóna, hlavne pre najmen-
ších ale i tých väčších, bola sústredená 
na parkoviskách pri OD Tesco, OD 
Billa a taktiež v priestore za katolíc-
kym kostolom, kde boli rôzne druhy 
kolotočov. Deti sa mohli vyšantiť 
i na detských atrakciách ako vodné 
bubliny, elektrické a šliapacie autíčka 
a  nafukovacia závodná dráha. K dis-
pozícií im bolo aj maľovanie na tvár 
a rozdávanie balónov v podobe „baló-
nového“ šaša. Tieto atrakcie organizá-
tori zabezpečili a počas piatku im boli 
bezplatne k dispozícií. 

Sprievodným podujatím celého 
jarmoku je vždy kultúrny program, 
ktorý je tradične na Námestí slobody. 
Tohtoročný program sa snažil organizačný 
výbor zabezpečiť tak, aby boli spokojní 
všetci návštevníci, ale i vystupujúci. Veríme, 
že sa nám to podarilo a diváci odchádzali 
spokojní. 

V piatok sa hneď na úvod predstavili pub-
liku domáce súbory zo Základnej umeleckej 
školy. Úsmev na tvári vyčarila pouličná show 
Veľká rodina, kde trio komikov sa rozbehlo 
medzi návštevníkov v intenzívnej snahe 
nájsť vhodného otca pre adoptované deti 
slobodnej matky, voziacej svojich potom-
kov v obrovskom detskom kočíku a v ešte 
väčšej trojkolke. Taktiež sme nezabudli i na 
staršiu generáciu, ktorú očarili Heligonkári 
z Prietrže, domáca ľudová hudba POLUN 
a folklórny súbor Otava. Záver piatko-
vého večera obstaral spevák Peter Cmorík 
so svojou skupinou Peter Cmorík BAND. 
Zaujímavosťou je, že v skupine pôsobí aj 
rodák zo Starej Turej, Martin Tomeš, ktorý 
ho už niekoľko rokov doprevádza za bicími. 
Spoločne s kapelou doslova roztancovali celé 
námestie a ten, kto sa nehýbal aspoň tlieskal 
a pískal do rytmu. Impozantné zakončenie 

piatkového večera, dávalo zároveň pozvánku 
na sobotný program. V ňom hneď na 
začiatku rozcvičili návštevníkov ukážkou 
bojových zostáv športovci z Wushu centra 
v Starej Turej. Nasledovalo hudobné vyst-
púpenie kapely AT band, na rockovú nôtu 
zahrala kapela Rockarea a zmesou moder-
ných piesní pokračovala hudobná skupina 
Takt. Záverečné vystúpenie a symbolické 
ukončenie 27. ročníka jarmoku patrilo 
dychovej hudbe Lieskované. 

Ako sme v úvode naznačili, tohtoročný 
Staroturiansky jarmok bol jedným z naj-
úspešnejších počas jeho histórie. To by však 
nebolo možné bez ľudí, ktorí sa zaslúžili 
o organizáciu, zabezpečenie a bezproblé-
mový priebeh tohto jarmočného víkendu. 

Za výbornú organizáciu celého podujatia 
ďakujeme hlavne prípravnému výboru jar-
moku, skvelým pracovníkom a pracovníč-
kam technických služieb mesta Stará Turá, 
ktoré zvládli neľahkú úlohu a to technickú 
prípravu jarmoku a následne vyčistenie ulíc 
v rekordne krátkom čase. Nesmieme zabud-
núť ani na Dom kultúry Javorina, ktorý sa 
postaral o vynikajúci kultúrny program. 
Dôležité je poďakovať aj mestskej polícií 
a OO PZ SR, pretože zaisťovali bezpečnosť 
návštevníkov a poriadok v meste počas 
celého jarmoku. Aj za našich najmenších 
patrí vďaka obchodným domom BILLA 
a TESCO, ktoré poskytli priestor svojich 
parkovísk pre detské atrakcie.

Veríme, že ste si tohtoročný jarmok 
a jeho skvelú atmosféru, zážitky a stretnu-
tia vychutnali do sýtosti. 

Preto dúfame, že nič nemôže byť kraj-
šie ako nezabudnuteľné zážitky, ktoré Vás 
privedú i na 28. ročník Staroturianskeho 
jarmoku.  

 Už teraz sa na Vás nesmierne tešíme! 

Organizačný výbor jarmoku

Organizačný výbor jarmoku so spevákom 
Petrom Cmoríkom a jeho kapelou

atrakcie na parkovisku pri OD Billa
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Osada Nárcie privíta 
návštevníkov v krajšom kabáte
Pietne miesto v okolí pamätníka v osade Nárcie sa pomaly chystá 
na letnú sezónu. Navštevujú ho hlavne turisti, cykloturisti, ale za-
stavia sa aj okoloidúci či hubári. 

S potešením môžeme konšta-
tovať, že svojich návštevníkov 
bude vítať dôstojne a v krajšom 
kabáte. Vďaka skupinke dobro-
voľníkov prebehli počas mesia-
cov máj a jún štyri pracovné 
brigády. Všetci pracovali s nasa-
dením a pripravený skrášliť daný 
priestor. Výborne im sekundo-
vali chlapci z Technických slu-
žieb s kosami, ktorí upravili 
vzhľad lúky a vykosili vysokú 
trávu i v okolí stromov a pri 
symbolických základoch vypále-
ných domov. Naopak pracovníci 

Lesoturu sa pustili do priľah-
lého altánku, kde kompletne 
vymenili starú už nebezpečnú 
podlahu za celkom novú.

Všetkým účastníkom patrí za 
takýto prejav ochoty, spolupat-
ričnosti a dobre odvedenej práce 
obrovské ĎAKUJEM!

Veríme, že i takto sa zvýšil 
komfort pre návštevníkov tohto 
pietneho miesta v nádhernom 
lone prírody.

M. Krč

Obnova pamätníka padlým 
v 1. svetovej vojne

Mesto Stará Turá sa už niekoľkokrát pokúšalo získať finančné 
prostriedky na obnovu pamätníka padlým v 1. svetovej vojne, 
ktorý sa nachádza v centre mesta na pešej zóne pred katolíckym 
kostolom. Jednalo sa vždy o údržbové varianty, čiže vyčistenie, 
oprava poškodených častí a obnova písma na pamätnej tabuli. 
Žiaľ, v rôznych podaných projektoch sme i po splnení výziev 
neboli úspešným žiadateľom.  

Na začiatku mesiaca jún sa 
preto vedenie mesta rozhodlo, 
že túto obnovu pamätníka 
zrealizuje zo svojho rozpočtu. 
Do prác na pamätníku sa pus-
tili pracovníci už v polovici 
mesiaca a v rekordne krátkom 
čase sa im podarilo všetky 
práce dokončiť. 

Aj preto už bude pamät-
ník padlým v 1. svetovej vojne 

od júla vítať návštevníkov vo 
vynovenej a opravenej podobe. 

S novo upraveným zov-
ňajškom pamätníka, tak dôs-
tojne mesto Stará Turá oslávi 
i sviatok 100. výročia založe-
nia Československej republiky, 
ktoré bude v tomto roku.

za MsÚ M. Krč

Ako sa nám býva
Stará Turá – mestečko nie roz-
siahle, ale vzhľadom na lokalitu, 
v ktorej sa nachádza, má predpo-
klady, aby bolo dobrým miestom 
na život. Takto to cítia mnohí 
obyvatelia, ktorí v ňom žijú 
a majú tu svoj domov – miesto, 
ktoré má byť oázou pokoja, 
kam sa radi vraciame po ťaž-
kom dni. Každý z nás má svoju 
predstavu o tom, kde by chcel 
bývať, určiť, čo chceme a čo 
nechceme robiť. Vieme (aspoň 
väčšina obyvateľov činžiaka na 
Hurbanovej ulici), že keby sme 
mohli, určite by sme odtiaľ radi 
odišli, lebo naše byty nie sú tou 
oázou pokoja, ktorú by sme si 
želali. Zlým miestom na býva-
nie sa náš činžiak stal vďaka istej 

pani, ktorá je známa mnohým 
obyvateľom, mestským poslan-
com a najmä mestskej polícii. 
Pani tu totiž prevádzkuje „veľ-
kochov psov“, ktoré v ranných, 
denných aj nočných hodinách 
strpčujú život všetkým tu žijú-
cim obyvateľom. Nečudujem sa 
úbohým zvieratám, že stále šte-
kajú. Je ich tam veľa, žijú v nevy-
hovujúcich podmienkach, a tak 
si myslím, že takto prejavujú 
svoju nespokojnosť a možno 
je to ich spôsobom volanie 
o pomoc, ktorá však neprichá-
dza, lebo i napriek sťažnostiam 
sa dozvedáme, že sa s tým nedá 
nič robiť. V Staroturianskom 
spravodajci  sme sa dočítali, že 
pani po dôraznom dohovore 

MsP priznala chov 19 psov, ktorí 
sú vlastne množitelia a v skutoč-
nosti je ich oveľa viac. To nezau-
jíma daňový úrad? Je to jej biznis, 
záľuba, práca? Prečo kvôli tomu 
musia trpieť vo dne v noci oby-
vatelia priľahlých činžiakov. 
Z úst predstaviteľov mesta, mest-
skej polície počujete len to, ako 
sa s tým nedá nič robiť. Má zria-
denú chovnú stanicu, platí dane 
za psov, platí dane za odpreda-
ných psov? Pomôže niekto vyrie-
šiť problémy nemalého počtu 
obyvateľov alebo chceme naše 
mesto zviditeľniť pomocou tele-
vízie? Zvolebnieva sa, čo nám 
kandidáti budete sľubovať?

Za obyvateľov činžiaka

Letné  zamyslenie
Oblečení v letnom slnku,
hľadáme chlad v tieni,

príchodom tmavého mraku,
alebo v listoch zeleni.

Čo leto dáva nám,
nevieme sa nabažiť,

dary prírody ponúka,
v chladných vodách 

telo ovlažiť.

Príroda je milá, pohodová,
trpezlivá, láskavá a prajná.

No vie byť aj neľútostná,
akoby vracala činy naše.

Letná búrka priženie sa,
modrý záblesk z 
tmavých mrakov,

zaburáca blízko hrom,
uvádza nás do pokory.

J. Trúsiková

prebiehajúce práce na pamätníku padlým v 1. svetovej vojne
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Veľký deň detí si 
užili malí i veľkí

V piatok 1. júna nás slniečko privítalo svojimi horúcimi lúčmi na 
zelenom priestranstve medzi ulicami Hurbanová a Mierová. 

Pripravené náradie, hasičské 
striekačky a gumový tunel 
dávali tušiť, že sa bude niečo 
diať. Samozrejme že áno, bol 
predsa Medzinárodný deň detí 
a mesto Stará Turá ho v spolu-
práci s ostatnými organizáciami 
v meste pripravilo pre veľkých 
i malých. 

Hneď z rána sa naši naj-
menší škôlkari mohli zoznámiť 
s pravidlami hasičských súťaží, 
ktoré absolvujú už ich rovesníci 
ako členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru Stará Turá. 
Následne si mohli jednotlivé 
disciplíny vyskúšať aj na „živo“, 
kde najväčším potešením bolo 
striekanie z hadice na terč. Je 
pravdou, že to bolo i príjemné 
osvieženie v tento horúci deň. 
Skupiny detičiek sa postupne 
vystriedali a zamierili k pripra-
veným záchranárom, ktorí im 
ukázali sanitku a naučili ich, ako 
postupovať v prípade zranení, či 
ako privolať rýchlu zdravotnú 

pomoc. Následne ich pán  sanitár 
odviezol na lôžku okolo sanitky 
a malí nadšenci si vyskúšali 
zapnutie záchranárskej sirény, 
ktorú nadšene  napodobňovali. 
Na záver pani záchranárka pri-
pomenula zásady, ktoré je treba 
dodržiavať, aby sa  nestali zra-
nenia a taktiež  vysvetlila prácu 
lekárov.

