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Y Povolanie pápež 
– muzikál
19. marec, Divadlo 
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Burza vrúbľov
1. marec, 15.00 – 18.00 h, DK Javorina

Burza detského oblečenia 
a potrieb pre deti JAR/LETO
18. - 19. marec, MC ŽABKA

PR
ED

NÁ
ŠK

Y Prednáška „HIRAX“
12. marec, 18.00 h, DK Javorina

Beseda o „jarných“ 
bylinkách
20. marec, 17.00 h, DK Javorina

Keď vonia jar
Už ju cítiť vo vzduchu. Že neviete čo. No 
predsa blížiacu sa jar. Svetlejšie a teplejšie 
rána, kedy sa nám lepšie vstáva  a štartuje do 
nového dňa. Za oknom jedinečný spev vtá-
kov signalizujúci, že zime odbíjajú posledné 
hodiny. V tieni belejúce, alebo skôr černe-
júce sa posledné kopy snehu, ktoré by sme 
najradšej pohľadmi roztopili, nech už je čo 
najskôr tu.  Nech už je tu tá farebnejšia, svet-
lejšia a šťavnatejšia časť roka. Nech sa všetko 
zazelená, rozkvitne a rozvonia. Kolobeh 
života je úžasný. Každé ročné obdobie má 
svoje čaro. Ale vždy sa už tešíme na to pri-
chádzajúce, tak ako teraz. Jar predstavuje 
nový život, možno i preto je oddávna spá-
janá so ženou. Prvé jarné kvietky sú sym-
bolom sviatku všetkých jemných polovičiek 

– Medzinárodného dňa žien. Dnes možno 
u niekoho sviatkom zaznávaným, u nie-
koho uznávaným. Či už sviatok slávime, 
alebo nie, je úctyhodné, ak si nás mužské 
polovičky troška  všimnú. Možno nemáme 
takú orientáciu v teréne, naše technické 
schopnosti sú obmedzenejšie, ale máme 

toho naloženého podstatne viac, v hlave 