Záchranárom a hasičom 
výborne sekundovali príslušníci 
mestskej polície v Starej Turej, 
ktorí predviedli vybavenie na 
odchyt túlavých psíkov, ukázali 
vybavenie služobného vozidla 
a na záver deti upozornili na 
nebezpečenstvá, s ktorými sa 
môžu stretnúť v uliciach mesta. 

Výborné dopoludňajšie 
predstavenie doslova osvie-
žili dobrovoľní hasiči zo Starej 
Turej spoločne so zásahovou jed-
notkou, ktorí z veľkej hasičskej 
Tatry pokropili trávnik aj s náv-
števníkmi jednotlivých stano-
vísk. Avšak nikto sa nehneval, 

naopak, bolo nákazlivé počuť 
detský smiech a jasot, pri kaž-
dom dopadne kvapiek na ich 
rozradostené tváre. V tomto 
horúcom počasí, to bolo priam 
vykúpenie a príjemné schladenie 
pre všetkých. 

Poobedné aktivity pokra-
čovali na Námestí slobody, kde 
návštevníkov čakali detské 
atrakcie a pripravený bohatý 
program. Spolupráca Centra 
voľného času, Základnej ume-
leckej školy a ostaných škôl 
v Starej Turej vyústila do výbor-
ného programu plného akčných 
vystúpení, fúkania balónov a rôz-
nych súťaží. Súťažilo sa i v novej 
speváckej šou Staroturianska 
Pop Star, kde sa po základných 
kolách prebojovali do finále 4 
účastníčky. Tie následne zaspie-
vali svoje pripravené finálové 
pesničky pred publikom na 
námestí, ktoré svojim hlasova-
ním rozhodlo o celkovej víťazke. 
Cenu víťazke i ostatným účast-
níčkam odovzdal spevák Martin 
Harich, ktorého koncert vzápätí 
roztancoval celé námestie. A aby 
toho nebolo málo, v závere dňa 
si pre dobre naladených malých 
i veľkých, ba dokonca aj dospe-
lých, pripravil tanečný workshop 
tanečník Pajo (Pavol Julény), 

ktorý je známy svojim účinkova-
ním v šou Tvoja tvár znie pove-
dome a spoluprácou s tanečnou 
skupinou The Pastels. Po zvlád-
nutí tanečnej choreografie sa  
v závere všetci účastníci tohto 
parádneho dňa zabavili na malej 
diskotéke na námestí. Tá dala 
bodku za Veľkým dňom detí 
v Starej Turej.

Tento fantastický deň detí, 
by nemohlo prebehnúť bez 
ochoty a spolupráce všetkých 
organizátorov, ktorí sa na ňom 
podieľali. Veľká vďaka patrí 
hlavne mestu Stará Turá na 
čele s primátorkou mesta Ing. 
Annou Halinárovou, Domu 
kultúry Javorina, Centru voľ-
ného času, súborom Základnej 
umeleckej školy, Základnej škole 
a Materskej škole, taktiež zúčast-
nením Dobrovoľným hasičom 
Stará Turá a zásahovej jednotke 
zo Starej Turej, RZP Trenčín 
a pani Beáte Macejkovej, prís-
lušníkom MsP Stará Turá, fan-
tastickým chalanom Double 
Agency z Beckova i ostatným, 
ktorí svojou čo i len malou akti-
vitou a láskou k deťom prispeli 
k tomuto úžasnému Veľkému 
dňu detí v našom meste.

za redakciu M. Krč

Poďakovanie pracovníkom Lesoturu
Každoročne chodievame niekoľkokrát do krásneho prostredia 
v Topoleckej na „Jame“, kde pri opekačke vyhľadávame oddych 
a relax, ktorý je pre nás seniorov tak potrebný pre telo aj dušu. 

Posledné roky nás trápil veľmi 
zlý stav lávky cez potok, polo-
rozpadnutý altánok a nečistota 
okolia... (porozhadzované plas-
tové fľaše a iný odpad).  Ako 

vždy a všade aj tu sa občas 
nájde skupinka ľudí, ktorí pro-
stredie znečisťujú a devastujú.

Altánok už pred rokom 
niekto opravil a keď sme tam 

prišli 24. mája v tomto roku, 
skoro nám oči z jamôk vypadli. 
Uvideli sme novú a bezpečnú 
lávku cez potok, po ktorej sme 
sa v minulosti už báli prechá-
dzať, lebo hrozilo jej zrútenie. 
Tešili sme sa všetci. 

V mene našich klubových 
seniorov, chcem poďakovať 

pracovníkom spoločnosti 
LESOTUR, s. r. o. za ich peknú 
robotu. Dúfam, že dlho vydrží 
a návštevníci tohto pekného 
prostredia si túto ich prácu 
budú vážiť.

Za seniorov DC Stará Turá, 
Halabrínová
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Športová olympiáda 
„Hviezdičiek“ 

v materskej škole
Dňa 24.5.2018 sme pripravili pre deti v materskej škole 8. ročník 
regionálnej športovej olympiády „Hviezdičiek“. Tento projekt fi-
nančne podporila Nadácia život v Starej Turej z „Programu malých 
komunitných grantov 2017“ a Rodičovské združenie „Zdravá škôlka“ 
pri IV. MŠ. Touto cestou by sme sa im zároveň chceli poďakovať 
v mene všetkých zúčastnených za finančnú podporu. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci 
Olympijských festivalov detí 
a mládeže Slovenska (OFDMS), 
ktoré vyhlasuje Ministerstvo 
školstva SR a Slovenský olym-
pijský výbor. Cieľom projektu 
bolo viesť deti k aktívnemu spô-
sobu života so zameraním na 
rozvoj psychického a fyzického 
zdravia a rovnováhy, podporiť 
formovanie kladných ľudských 
hodnôt, rozvíjanie pohybových 
zručností a posilňovanie medzi-
ľudských vzťahov. Olympiády sa 
zúčastnilo 8 družstiev z piatich 

materských škôl – Materská 
škola Stará Turá, MŠ Bzince 
pod Javorinou, MŠ Lubina, MŠ 
Vaďovce a MŠ Kostolné. Súťažili 
najstaršie deti z predškolských 
tried. Slávnostné otvorenie sme 
zahájili vztýčením vlajky, ohňom, 
piesňou a olympijským sľubom, 
ktorý predniesli za všetkých 
súťažiacich Julka Sadloňová 
a Oliverko Kolprecaj. Deti súťa-
žili v deviatich disciplínach – beh 
do cieľa, skok z miesta, slalo-
mový beh s vedením lopty, hod 
oštepom na cieľ, hod kriketovou 

loptičkou, prekážkový beh, jazda 
na kolobežke, streľba na bránu, 
hod na kôš. Počas olympiády 
povzbudzovali svojich kama-
rátov deti z našej MŠ, ktoré si 
v závere mohli tiež zašportovať. 
Na jednotlivých stanovištiach 
nám pomáhali žiaci deviateho 
ročníka zo Základnej  školy 
v Starej Turej, ktorí spravodlivo 
rozhodovali o víťazoch a dbali na 
dodržiavanie pravidiel. Chutné 
občerstvenie nám pripravili naše 
tety kuchárky a upratovačky. Na 

príprave prostredia  a realizácii 
olympiády sa podieľal aj náš ujo 
školník a celý kolektív. 

Na záver boli všetci športovci 
odmenení medailami, diplo-
mami a tričkami s logom našej 
olympiády. 

Všetkým srdečne ďakujeme 
za účasť a spoluprácu a dúfame, 
že budeme na túto peknú aktivitu 
s radosťou spomínať a aktívne 
pokračovať v športovaní.

za MŠ Mgr. Elena Sládková

Projekt: Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko
Materské centrum Žabka Stará Turá už niekoľko rokov pripravuje pre rodiny s malými deťmi 
na konci mája Piknik pre rodiny spojený so športovými aktivitami. Tento rok sme piknik zor-
ganizovali dňa 31.5.2018 pod heslom: Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko... a cieľom 
tohto hesla bolo ohýbať deti v pozitívnom zmysle, teda prostredníctvom športových aktivít. 

Športové popoludnie sa konalo v krásnom 
prostredí autocampingu Dubník. Mamičky 
dobrovoľníčky z MC Žabka pripravili pre 
deti rôzne športovo ladené stanovištia, kde 
sa deti museli popasovať s prekážkovou drá-
hou, pretekmi v mechu, hodom do basketba-
lového koša, prenášaním vody či montessori 
aktivitami. Po zdolaní všetkých prekážok 

išli spoločne s rodičmi hľadať poklad, ktorý 
nakoniec úspešne objavili. Za svoju šikov-
nosť získali okrem medaile i malý balíček, 
kde si našli niečo pod zub i na zábavu. 

Po vyčerpávajúcom zdolávaní preká-
žok si spoločne v kolektíve ostatných rodín 
pochutili všetci na špekačkách a iných ope-
kačkových dobrotách. A ten kto ešte mal 

dostatok energie si zaskákal aj na skákacom 
hrade. 

Sme radi, že toto podujatie výrazne 
stmeluje rodinné kolektívy a motivuje deti 
už v rannom veku k zdravému športovému 
duchu. Pohyb je už pre maličké deti do 5 
rokov najlepší prostriedok pre udržiava-
nie a zvyšovanie zdravia, citového rozvoja, 
upevňovania vôle, nadväzovania vzťa-
hov i účinného zvládnutia prvých období 
vzdoru. Dôležitou súčasťou  takýchto akcií je 
aj vedenie detí k spoločnému tráveniu času 
s rodičmi a súrodencami v prírode.

Rodinného pikniku s MC Žabka sa 
zúčastnilo takmer 70 detí vo veku od naro-
denia približne do 7 rokov. Malých špor-
tovcov prišli povzbudiť nielen rodičia, ale 
i súrodenci, babičky či dedkovia. Sme radi, 
že každým rokom na piknik prichádza viac 
a viac detí a užívajú si spoločné chvíle so 
svojimi najbližšími.

Akciu finančne podporilo mesto Stará 
Turá s Programu: Dotácie pre športové pod-
ujatia mesta Stará Turá na rok 2018. Vďaka 
tomu sme mohli zakúpiť občerstvenie pre 
účastníkov a malé odmeny, ktoré potešili 
našich najmenších. Za technické zabezpe-
čenie priestoru na piknik a zapožičanie ská-
kacieho hradu ďakujeme spoločnosti PreVak, 
s. r. o.

Lívia Boorová 
MC Žabka Stará Turá
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Novinky zo ZŠ
Posledný mesiac školského roka sa na 
1. stupni už tradične začal oslavou MDD, 
ktorú deťom pripravilo naše mesto Stará 
Turá. Mohli si pozrieť  ukážku detských 
hasičských aktivít, sami zdolávať pripra-
venú prekážkovú dráhu alebo striekaním 
vody z hadice triafať terče. Radosti a zábave 
nebolo konca-kraja pri prechádzke po vod-
nej hladine v zorbingových guliach, na 
skákacom hrade či pri jazde na autíčkach. 
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa na prí-
prave tohto zábavného dňa podieľali.

V priebehu uplynulých dní sme sa 
dozvedeli, ako sa darilo našim žiakom v už 
posledných súťažiach tohto školského roka, 
ktorých vyhodnotenia sme obdržali. Do 
medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ 
KLOKAN sa v tomto ročníku zapojilo 77 
žiakov 1. stupňa. V 1. ročníku získali rovnaký 
počet bodov Kristína Juríková a Timotej 
Michalec z 1. A a Dávid Skýpala z 1. B, ktorí 
boli aj najúspešnejšími riešiteľmi z 1. stupňa.  
V ďalších ročníkoch sa školskými víťazmi 
stali Magdaléna Matejáková z 2. D,  Andrej 
Černý z 3. D, Svetlana Idesová a Ondrej 
Stuchlý zo 4. A.

V celoročnej matematickej súťaži 
MAKSÍK sa výborne darilo Ondrejovi 
Kovačovicovi zo 4. C a Marekovi Gajdo
šíkovi z 3. B. 

V 14. ročníku celoslovenskej čitateľskej 
súťaže ČÍTAME S OSMIJANKOM – pridaj 
sa aj ty! sa z ocenenia veľmi potešili  triedne 
kolektívy 3. B a 4. A, ktoré sa počas celého 
polroka usilovne  venovali rozmanitým 
mimočítankovým čitateľským aktivitám so 
svojimi triednymi učiteľkami.

Všetky triedy 1. stupňa absolvovali 
dopravnú výchovu na Dopravnom ihrisku 
vo Vrbovom. V teoretickej časti sa žiaci 
zoznamujú s dopravným značením a rieše-
ním dopravných situácií na križovatkách. 
Získané vedomosti potom uplatňujú v prak-
tických situáciách pri jazde na detských 
dopravných prostriedkoch s dôrazom na 
bezpečnosť seba i ostatných účastníkov cest-
nej premávky.

Mesiac jún bol naplnený aj množstvom 
športových aktivít. Vybraní žiaci repre-
zentovali svoje triedy na veľkom podujatí 
1. stupňa na ATLETICKEJ OLYMPIÁDE. 
Po úžasnom športovom zápolení a výbor-
ných individuálnych výsledkoch sa celkovým 
víťazom stali žiaci 3. C triedy. Tretiaci a štvr-
táci si zahrali ročníkové turnaje vo vybíja
nej. Tretiacky putovný pohár si odniesla 3. C 
a štvrtáckym víťazom sa stala 4. A trieda. 

Krásne turisticko-náučné podujatie 
zabsolvovali 18. júna v rámci environmen
tálnej výchovy žiaci 4. A triedy. Pripravili ho 
pre nich obetaví pracovníci Lesoturu Stará 
Turá p. Jozef Kršák a p. Mirka Biesiková. Na 
náučnom chodníku lesnou prírodou plnili 

deti zaujímavé a pútavé úlohy a aktivity 
z  lesnej pedagogiky. Hravou, zážitkovou 
a zároveň náučnou formou priamo na mieste 
spoznávali zákonitosti života lesa a jeho 
obnovy, uvedomovali si dôležitosť spolužitia 
jeho rastlinných a živočíšnych druhov, mali 
možnosť vnímať les všetkými svojimi zmys-
lami. Na Kamennom moste všetkých lesných 
turistov čakalo milé prekvapenie v podobe 
pripraveného občerstvenia. Je úžasné, keď  
i v dnešnej dobe môžeme stretnúť vzác-
nych ľudí, ktorí nenásilne, s nefalšovanou 
chuťou, radosťou a láskou chcú odovzdávať 
svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti, aby 
prostredníctvom nich posúvali myslenie 
a konanie našich detí o krôčik vyššie. Lesu 
zdar a veľká vďaka!

13. mája 2018 sa v dome kultúry usku-
točnil program ku Dňu matiek, ktorý  pri-
pravili so svojimi pani učiteľkami deti z MŠ 
a žiaci zo ZŠ a ZUŠ. Pripravovali ho s láskou 
pre všetkých divákov, najmä však pre svoje 
mamy a staré mamy. Veď práve v tento deň 
sme im chceli pripomenúť, aké sú pre nás 
dôležité a ako veľmi ich ľúbime. Pretože: “ 
Mama je úžasná! Jej láska je neobmedzená. 
Bojuje za to, v čo verí. Postaví sa nespravod-
livosti. Obetuje sa pre šťastie svojej rodiny. 
Iba ona vie, že bozk a objatie môžu vyliečiť 
zlomené srdce. Je na nej iba jedna chyba: 
Zabúda, akú veľkú má hodnotu a ako veľa 
pre ostatných znamená.“

Dňa 21. mája 2018 sme na našej škole 
privítali vzácneho hosťa a tento školský 
rok už druhého známeho spisovateľa (nie-
len) pre deti a mládež, textára a umelca – 
Daniela Heviera. Predstavil hlavnú postavu 
fantasy knihy, ktorej 1. diel vyšiel v novem-
bri tohto roku a ktorej ďalšie diely sa ešte 
chystajú. Spolu s chlapcom Chymerom sme 
putovali do zázračnej krajiny Pravdozem, 
stretávali rôzne tvory-netvory a zažívali 
dobrodružstvá, o akých sa nám ani nesní-
valo - nie však len tak, bezdôvodne, na tejto 
výprave spoznávame sami seba, svoj strach, 
ktorý treba prekonať, učíme sa hľadať dobro 
a pravdu… Tento projekt Daniela Heviera je 
výnimočný najmä tým, že sa doň zapojilo 

množstvo detí - konkrétne pri písaní 1. dielu 
Chymera spolupracovalo asi 2000 detí, “sto-
párov a stopárok”, ktorí sa neboja sledovať 
“stopy, čo vedú do temnoty”, medzi nimi 
i naši staroturianski tretiaci spolu s pani 
učiteľkou Soňou Kotrasovou (PS: v knižke 
ich nájdete pod nickom Detváky). Tešíme 
sa, že máme medzi nami takých spisovate-
ľov, tešíme sa i na ďalšie čítanie a tvorenie 
a knihu “Chymeros - Stopy vedú do tem-
noty” všetkým odporúčame.

13. júna 2018 sa žiaci našej školy zúčast-
nili prezentácie knihy mladej autorky 
Viktórie Drgoncovej Mračná Urdisu 
v našej mestskej knižnici. Zaujímavú besedu 
s autorkou a jej vydavateľkou nielen o 2. časti 
trilógie, ale aj o umení písania kníh si vypo-
čuli žiaci 9. ročníka.

Dňa 13. júna 2018 sa v SOŠ záhradníckej 
v Piešťanoch uskutočnilo celoslovenské kolo 
vedomostnej súťaže Mladý záhradkár, ktorú 
organizuje Slovenský zväz záhradkárov. 
Z celého Slovenska prišlo v dvoch kategó-
riách súťažiť 65 žiakov. Našu školu repre-
zentovalo po postupe 5 žiačok, ktoré okrem 
riešenia vedomostného testu absolvovali aj 
poznávanie vybraných rastlín. I. kategó
ria (vek 10 – 12 rokov): Zaira Gergelyová 
(7. A) – 4. miesto, Petra Sadloňová (7. A) -  
úspešná riešiteľka II. kategória (vek 13 – 15 
rokov): Zuzana Naďová (8. A) – 2. miesto, 
Viktória Kubinová (8. A) – 4. miesto, Simona 
Makarová (8. C) – úspešná riešiteľka.

Školský rok 2017/2018 sa v týchto 
chvíľach stáva minulosťou. Bol však opäť 
naplnený namáhavým získavaním nových 
vedomostí našich žiakov a výbornými 
výsledkami v stále väčšom množstve súťaží, 
ktorými žiaci robia dobré meno našej škole. 
Bol naplnený drobnými či väčšími rados-
ťami i starosťami, no v neposlednom rade 
veľmi obetavou a náročnou prácou peda-
gógov i ostatných zamestnancov školy. Ako 
zaslúženú odmenu teda všetkým prajeme 
krásne prázdninové a dovolenkové dni vypl-
nené oddychom, pohodou a príjemnými 
zážitkami. 

ZŠ Stará Turá

Z Centra voľného času Stará Turá
• V utorok 3. 7. o 13.00 hod. sa uskutoční 

vo vonkajších priestoroch CVČ Stará 
Turá športové podujatie Lopty a lop
tičky, v ktorej si deti do 12 rokov vyskú-
šajú tradičné i netradičné disciplíny 
s malými i veľkými loptami. Akcia je 
plánovaná cca na 2 hodiny. Štartovné: 
2,- eurá. Na akciu je potrebné prihlásiť 
sa do 30. 6. 2018.

• V stredu 4. 7. o 9.30 hod. chceme prilákať 
deti do 12 rokov na Malú turistiku na 
Dubník, kde ich čaká množstvo zábav-
ných hier a súťaží. Akcia je plánovaná 

cca na 3 hodiny. Štartovné 2,- eurá. Na 
akciu je potrebné prihlásiť sa do 30. 6. 
2018.

• V týždni 9. – 13. 7. sa uskutočnia letné 
aktivity pre deti po názvom Týždeň 
plný pohybu. Toto podujatie bolo plá-
nované s obmedzeným počtom detí a t. 
č. je kapacita už naplnená.

• Od 15. – 31. 6. čerpajú zamestnanci 
CVČ riadne dovolenky a CVČ bude 
v týchto dňoch zatvorené

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

•	8. júla 2018 – Aj tento rok si uctíme pamiatku hudobníka a skla-
dateľa Jaroslava Tomaníka v rámci pravidelného letného podu-
jatia Tomaníkova nota. Na pódiu sa Vám predstaví dychová 
kapela Dubovanka. Koncert sa uskutoční v nedeľu na Námestí 
slobody o 18:00 hod.

Z Á J A Z D Y

•	5. júla 2018 – Familypark Neusiedlersee v Rakúsku – 
Viac ako 80 atrakcií rozdelených do štyroch tematických svetov, 
ktoré sa rozprestierajú na ploche 145-tisíc metrov štvorcových 
sú zárukou nekonečnej zábavy a dobrodružstva v zábavnom 
parku FamilyPark. Nudiť sa určite nebudú najmenší návštev-
níci, ale ani dospelí. V parku nájdete aj vodné atrakcie, ktoré sú 
mimoriadne lákavé obzvlášť v horúcich letných dňoch. Poplatok 
za zájazd: 30 €.

•	21. júla 2018 – Bojnice – Najstaršia a najnavštevovanejšia 
ZOO na Slovensku, jeden z najkrajších zámkov na Slovensku alebo 
termálne kúpalisko Čajka.  Záujemcovia o zájazd si sami môžu 
naplánovať čas strávený v Bojniciach. Poplatok za dopravu 8 €.

•	4. august 2018 – ZOO Tiergarten Schönbrunn vo Viedni. 
ZOO patrí medzi najstaršie na svete a v roku 2010 bola označená 
ako najlepšia v Európe. Nájdete tu zvieratá od A ako antilopa až 
po Z ako zebra: návšteva v zoologickej záhrade Schönbrunn je 
prechádzkou cez všetky kontinenty do fascinujúceho sveta zvie-
rat. Pozorujte veľké pandy, sibírskeho tigra, orangutany a slonov, 
ponorte sa do Amazonky a zažite dažďový prales. Návšteva zoolo-
gickej záhrady ponúka jedinečnú atmosféru a zaujímavé nahliad-
nutie do práce ochrany prírody a živočíšnych druhov. Poplatok 
za zájazd: 29 € (dospelí), 20 € (deti od 6 rokov a dôchodcovia), 
11 € (deti do 6 rokov).

•	19. august 2018 – poznávací autobusový zájazd pre celú rodinu 
na Oravu. Môžete sa tešiť na plavbu na pltiach z Hornej Lehoty 
na Oravský podzámok a vyhliadkovú jazdu vláčikom po Oravskej 
lesnej železnici. Počas zájazdu je možnosť navštíviť Oravský hrad 
kde bude prebiehať podujatie „Umenie starých majstrov“. V cene 
zájazdu je doprava, plavba plťou a jazda na Oravskej lesnej 
železnici. Poplatok za dopravu 14 €.

•	1. septembra 2018 – autobusový zájazd na medzinárodný 
veľtrh záhradníctva v rakúskom meste Tulln. 530 vystavovateľov 
prezentuje všetky aktuálne trendy v záhradníctve: kvety, rastliny, 
ovocie, zeleninu, ako aj bazény a záhradný nábytok. S viac ako 
200 tisícmi vystavenými kvetinami sa celá jedna hala výstaviska 
premení v najväčšiu európsku kvetinovú show s kvetmi od tých 
najlepších rakúskych záhradkárov a kvetinárov. Výstava sa tento 
rok nesie v duchu sloganu: „Oslavujte vždy, keď sa naskytne prí-
ležitosť“. Poplatok za dopravu: 25 €.

•	30. novembra 2018 – autobusový zájazd na koncert úspešnej 
kapely Elán, ktorá oslavuje 50 rokov od jej založenia. Koncert sa 
bude konať na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Tešiť 
sa môžete na Joža Ráža, Jána Baláža a Vaša Patejdla. Poplatok 
za zájazd 40 €.

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

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Ďakujeme veľmi pekne za knihu od autorky p. Evy Tomisovej: 
Nárečie Starej Turej. Publikácie si môžete zapožičať i zakúpiť 
v Mestskej knižnici Kristíny Royovej.

Beletria Rankov, Pavol: Miesta, čo nie sú na mape • Pronská, 

Jana: Diablova zajatkyňa • Varáčková, Miroslava: Grafitové 

dievča • Picoultová, Jodi: Veľké maličkosti • Boyne, John: 

Chlapec na vrchole hory  Detektívky Grisham, John: Svišť • 

Dahl, Arne: Až na vrchol hory Náučná literatúra Závodská, 

Paulína: Varíme s histamínovou intoleranciou • Benža, 

Mojmír: Tradičný odev Slovenska • Vagovič, Marek: Vlastnou 

hlavou Detská literatúra Schmidtová, Annie M. G.: 

Špinuška • Dahl, Roald: Jakub a obrovská broskyňa

Oznamujeme našim čitateľom, že 
z dôvodu čerpania dovolenky bude knižnica 

zatvorená od 23. 7. 2018 – 3 . 8. 2018.
Prajeme Vám veľa slniečka, pohody, dovolenkových zážitkov, 

možno i chvíľok pri dobrej knihe.

IMPROVIZOVANÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ROZPRÁVKY
Deti sa môžu tešiť na predstavenie rozprávky, ktorú sme pre 
nich pripravili na spríjemnenie  letných prázdnin na Námestí 
slobody 10. 7. 2018.

pokračovanie na str. 12

Nová kniha „Nárečie Starej Turej“ 
úspešne pokrstená

Priaznivci nielen regionálnej literatúry, ktorá mnohokrát presahuje 
hranice nášho kraja, sa zišli dňa 18. mája 2018 v stredisku cezhra-
ničnej spolupráce Domu kultúry Javorina. Bol tu totiž pripravený 
krst v poradí už 4. knihy spisovateľky Ing. Evy Tomisovej, ktorá 
uviedla do literárneho života knihu pod názvom „Nárečie Starej 
Turej“.
V úvode si vzala slovo pani riaditeľka Domu kultúry Bc. Eva 
Adámková a dôstojným spôsobom predstavila všetkým hosťom 
osobnosť autorky. Priblížila jej životopis, lásku ku knihám, číslam 
a tiež spomenula ocenenia, ktoré na scéne literárnej, ale i ľudskej 
získala.

Následne sama autorka predstavila svoju novú knihu početnému 
publiku v širších súvislostiach. Nevynechala informácie o tom čo ju 
inšpirovalo k napísaniu tohto diela, pozadie vzniku knihy, priblížila 
prácu a zbieranie slov, ktoré použila a nezabudla poďakovať pria-
teľom, vydavateľstvu a všetkým, ktorí sa pričinili o to, že ju práve 
v tento deň mohla pokrstiť. 

Krstnými rodičmi sa stali Mgr. Alžbeta Cibulková, Ing. Anna 
Halinárová a autorka ilustrácií v knihe vnučka Patrice Tomisová. 
Krstilo sa netradične a to malým zväzkom práve jej ilustrácií.Oznamujeme, že Informačná kancelária mesta Stará 

Turá v Dome kultúry Javorina, bude počas mesiacov júl 
a august otvorená i v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Je ťažké podať ruku osudu, pri kríži položiť kvet 

a zapáliť sviečku, nad hrobom bezmocne stáť 
a s vetom sa rozprávať. Žijeme život bez nej, ale 
predsa s ňou. Chýba nám, ale v srdci každého 
z nás je miesto, v ktorom iba pre ňu je priestor.  

Dňa 1.7.2018 si pripomíname prvé 
výročie, čo nás navždy opustila naša 
babička, prababička a svokra Anna 
DURCOVÁ.

S láskou spomína smútiaca rodina.

•
Dňa 3.7.2018 uplynie 7 rokov, odkedy 
nás opustila naša manželka, mama, 
stará mama, svokra Oľga 
NEMCOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•

Je veľmi krátky čas žitia, pre tých čo 
radi majú, je veľmi smutný deň rozlúčky, 

spomienky s láskou pretrvajú...

Dňa 13. júna a 26. 
júna 2018 uplynulo 
10 rokov a 22 rokov, 
čo nás navždy opus-
tili naši rodičia a starí 
rodičia Jaroslav 

a Valéria TOMANÍKOVÍ. Kto ste ich poznali 
venujte im s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína blízka rodina a priatelia.

•
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, no 

v našich srdciach si stále s nami.

Dňa 14.7.2018 si pripomíname druhé 
výročie, kedy nás navždy opustil 
manžel, otec, starý otec, švagor 
a kmotor Emil MADRO vo veku 78 
rokov.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Myslím, že občas je ľudská duša taká silná, 
že nikdy celkom neopustí zem, ale navždy 

zostáva medzi tými, ktorí ju milovali.

Chris Crandall

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našou mamičkou, babič-
kou, prababičkou a starkou Mgr. 
Emíliou HUDCOVICOVOU, ktorá 
nás opustila dňa 26.5.2018 vo veku 

nedožitých 86 rokov. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. 

Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť, nebolo 
lieku, aby som mohol žiť. Neplačte a nechajte 

ma tíško spať, i bez sĺz je možno spomínať.

S hlbokým žiaľom oznamujeme 
všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, že dňa 4. júna 2018 nás vo 
veku 86 rokov, navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, starý otec, 
prastarý otec, svokor, krstný otec, 

strýko, príbuzný a sused Miroslav NEMEC. Kto 
ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. 

•
Bolesťou unavený tíško si zaspal, 

zanechajúc všetkých a všetko čo si mal 
rád. S tichou spomienkou ku hrobu 

chodíme, pri plameni sviečok na Teba 
myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlhšie 
byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť. 

Dňa 4.7.2018 si pripomíname 4. výro-
čie úmrtia môjho partnera, otca, 
starého otca a strýka Igora 
BOHOVICA. 

S láskou spomína partnerka 
Ema, dcéra Petra, vnuci Lukáš 

a Emka a netere Iva, Macka a Lubka s rodinami. 

•

Dňa 28.7.2018 si pripomíname 5 
rokov, čo nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko a pradedko Miloslav 
GREGOR. 

S láskou a úctou spomína 
manželka a dcéry s rodinami. 

•

Čas posiaty spomienkami zostáva 
a pozemskou púťou nekončí.

Dňa 16.6.2018 sme si pripomenuli 
prvé výročie úmrtia Ing. Jozefa 
LACIKU.

Za tichú spomienku ďakuje 
manželka Zora a ostatná rodina.

•

Úprimne ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, ktorí sa 
dňa 20.6.2018 prišli rozlúčiť s našou 
milovanou mamou, babičkou a pra-
babičkou Boženou KOČÍ, ktorá 
nás opustila vo veku nedožitých 86 

rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

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

Matričné okienko

Vítame bábätká
Adam Medňanský, Mathias Gajar, Martin 

Turovský, Katarína Šuhajdová, Nina 

Čičová, Matúš Hrabina,  Katarína Pilátová, 

Petra Slamová, Šimon Švantner

Idú spoločným životom
• Ing. Marcel Kuracina z Majcichova 

a Mgr. Zuzana Fraštiová zo Starej Turej

• Tomáš Grúber zo Starej Turej 

a Martina Bettešová z Martina

• Ing. Andrej Hamaj z Dolného Srnia 

a Hana Galandáková zo Starej Turej

• Mgr. Lukáš Ďuriga zo Starej Turej 

a Mgr. Katarína Balážiová z Martina 

časť Priekopa

• Tomáš Marták zo Starej Turej a Mgr. 

Barbora Michalcová zo Starej Turej 

Posledné rozlúčky
Štefan Kiripolský, Mgr. Emília Hudcovicová, 

Anna Pavličková, Miloslav Dvorský, Rudolf 

Kubánek, Miroslav Nemec, Emília Tučková, 

Ing. Karol Kazda, Božena Kočí, Rudolf Benko

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚL 2018

• Ivan Bachar, Mgr. Milan Klimáček, 

Michal Miklovič, Anna Sadloňová, 

Irena Labudíková, Mária Durcová, 

Miroslav Mikulec, Dušan Sako, Viera 

Sadloňová, Anna Kročianová, Oľga 

Hermanová

• Alžbeta Borsuková, Zuzana Michalcová, 

Kvetoslava Vargová, Ľudmila 

Klimáčková, Ľubomíra Bunčiaková, 

Anna Ostrovská, Anna Michalcová, 

PaedDr. Ján Belák

• Miroslav Tomášik, Alžbeta Michalcová, 

Emília Stančíková, Ján Čičmanský, 

Oľga Krúpová

• Ing. Fedor Novomestský, Vlasta 

Držíková, Anna Hudcovicová, Milan 

Kusenda, Elena Držková, Margita 

Rojková, Mária Paulinová

• Erika Koukalová, Anna Klimáčková, 

Melánia Pechancová, Klementína 

Kadlečíková, Ľudmila Žákovicová, 

Stanislav Krúpa, Alžbeta Horáková, 

Alžbeta Hrouzová

• Ľudmila Kučerová, Kamila Vrbová
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Žiačky tanečného 
odboru ZUŠ Stará Turá 

vicemajsterkami sveta!!!
Na začiatku to bol len sen, túžba..., tanečný sen žiakov a pani uči-
teľky zo ZUŠ, zúčastniť sa čo sa týka tanca niečoho naozaj veľkého. 
Majstrovstvá sveta Dance Star World Finals 2018, ktoré sa ko-
nali v Chorvátsku od 23. - 27. mája 2018 bola skvelá príležitosť. 
Dlhá cesta, na ktorej sme sa museli prebojovať cez kvalifikačné kolo 
v Nitre, ktoré prebiehalo v marci, až do krásneho mestečka Poreč 
v Chorvátsku. Obetovali sme nášmu cieľu veľa energie, veľa potu, 
driny a naozaj veľa času. 

Po príchode do Poreču sme 
však vedeli, že to stálo za to 
a nasledujúce dni to len potvr-
dili. 7000 tanečníkov z 24 
krajín sveta ako napríklad taneč-
níci z južnej Afriky, Filipín, 
Rakúska, Nemecka, Maďarska, 
Bulharska, Rumunska, Slovinska, 
Chorvátska, Poľska .... a medzi 
nimi my – FREEZEE DANCE, 
deti a mládež zo ZUŠ v Starej 
Turej. V Poreči sme reprezen-
tovali s tromi choreografiami. 
Juniori s tancom Turn it up 
a seniorky s tancom Back to 
80´s a s tancom Lemon Vibes. 
Naše očakávania boli zmiešané, 
túžili sme vyhrať, no držali sme 
sa i pri zemi, že ak vo veľkej kon-
kurencii nevyhráme aj tak to 
bude jeden z najkrajších zážitkov 

aký sme spolu zažili. Podarilo 
sa a odniesli sme si výborné 
výsledky. Choreografia Back to 
80´s získala 2. miesto z pomedzi 
17-tich konkurenčných tancov – 
žiačky (Valéria Bajcarová, Ema 
Kuhajdová, Petra Dovičinová, 
Soňa Novomestská, Aneta 
Viskupová a Natália Drobná) sa 
tak stali vicemajsterkami sveta 
v seniorskej open kategórii. 

Juniori získali krásne 
4.  miesto s hip-hop choreo-
grafiou Turn it up. Seniorky 
s Lemon Vibes 4. miesto. 
Organizácia súťaže bola naozaj 
na vysokej úrovni. Veľmi nás 
teší, že sme vo veľkej konkuren-
cii uspeli a páčili sme sa zahra-
ničnej porote. 

Žiaci sa popri súťažení 

zúčastnili tiež workshopov, kde 
sa veľa naučili. Workshopy pod 
vedením známych tanečníkov 
ako Marty Kudelka – choreo-
graf Justina Timberlake-a alebo 
Dylan Mayoral sú nezabud-
nuteľné. Zúčastnili sme sa tiež 
Dance Star Gala Night, kde 
sa predviedlo dvadsať najlep-
ších choreografii z celého sveta. 
Bezchybné tanečné čísla v nás 
zanechali krásne emócie. Našli 
sme si nových tanečných kama-
rátov a veľa sme sa aj vďaka nim 
inšpirovali. Počuť od našich žia-
kov slová ako, bol to jeden z naj-
krajších zážitkov v živote boli 
veľmi dojemné. Veď vidieť Vás 
milí žiaci šťastných a úspešných, 
je ten najkrajší pocit čo sa našej 
práce týka.

Veľmi pekne by sme sa chceli 
poďakovať sponzorom, ktorí nás 
podporili, aby bola naša tanečná 
cesta vôbec reálna. Ďakujeme 
pani Alexandre Kovácsovej, 
pánovi Richardovi Bajcarovi 
za sprostredkovanie a firme 
SUPTel, s. r. o., spoločnosti 
Sensus Slovensko, a. s., Nadácii 
ŽIVOT, Rodičovskej rade pri 
ZUŠ, Základnej umeleckej škole 
v Starej Turej a v neposlednom 
rade všetkým rodičom, vďaka 
patrí tiež IZOTECH Group, 
s. r. o., Nové Mesto nad Váhom, 
ktorí pre žiakov zabezpečili 
reprezentačné tričká. 

ĎAKUJEME, stálo to sku-
točne za to!

Katarína Rzavská ZUŠ Stará Turá

Koncert sláčikového 
komorného orchestra 

ZUŠ a jeho hostí
Zavŕšením tohtoročnej práce sláčikového 
komorného orchestra pod záštitou Základnej 
umeleckej školy bol v poradí už tretí kon-
cert v nádhernom akustickom priestore 
Evanjelického kostola v Starej Turej. Konal sa 
29.05.2018 pod názvom Koncert sláčikového 
komorného orchestra a jeho hostí. Hlavné 
slovo v ňom patrilo výlučne hudbe, ktorá 
sa svojim poslucháčom prihovárala pros-
tredníctvom rôznych pocitov. Na koncerte 
si zahrali žiaci a učitelia Základnej umelec-
kej školy. Z množstva skvelých hudobníkov, 
ktorých ste mali možnosť vidieť a počuť, nie-
koľkokrát sa Vám svojou hudbou prihováral 
aj nadaný žiak hry na husle, Filip Kocúrik. 
Hoci jeho prvé kroky na Základnej umelec-
kej škole viedli ku zobcovej flaute, jeho srdce 
si napokon získali husličky. Jeho mama, pani 
Kocúriková, o Filipovi konštatuje: „Pretože 
si zamiloval husle a vážnu hudbu, je od 

založenia školského 
orchestra Základnej 
umeleckej školy  aj 
jeho členom. V tomto 
školskom roku získal 
miesto i v Malom 
komornom orches-
tri v Novom Meste 
nad Váhom, kde vzorne reprezentuje kva-
litu výučby v  ZUŠ. A hoci ešte nemá jasnú 
predstavu o svojej budúcnosti, túži po tom, 
aby hudba a husle boli trvalo jej súčasťou.“  
Školský sláčikový orchester na Základnej 
umeleckej škole založila a vedie ho od roku 
2014 Mária Bodnárová, DiS art., ktorá 
zároveň celý koncert zorganizovala a nacvi-
čila. Na otázku, ako bola s priebehom kon-
certu spokojná, povedala: „Som šťastná, že 
Filip zvládol takto bravúrne zahrať viacero 
náročných skladieb. Je to výnimočný talent. 

Taktiež musím pochváliť aj ostaných členov 
orchestra, pretože ich výkony boli naozaj 
fantastické“. Zazneli tu ukážky od rôznych 
svetoznámych interpretov ako napríklad F. 
Seitz, A. Dvořák či J. Strauss, pričom každý 
z prítomných si takto mohol prísť na svoje.  
Pani učiteľke Bodnárovej a všetkým účinku-
júcim patrí veľká vďaka za krásny umelecký 
zážitok.  

Mgr. Ivana Purtátorová
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Sto rokov od vzniku 
Československej republiky časť 1/4

Prvá svetová vojna (1914 – 1918)
V tomto globálnom konflikte sa proti sebe postavili Trojspolok a Dohoda. 
Trojspolok tvorili Ústredné (Centrálne) mocnosti Rakúsko-Uhorsko 
a Nemecko. Tretí spojenec Taliansko zostalo spočiatku neutrálne 
a k Trojspolku sa v novembri 1914 pridalo Turecko. K Dohode tvore-
nej Ruskom, Francúzskom a Veľkou Britániou sa v auguste 1914 pridalo 
Japonsko a na ich strane bolo aj Srbsko s Čiernou Horou a Belgicko. Neskôr 
sa k bojujúcim stranám pridali ešte ďalšie krajiny. Najvýznamnejší bol vstup 
Talianska do vojny na strane Dohody v máji 1915 a vstup USA, taktiež na 
strane dohody, v apríli 1917.

Bezprostredným podnetom k vojne bola kríza v srbsko-rakúsko-
-uhorských vzťahoch a sarajevský atentát na následníka trónu Františka 
Ferdinanda d´ Este 28. júna 1914. V skutočnosti však v pozadí boli hlboké 
politicko-ekonomické konflikty medzi veľmocami, predovšetkým Nemecka 
s Veľkou Britániou a Ruskom.

Vojnový konflikt sa začal vypovedaním vojny Rakúsko-Uhorskom 
Srbsku 28. júla 1914 a postupne sa k nemu pridávali ďalšie krajiny. Tak 
sa lokálny konflikt rozrástol na svetovú vojnu. Väčšina Čechov a Slovákov 
prijala vojnu s nechuťou a neboli príliš ochotní bojovať proti iným slo-
vanským národom a prelievať krv za cudzie záujmy. Tisíce našich vojakov 
dávali sa zajať, alebo pri vhodnej príležitosti dobrovoľne prechádzali na 
stranu armád Dohody.

Podľa ext. zdrojov spracoval GR.

Obľúbené atletické hry na 1. stupni 
ZŠ a ich ohrozená budúcnosť

V tomto školskom roku sa atletické 
hry pre žiakov 1. stupňa konali dňa 
7. 6. 2018 a zapojilo sa do nich 110 
žiakov z 1. až 4. ročníka, čo je za 
obdobie organizovania atletických 
hier na 1. stupni zatiaľ najvyšší po-
čet športovcov.

Žiaci 2. až 4. ročníka súťažili v behu 
na 50 metrov a 400 metrov, v hode 
kriketovou loptičkou a v skoku do 
diaľky. Novinkou bola zmiešaná 
štafeta prváčikov v behu na 4 x 50 
metrov, ktorí sa svojou bojovnos-
ťou a snahou dosiahnuť čo najlepšie 
výsledky, vyrovnali aj starším spolu-
žiakom. Na 1. mieste sa umiestnila 
štafeta z 1. A, 2. miesto obsadila 
1. B a 3. miesto 1. C trieda. 

Najlepšie výsledky z 2. až 
4. ročníka dosiahla trieda 3. C, 
ktorá obsadila 1. miesto, tesne za 
ňou skončila na 2. mieste trieda 
2. A a na 3. mieste trieda 2. C.

Najúspešnejší športovci si 
odniesli diplomy, medaily, sladkú 
odmenu a najmä príjemný pocit, že 
si  porovnali svoje výkony s ostat-
nými športovcami a urobili niečo 
dobré pre svoje telo.

Na štadióne bola výborná 

nálada. Z tribúny bolo počuť 
povzbudivé výkriky spolužiakov 
a k nim sa pridali nielen pani uči-
teľky, ale aj niekoľko rodičov, sta-
rých rodičov a kamarátov.

Táto športová aktivita má na 
našej škole dlhoročnú tradíciu. 
Najmä deti sa už rok vopred tešia 
na  deň, kedy budú zasa súťažiť 
o medailu.  Nás učiteľov to môže 
len potešiť a utvrdiť, že deti špor-
tovať chcú a preto ich v tom treba 
podporovať. 

Už niekoľko rokov pozorujem, 
ako atletický ovál na štadióne z roka 
na rok viac a viac zarastá trávou 
alebo burinou a stáva sa nevyhovu-
júci na bežecké disciplíny. V tomto 
školskom roku som musela naj-
väčšie trsy trávy vytŕhať s mojimi 
žiakmi, aby sa aspoň pred tribúnou 
dal odbehnúť beh na 50 metrov.

Na nevyhovujúcom športovisku 
sa  stávajú občas aj úrazy a  také 
podmienky, v akých  sa doteraz 
súťažilo  môžu k tomu len prispieť. 

Naozaj skončia obľúbené atle-
tické hry žiakov našej školy? Verím, 
že nie.

Mgr. Jana Vrkočová

Za pani učiteľku
Odišla. Akoby s ňou jedného 

májového dňa odišlo kúsok nášho 
času, detstva, stráveného s ňou.

Pani učiteľka Mgr. Emília Hudcovicová, naša triedna, 
naša dobrá učiteľka. Aj keď sme sa už dlhší čas zau-
jímali o jej zdravotný stav, potom prišla tá smutná 
správa. Keď sme minulý rok na stretávke 9. C triedy 
– 50 rokov ukončenia ZŠ v Starej Turej – na ňu spo-
mínali, už jej nemoc nedovolila prísť medzi nás. 
Boli to spomienky plné lásky, pohody ale aj vďaky 
za všetko, čo nás naučila, čo do nás vštepila. Nebolo 
toho málo, no zasiala do nás hlavne lásku k sloven-
čine – rodnému jazyku, literatúre. Mala nás rada ako 
svoje deti, vždy sa nás zastala. Za všetko vyslovujeme 
veľkú vďaku. Navždy si ju budeme spájať s krásne 
prežitým detstvom v škole, na výletoch, turistike, jej 
nekonečnú trpezlivosť.

Pri návšteve u nej si pamätala i po toľkých rokoch 
mená žiakov, zaujímalo ju, ako sa nám darí. Nikdy na 
ňu nezabudneme.

J. Trúsiková

Živá voda na Dubníku!
Na Dubníku sa kúpem celú jarnú aj letnú sezónu (aj s pár 
skalnými domorodcami) od ranného detstva. Nikdy som 
nemal kožné problémy a pokiaľ viem, ani tí skalní kole-
govia tiež nie. Možno to ale nie je náhoda. Na kvalitu 
dubníckej vody počúvame práve od domorodcov mnoho 
rokov veľa negatívnych prívlastkov, obyčajne so zakonče-
ním: „Tam by som nikdy nevliezol!“. Pravdepodobne ľudí 
odrádza pohľad na rozmútenú vodu Dubníka návštevník-
mi. Čo ak práve tá opovrhovaná zložka blata má liečivé 
účinky? Nikdy by som takéto úvahy nepísal sám od seba, 
ale prekvapila má skúsenosť mojej – inak zdravotne veľmi 

„upejpanej“ a cintľavej – kolegyni. (Snáď sa len nedostane 
k tomuto článku, inak si to neskutočne zlíznem!)

Táto kolegyňa tiež roky 
patrila k skupine - Dubník 
nikdy! Až do chvíle, keď 
k nej na prázdniny začala 
chodiť asi 8 ročná neter. Tá 
jej pílila uši, pri prechádz-
kach po Dubníku, že chce 
ísť do vody sa okúpať. Po 
neúnosných naliehaniach 
malej netere, kolegyňa 
s vedomím smrteľného 
rizika vstúpila spolu s ňou 
do vôd Dubníka. 

Krátko po tomto zážitku 
kolegyňa však zistila, že jej 
zmizol zápal na palci na 
nohe, ktorý ju už dlhšie trá-
pil a jej neterke zmizli mok-
vavé ranky, asi po rozbitom 
kolene. Prehodnotila názor 
na vody Dubníka, vylúčila 

ho svojich smrteľných rizík 
a stala sa aj s neterkou jeho 
pravidelnou návštevníčkou.

Aj keď tento článok 
má pre niekoho skôr cha-
rakter fejtónu, niečo na 
tom pravdy však môže 
byť. Liečivé bahno, ktorým 
sa tak radi a za peniaze 
necháme namazať v kúpe-
ľoch, sa totiž ťaží z podob-
ných riečišť, ako je náš 
Dubník. A komu predsa len 
pocit blata po vykúpaní na 
tele vadí, sú na pláži sprchy, 
o ktorých bezchybnú 
funkčnosť sa roky nezištne 
stará (okrem Technoturu) 
aj pán Púdelka.   

dk
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Podujatie Otvorená náruč opäť zaliate slnkom
Počasie v sobotu 26. mája bolo veľmi dô-
ležité pre mnoho rodín, ktoré sa zúčastnili 
podujatia Otvorená náruč v Podkylave. Celé 
podujatie je zamerané na deti a mládež 
s určitým telesným alebo mentálnym handi-
capom a ich rodičov z Podjavorinskej oblasti. 
Prípravu a náročnú organizáciu zabezpeču-
jú členky komisie pre sociálne veci a bývanie 
a pracovníčky sociálneho oddelenia MsÚ 
Starej Turej.

Ako bolo v titulku článku spomenuté, dobrá 
pohoda a tá správna uvoľnená nálada počas 
podujatia je naviazaná i na príjemné počasie. 
A to bolo v tomto šiestom ročníku skutočne 
skvelé. Účastníci si mohli naplno vychutnať 
bohatú ponuku činností a aktivít. Láska detí 
ku zvieratám je všeobecne známa – preto im 
bola ponúknutá jazda na koňoch, ukážka 
výcviku psov s následným hladkaním a túle-
ním sa ku nim. Medzi ďalšie terapie, ktoré 
pomáhajú deťom pri uvoľnení ale aj zábave 
patrili súťaže a plávanie v bazéne pod odbor-
ným vedením plavčíka Mariána Magdošku, 
tanec Zumba so Soňou Kotrasovou, skáka-
nie v nafukovacom hrade alebo leňošenie 
na sedacích vakoch. Mnohí sa zbavili bolestí 
chrbta vďaka klasickej masáži, alebo využili 
masážne lôžka Ceragem, prípadne vírivý 
sud. Oxygenoterapia – dýchanie čistého 
kyslíka pomohla naštartovať organizmus 
na ďalšie výkony v športových súťažiach, 
v hrách s kolkami ale aj pri tvorivých čin-
nostiach. Deti si často spoločne s rodičmi 
vyplietli srdiečka z vŕbových prútov, mode-
lovali na hrnčiarskom kruhu, vymaľovali 
podľa predlohy alebo vlastnej fantázie 
obliečku na vankúšik, ktorý si vzali zo 
sebou ako peknú spomienku na príjemný 
deň. Maľovanie tričiek je už klasika. Tento 
rok však nastala malá zmena – tričká boli 
pestrofarebné. Deti si svoju zručnosť zlepšo-
vali aj pri plstení, zdobení šiltoviek, výrobe 
brmbolčekov. Pre rodičov bolo zaujímavé 
prediskutovať zmeny v zákone o opatrova-
teľskom príspevku a o príspevku na osobnú 

asistenciu, ktoré sú prerokovávané v parla-
mente a týchto rodín sa zásadne dotýkajú. 
Odborné informácie im poskytli pracov-
níčky Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 
z Nového Mesta nad Váhom. Príjemnú zónu 
relaxu vytvorili dievčatá, ktoré v malom koz-
metickom salóniku s kozmetikou Mary Kay 
zvýraznili krásu mladých dievčat a žien.

Podujatie prináša každý rok niečo nové 
a zaujímavé. V tomto roku sme vďaka vypra-
covanému projektu získali od spoločnosti 
CURADEN Slovakia, s. r. o. balíčky na den-
tálnu hygienu pre deti – účastníkov poduja-
tia. Nácvik správneho a dôkladného čistenia 
zúbkov ukázali deťom aj rodičom dentálne 
hygieničky a zubná lekárka zo spoločnosti 
Somadent, s. r. o. Ďalšou zaujímavou novin-
kou bolo OZ APPA, združenie, ktoré posky-
tuje pomoc, poradenstvo a podporu deťom 
a dospelým ľuďom s telesným postihnutím. 

Záver podujatia je spojený s hudbou, 
spevom, prípadne s tancom. Tento rok bol 
špecifický, pretože sa nám predstavila súťa-
žiaca Danka Pevná, ktorá úspešne napreduje 
v súťažnej relácii Československo má talent. 
Svojím šarmom a príjemným spevom zís-
kala nielen naše srdcia, ale so zárukou aj 
hlasy, ak sa prepracuje do užšieho výberu 
súťažiacich. Danka, všetci Ti držíme päste! 

Podvečer sa v Agrofarme šírila vôňa gri-
lovaných dobrôt. Grilmajster, pán Potúček, 
sa postaral o skvelú večeru pre všetkých. Po 
chutnom jedle postupne prichádzala únava. 

Všetci sa príjemne unavení, ale spokojní 
a šťastní rozlúčili s priateľmi s vetou „O rok 
dovidenia!“

Finančná náročnosť celodenného podu-
jatia s bohatým programom pre 116 účastní-
kov je vysoká. Vďaka pochopeniu a finančnej 
alebo materiálnej pomoci od viacerých 
spoločností sme mohli zrealizovať kvalitné 
podujatie. Všetkým podporovateľom v mene 
detí a ich rodín úprimne ďakujeme!

Za všetkých spoluorganizátorov Júlia Bublavá

Podporovatelia podujatia 
Otvorená náruč:
• Charitatívny účet Mesta Stará Turá
• Elster, s. r. o.
• PreVaK, s. r. o. 
• Bidfood Slovakia
• MIPP, s. r. o.
• CURADEN Slovakia, s. r. o.
• Pekáreň Bzince
• Libuša Húsková
• Elikva Trade Slovakia, a. s.
• Nadácia ŽIVOT
• Anergyr, s. r. o.
• Egamed, s. r. o.
• Ceragem Trenčín
• Honest
• Somadent, s. r. o.
• Mary Kay
• Petra Kadlečíková

Krstní rodičia zaželali tomuto dielu 
hlavne všetko dobré, veľa spokoj-
ných čitateľov a mnoho obohacu-
júcich poznatkov, ktoré prinesie 
mladým i starším generáciám, nie-
len z radov občanov Starej Turej. 
Na záver sa s autorkou podelil 
o svoje dojmi z knihy aj pán Ing. 
Dušan Hrnčiřík, ktorý svojím pred-
nesom a poznatkoch o nárečových 
slovách pobavil všetkých hostí.

Kniha Nárečie Starej Turej má 
priblížiť nárečové slová, ktoré sa 
kedysi na území chotára v Starej 
Turej používali. Čitateľ tak v knihe 
nájde skoro všetky významy miest-
neho nárečia, ktoré by sme v spi-
sovnej slovenčine len veľmi ťažko 
hľadali.

Knihu si môžete zakúpiť 
v Informačnej kancelárii mesta 
Stará Turá v cene 10 €. 

za redakciu M. Krč 
autor foto: MK

Nová kniha ...
pokračovanie zo str. 8

Autorka knihy Ing. Eva Tomisová (prvá vľavo) s krstnými rodičmi (zľava 
Mgr. Alžbeta Cibulková, Ing. Anna Halinárová a Patrice Tomisová
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Cesta rozprávkovým lesom
Deti to sú naše najväčšie poklady. Snažíme sa urobiť maximum, aby 
im nič nechýbalo, aby ich detstvo bola šťastné. Ale šťastie detí sa 
nedá merať drahými hračkami, značkovým  oblečením, pravidel-
nými návštevami obchodných centier. V prvom rade je najväčším 
šťastím rodina, v ktorej je tato i mama a obaja majú na svoje deti 
čas. Spoločne prežité chvíle pri hrách, rozhovoroch, potulkách prí-
rodou sa nedajú nahradiť žiadnym materiálnym darčekom.

Preto i Dom kultúry Javorina 
pravidelne začiatkom júna, 
kedy všetky deti majú sviatok, 
dáva rodičom i starým rodi-
čom možnosť vziať svoje deti na 
prechádzku našou krásnou prí-
rodou. Dubník je jedinečnou 

oázou pokoja a je na škodu veci, 
že mnohé rodiny ju navštevujú 
len veľmi zriedkavo.

K detstvu patrí hra, pohyb 
a rozprávky. A toto všetko čakalo 
na deti počas podujatia Cesta 
rozprávkovým lesom. Tento rok sa na akcií zaregistrovalo 297 

detí. Na jednotlivých stanoviš-
tiach na nich čakali rozpráv-
kové bytosti a plnenie úloh, aby 
si sladkú odmenu zaslúžili. Po 
absolvovaní celej trasy bolo pre 
účastníkov pripravené divadelné 
predstavenie Janko a Marienka, 
veľkému záujmu sa tešili obrov-
ské bubliny, nosenie na koňoch, 
vozenie na štvorkolkách a ská-
kací hrad. 

Je úžasné, že na akcií sa 
podieľajú deti, ktoré ešte pred-
nedávnom boli malými zve-
davými účastníkmi a dnes sú 

z nich rozprávkoví herci. Vďaka 
p. učiteľke Katke Medňanskej 
a jej šikovným divadelníkom sa 
účastníci na každom stanovišti 
preniesli do inej rozprávky. 

Okrem personálneho 
zabezpečenia akcie je veľmi 
dôležité i finančné zabezpeče-
nie, za čo patrí vďaka firmám 
Sensus Slovensko, Eur-Med 
Slovakia Piešťany,  ATC Dubník 
a Eurowin, ktorí pravidelne 
Cestu rozprávkovým lesom 
podporujú. 

Eva Adámková, Dom kultúry Javorina

Slávnostná vernisáž 
v Hoteli Lipa

Týždeň kreatívnej tvorby, nových priateľstiev a zážitkov vyvrcholil 
v piatok 8. júna, kedy sa v priestoroch Hotela Lipa uskutočnila 
slávnostná vernisáž v poradí už 4. Medzinárodného výtvar-
ného sympózia.

V Hoteli Lipa sme týždeň hos-
tili 9 významných výtvarníkov 
nielen zo Slovenska, Česka, ale 
aj Poľska, Rakúska a dokonca aj 
ďalekej Austrálie.

Počas týždňa umelci pri-
jali pozvanie pani primátorky 
a boli na návšteve Mestského 
úradu Stará Turá, kde pode-
batovali bližšie o našom meste, 
o kultúre, o našich tradíciách. 
Veľmi sa im páčilo v Mestskom 
múzeu, kde sa dozvedeli mnohé 
zaujímavosti o histórii nášho 
mesta. Týmto patrí poďakova-
nie Gabike Hučkovej za milé 
privítanie, pohostenie a pes-
trý výklad, ktorý sme dostali 
v múzeu.

Tešíme sa, že aj mladí, 
nádejní umelci a milovníci 

umenia, kreslenia a maľby, pri-
šli osobne medzi našich hostí. 
Žiaci zo Základnej umeleckej 
školy s pani uč. Mgr. Oľgou 
Medňanskou a žiaci Základnej 
školy s pani uč. Mgr. Katarínou 
Medňanskou prišli poobdivo-
vať výtvarné diela, ktoré umelci 
práve maľovali alebo tie, ktoré už 
čakali na vystavenie na vernisáži. 
Všetkých zaujímali techniky 
a spôsob maľby jednotlivých 
umelcov a tí im s radosťou odpo-
vedali na ich zvedavé otázky.

Slávnostnú piatkovú ver-
nisáž svojím kultivovaným 
hudobným vystúpením spríjem-
nili pani učiteľky Mgr. Andrea 
Borovská a Monika Klenová, 
Dis.art. Vystavené obrazy boli 
nádherné a preto nebolo divu, 

že mnohé si prítomní aj zakú-
pili, aby zdobili ich dom, či byt.

Všetci prítomní priaznivci 
strávili príjemné chvíle v druž-
nej debate s umelcami, ktorí 
ochotne podiskutovali so záu-
jemcami o svojich dielach. 
A veru bolo čo obdivovať!

Veľmi pekným momentom 
každoročného stretnutia je 
predstavenie mladého talentu 
z nášho mesta  všetkým prí-
tomným. Tentokrát kurátor 
sympózia p. Josef Šarman pred-
stavil mladý talent – 13ročnú 
Kristínku Počarovskú a poprial 
jej veľa úspechov a tvorivých 
nápadov. 

Sme veľmi hrdí, že naše 
malé mesto má možnosť priví-
tať takýchto významných hostí 
a veríme, že na budúcom 5. roč-
níku sa stretne ešte viac priaz-
nivcov výtvarného umenia.

Veľká vďaka patrí organizá-
torom tohto nádherného pod
ujatia p. Josefovi Šarmanovi, 
kolektívu Hotela Lipa, p. pri
mátorke Anne Halinárovej, p. 
Miroslavovi Krčovi a všetkým 
umelcom, ktorí nám dovolili 
nahliadnuť do svojho súkromia.

Nina Haverová 
Hotel LIPA
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Wushu centrum Stará Turá 
na medzinárodnej i domácej pôde

V dňoch 26. - 27.5.2018 sa usku-
točnil 4. ročník Medzinárodnej 
súťaže v tradičnom Kung-fu 
a Wu shu v hlavnom meste 
Maďarska, Budapešti. Súťaže 
sme sa zúčastnili aj my Wushu 
centrum Stará Turá v zastúpení 

našich dvoch starších cvičen-
cov Michala Tótha a Adama 
Bielčika. Spoločne so Školou 
čínskeho Wushu Bratislava 
a Wu shu klubom Trnava repre-
zentovali Slovenskú republiku 
a tiež aj naše mestečko. Tento 

ročník bola účasť veľmi 
silná. Súťažiť prišlo15 kra-
jín. Okrem európskych 
reprezentácií prišli aj 
z Číny, Vietnamu, Nového 
Zélandu a Kanady. Veľkou 
poctou bolo stretnúť Zhao 
Qingjian - wushu legendu 
a tiež účasť Shaolínskeho 
majstra. Aj na takejto 
náročnej súťaži doká-
zali naši chlapci získať 
nie jedno umiestnenie. 
Michal Tóth - 1x zlato, 2x 
– bronz a Adam Bielčik 
2x - striebro. Celkovo 

reprezentácia Slovenska pri-
niesla 7 zlatých, 6 striebor-
ných a 8 bronzových ocenení. 
Ocenenie patrí tiež našim tréne-
rom, ktorí chlapcom odovzdá-
vajú svoje cenné poznatky.      

Posledná súťaž v tomto 
školskom roku bola juniorská 
súťaž Dračí bojovník v Trnave, 
na ktorej sa zúčastnili  deti 
a mládež z klubov: Wushu cen-
trum Stará Turá, Wu shu klub 
Trnava, Wushuteam Slovakia 
Trnava a Škola čínskeho wushu 
Bratislava. 

Súťaž bola zameraná skôr na 
začiatočníkov, aby si vyskúšali 
pôsobenie na súťažiach. Z nášho 
klubu sa zúčastnila Barborka 
Otrubčiaková, ktorá získala 
krásne 2. miesto.

Súťažili však aj naši starší 
cvičenci, ktorí priniesli 5 

zlatých medailí, 4 strieborné 
a 4 bronzové medaile. Adam 
Bielčik 3x – 2. miesto, Michal 
Tóth – 1x 1. miesto, 1x 2. miesto, 
Václavová Simona – 1x 1. miesto, 
1x 3. miesto, Adrián Hruša – 2x 
3. miesto, Samuel Hruša – 1x 
3. miesto, Tomáš Vandlík – 1x 
1. miesto, Kiššová Tatiana – 2x 
1. miesto.

 Srdečne gratulujeme.
WCST

Majstri Slovenska zo 
Starej Turej a účasť 
na majstrovstvách 

Európy v 24 hodinovom 
horskom maratóne

Počas prvého májového víkendu 
v dňoch 5. - 6. mája sa v Kuchyni 
na Záhorí konali majstrovstvá 
Slovenska v 24 hodinovom 
maratóne horských bicyklov. 
Išlo o pretek, kde sa počas 24 
hodín súťažilo na približne 8 
kilometrovom okruhu s prevý-
šením takmer 200 m. 

Súťažilo sa v kategóriách 
jednotlivci, dvojčlenné a štvor-
členné tímy formou štafety. 
Pravidlá sú jednoduché, počas 
24 hodín spraviť čo najviac 
okruhov.

Stará Turá mala na tomto 
športovom podujatí zastú-
penie v dvojčlennom tíme 
Elektroinštala Cycling Team, 
ktorí bol tvorený Radoslavom 
Petrovičom a Milošom Šímom. 
Páve tejto dvojici sa podarilo 
vybojovať titul majstra Slovenska, 
keď v konečnom poradí medzi 
slovenskými tímami obsadili 
prvé miesto. Počas preteku 

Radoslav s Milošom spoločne 
odjazdili 70 kôl, čo sa rovná 420 
kilometrom v náročnom teréne. 
Stará Turá mala zastúpenie aj 
medzi 4 člennými družstvami 
a to Ľubomírom Petrovičom, 
ktorí spoločne s Danielom 
Žáčkom, Marcelom Petríkom 
a Petrom Mosným obsadili 
pekné 4. miesto.

Prvý júnový víkend v ter-
míne 1. - 3. júna sa v Nižných 
Kamencoch pri Terchovej konali 
Majstrovstvá Európy v tejto 24 h 
disciplíne, kde Stará Turá mala 
znovu početné zastúpenie. Na 
štart sa postavili dve dvojice 
a to úradujúci majstri Slovenska 
Radoslav Petrovič s Milošom 
Šímom a ďalšia dvojica v zlo-
žení Miroslav Viselka a Michal 
Kimlička. Kým predošlé tri roč-
níky sa na tomto okruhu poda-
rilo Radoslavovi s Milošom 
vybojovať 3x zlatú medailu 

a Miroslavovi s Michalom 1x 
striebornú, tak tento krát pre-
teky vzhľadom na nepriazeň 
počasia nevyšli chalanom úplne 
podľa predstáv. Kvôli vytrvalému 
dažďu a búrke musel byť pretek 
krátko po štarte prerušený na 2 
hodiny. Počas búrky sa na trati 
vytvorili až nebezpečné blatisté 
podmienky, ktoré si vyžiadali 
aj niekoľko zlomenín. Chalani 
sa tak rozhodli pretek dobro-
voľne prerušiť do času, kedy sa 
podmienky na trati nezlepšia. 
V skoré nedeľné ráno sa roz-
hodli vyraziť na trať a zabojovať 
ešte o čo najlepšie umiestnenie. 
Radoslavovi s Milošom sa poda-
rilo v závere obsadiť celkovo 10. 
miesto. Miroslavovi s Michalom 

to vyšlo na 13. miesto. No ani náš 
tím neobišla smola a Miroslav si 
2 hodiny pred koncom preteku 
na rozmočenom teréne, kedy sa 
znova spustil výdatný dážď, po 
páde v zjazde zlomil 2 prsty na 
ruke a tým pádom sa preteky 
pre túto dvojicu skončili. Avšak 
aj blato, nehostinné podmienky 
a pády k pretekaniu patria. Kým 
jeden víkend oslavujete úspech 
z prvého miesta a zisku titulu, 
o pár týždňov už môže byť situ-
ácia iná a ste radi, že prídete 
živí a zdraví do cieľa. Chalanom 
k výsledkom gratulujeme a pra-
jeme veľa ďalších úspechov.

Michal Kimlička

Adam a Michal na súťaži v Budapešti
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Beh Kamzík – Baba – Kamzík aj s účasťou bežcov zo Starej Turej
Ešte v mesiaci apríl sa v našom hlavnom 
meste uskutočnili prestížne bežecké pre-
teky Kamzík-Baba-Kamzík s účasťou bež-
cov z celého Slovenska, Poľska a Českej 
republiky. Bežalo sa v náročnom horskom 
teréne, hlavne na dvoch tratiach a to 53 km 

ultra behu Kamzík-Baba-Kamzík (1700 m 
prevýšenie) a na polovičnej trati 26 km 
Baba-Kamzík (850 m prevýšenie), ktorá 
bola zároveň aj Majstrovstvami Slovenska 
v horskom behu. V horúcom počasí sa bežci 
z nášho mesta vôbec nestratili, ale dosiahli 
naozaj pekné umiestnenia.

Výsledky (bežcov zo Starej Turej):
53 km ultra KamzíkBabaKamzík 
(dokončilo 188 pretekárov):
14.  Pavol Boor  04:41:04 
(4. miesto v kategórií: Muži 40 - 49 rokov)
15.  Jaroslav Kubrický  04:44:29 
(9. miesto v kategórií: Muži 20 - 39 rokov)
26.  Ján Marek  05:02:48 

(17. miesto v kategórií: Muži 20 - 39 rokov)
55.  Mária Nerádová 05:25:50 
(3. miesto v kategórií: Ženy 20 - 34 rokov)

26 km BabaKamzík 
(dokončilo 513 pretekárov):
  89.  Martin Požgay  02:23:36 
(5. miesto v kategórií: muži do 19 rokov)
407.  Miroslav Požgay  03:10:48 
(22. miesto v kategórií: muži 50 - 59 rokov)
440.  Martina Požgayová  03:20:23 
(22. miesto v kategórií: ženy 20 - 34 rokov)

Ďakujeme našim pretekárom za pekné 
reprezentovanie Starej Turej a tešíme sa na 
ich ďalšie úspechy.

VM

3. ročník bowlingovej ligy
Čas nezastavíš a už 3. ročník bowlingovej 
ligy je minulosťou. Tretí ročník, ktorý sa nie-
sol v duchu rekordov. Rekordov osobných, 
teamových, ale aj rekordov dráh. Až 3x sa 
v sezóne 2017/2018 vylepšili rekordy dráh. 

Celkovo 3. ročník priniesol obrovský 
pokrok v kvalite hádzania a ukazuje sa, 
že pri troche tréningu je vek iba číslo. Tu 
chcem spomenúť rekord Jara Cibulku ktorý 
v 9. kole nahádzal 224 bodov a stanovil tak 
nový rekord dráhy č. 1. O zvýšenej kvalite 
svedčí aj to, že rekord vydržal iba 13 dní 
a v tréningu ho vylepšil s výkonom 228 
bodov Ľuboš Chudý z družstva TURBOW. 
Musím spomenúť aj rekord dráhy č. 2, ktorý 
tak isto v tréningu stanovil Majo Miškovič 
ml. na hodnotu 252 bodov.

Kvalitatívny rast všetkých hráčov potvr-
dzuje aj počet tzv. dvojstovkových dráh 
v podaní jednotlivca respektíve päťstovko-
vých dráh v družstvách. Dokonca už máme 
aj šesťstovkovú dráhu (611 bodov)  ktorú 
v 14. kole dosiahlo družstvo My sme tu 
doma.

V sobotu 12.5.2018 večer skončili finá-
lovými zápasmi boje o 9 až 15 miesto. Tu 
uspeli a vylepšili svoju pozíciu po základnej 
časti „Fotri“ v zložení Adámek, Michalec st., 
Michalec ml. a Skurský. 

Prvá osmička družstiev po základnej 
časti si to rozdala v sobotu 19.5.2018 a bolo 
sa na čo pozerať. V štvrťfinále zaujal hlavne 
súboj dvojnásobného víťaza BK Hujerovci 
s teamom CASTOR. Hujerovci výkonom 
1052 bodov zvládli ťažký zápas a zaslúžene 
postúpili do semifinále. Tvrdý boj sa odohrá-
val aj v zápase No počkaj – Slovan Hrašné, 
kde Slovan otáčal nepriaznivé polčasové 
skóre 1:3 a až v posledných hodoch rozho-
dol o dokonalom obrate, ovládol druhý pol-
čas 4:0 a celkovo tak postúpil so skóre 5:3. 
Družstvá z 1. a 2. pozície po základnej časti 
si postrážili svojich súperov z 7. (TURBOW), 

resp. 8. (Dva piva) priečky a výsledkom 6:2 
potvrdili svoju výkonnosť.

Prvé semifinále obstarali PePa BuCi 
a BK Hujerovci bola to vlastne repríza vla-
ňajšieho aj predvlaňajšieho finále. Lepšie 
začali Hujerovci a ovládli 1. polčas 3:1 po 
zmene dráh trošku poľavili a pustili súperov 
do hry a výsledné skóre 4:4 nám posunuli 
tento zápas do predĺženia.

Tu si PePa BuCi udržali chladnejšiu hlavu 
a rozhodli o prvom finalistovi (188:167).

Druhé semifinále medzi Slovan Hrašné 
a My sme tu doma vyzeralo po prvom pol-
čase (1:3)

Na pohodovú záležitosť pre My sme tu 
doma, ale Slovan v druhom polčase zabojo-
val a do predposledných hodov bolo všetko 
otvorené. Až v posledných hodoch sa roz-
hodlo o druhom finalistovi. Družstvo My 
sme tu doma zvládlo posledné hody na 
výbornú a porazilo výkonom 1053 bodov 
Slovan Hrašné 7:1.

Po krátkom občerstvení a posilnení 
sa pečeným prasiatkom pokračoval finá-
lový večer súbojom o 3. miesto. Sklamaní 
Hujerovci prehrali prvý polčas 1:3 
s Hrašným a už už sa schyľovalo k prekva-
peniu. Zlepšeným výkonom po zmene dráh 
nakoniec Hujerovci otočili zápas a výkonom 
940:897 vyhrali boj o tretie miesto najtesnej-
ším možným skóre 5,5:3,5.

Vo finále sa predstavili My sme tu doma 
a PePa BuCi z Trenčína. Lepší vstup do 
zápasu mali domáci a hosťom v prvom pol-
čase nedali dýchať (3:1). Po zmene dráh sa 
situácia otočila a druhý polčas ovládli PePa 
BuCi 3:1 parádne výkony o čom svedčí 
konečný stav 1050:1028 a skóre 4:4 zname-
nali predĺženie tejto dramatickej bodky na 
záver. V predĺžení to išlo lepšie domácim, ale 
po dvoch chybách pustili do vedenia hostí 
z Trenčína. Už sa zdalo byť rozhodnuté, 
no v poslednom hode PePa BuCi zaváhali 

a My sme tu doma v zložení M. Miškovič st., 
M. Miškovič ml. a R. Bíreš získali výkonom 
176:169 predĺženie a tým aj prvý titul pre 
seba. PePa BuCi v zložení S. Petreje, J. Búlik 
a B. Cích obsadili opäť 2. miesto a už spo-
mínaní BK Hujerovci 3. miesto v zložení K. 
Sadloň, B. Bies a M. Ďurnek. 

V súťaži jednotlivcov:
1. miesto Kamil Sadloň z BK Hujerovci 
 s priemerom 171,85
2. miesto Jozef Búlik z PePa BuCi 
 s priemerom 169,48
3.  miesto Marián Miškovič st. 

z My sme tu doma s priemerom 166,50

V súťaži žien:
1.miesto Radka Martinčičová z CASTOR
 s priemerom 167,73
2.miesto Monika Ukropcová z Dva piva
 s priemerom 144,38
 3.miesto Zuzana Miškovičová z *****+1
 s priemerom 140,75

Víťazom ešte raz blahoželáme a tešíme sa 
všetci na jeseň, keď po letnej prestávke sa 
opäť stretneme a rozbehneme 4. ročník 
Podjavorinskej bowlingovej ligy amatérov.

Organizátor M. Miškovič st. 

Tabuľka PBLA po základnej časti:

Por. Družstvo Záp. Výh. Rem. Preh. Priemer Body

1 My sme tu doma 14 11 3 0 79 : 33 965,57 25

2 PePa BuCi 14 10 3 1 86,5 : 25,5 993,57 23

3 Castor 14 11 0 3 77,5 : 34,5 940,79 22

4 No počkaj 14 8 3 3 66 : 46 890,43 19

5 Slovan Hrašné 14 8 2 4 64,5 : 47,5 887,36 18

6 BK Hujerovci 14 7 4 3 69 : 43 927,79 18

7 TURBOW 14 7 3 4 62 : 50 879,14 17

8 Dva piva 14 6 3 5 57,5 : 54,5 862,86 15

9 Mašury 14 6 2 6 53 : 59 854,36 14

10 BSP KDC 14 4 3 7 46,5 : 65,5 809,29 11

11 Fotri 14 2 3 9 37 : 75 798,64 7

12 Kubišovi chlapci 14 2 3 9 42,5 : 69,5 785,57 7

13 *****+1 14 3 1 10 44 : 68 835,43 7

14 TJ Pomsta z lesa 14 2 3 9 38,5 : 73,5 704,14 7

15 PEVIZ 14 0 0 14 16,5 : 95,5 710,79 0

Tabuľka PBLA                                                                                    
po základnej časti.

Skóre

rodina Požgayovcov pred závodom
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Medzinárodný 
strelecký pretek 

žiakov a dorastencov
V piatok 25.5.2018 sa na strelni-
ci v Starej Turej súťažilo v streľ-
be z malokalibrovky.

Za účasti 42 pretekárov 
a dobrého počasia, súťažili 
žiaci i dorastenci o čo najlepšie 
umiestnenie vo svojich kategó-
riách. Pani zástupkyňa primá-
torky Bc. Zuzana Zigová a pani 
riaditeľka Mgr. Jana Koštialová 
v úvode popriali strelcom presnú 
mušku a krásne športové zážitky. 

Súťaže sa zúčastnili žiaci 
zo SOŠ v Starej Turej, ZŠ 
v Starej Turej, ZŠ Kunovice, 
SOŠ v Novom Meste nad Váhom 
a ZŠ Bzince pod Javorinou. 
Pripomínam, že žiaci z part-
nerského mesta Kunovice sú 
štvornásobní majstri Českej 
republiky v streľbe z laserových 
zbraní. Pod vedením svojho 
trénera Dr. Jiřího Juráska uká-
zali svoje umenie aj na tomto 
podujatí a pre nás to bola česť, 
zasúťažiť si s nimi. Žiaci SOŠ 
v Starej Turej pod vedením tré-
nera Mgr. Igora Gašparíka sa 
v silnej konkurencií strelcov 

nestratili. V kategórií Dorastenci 
do 18 rokov obsadila žiačka 
SOŠ Zuzana Siváková dokonca 
1. miesto. Taktiež umiestnenie 
Timoteja Jankoviča si zaslúži 
obdiv i uznanie, keď skončil 
na peknom 3. mieste. V kat. 
C medzi najmladšími žiakmi 
bola na prvých troch miestach 
veľká tlačenica a náš žiak Filip 
Habánek bojoval v rozstrele 
o druhé miesto, ktoré sa mu 
podarilo úspešne obhájiť. Medzi 
viacnásobnými majstrami Česka 
to bolo náročné a preto mu patrí 
veľká vďaka za pekné 2. miesto. 
K prvému miestu mu chýbal len 
jeden jediný bod.

Pretek finančne podporilo 
Mesto Stará Turá, Nadácia Život 
a SK Stará Turá. Súťaž spojenú 
s grilovačkou si všetci pochvaľo-
vali. Celá súťaž prebehla v pria-
teľskom duchu, korektne a každý 
sa určite s radosťou na takúto 
súťaž znova vráti.

Tešíme sa na stretnutia pri 
ďalších súťažiach.

Tréner Milata Peter
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STARÁ TURÁ – Veľká Javorina a späť

Odchody z autobusovej stanice Stará Turá: 8,30 hod. 
(v prípade potreby ďalší autobus o 9,45 hod.)

Odchod z Veľkej Javoriny: 15,30 hod.

ZASTÁVKY: TESCO • VIADUKT • MIŠKECH DEDINKA 
• HRNČIAROVÉ • VEĽKÁ JAVORINA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Veľká Javorina a späť

Odchody zo železničnej stanice NMnV: 7,45 hod., 9,15 hod.
Odchody z Veľkej Javoriny: 15,15 hod., 16,45 hod.

ZASTÁVKY:

Spoj: 7,45 hod. resp. 15,15 hod.
Nové Mesto n/V.-Palma • Stavoidustria • Mnešice • Dolné Srnie • Moravské 
Lieskové • Bzince p. Jav. • Hrušové • Lubina • Hrnčiarové • Veľká Javorina

Spoj: 9,15 hod. resp. 16,45 hod.
Nové Mesto n/V.-Palma •Klčové - Kapustík • Bzince p. Jav. 

• Hrušové • Lubina •Hrnčiarové • Veľká Javorina

MYJAVA – Veľká Javorina a späť

Odchod z autobusovej stanice Myjava: 8,30 hod.
Odchod z Veľkej Javoriny: 16,00 hod.

D O P R A V A  J E  Z A D A R M O

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 
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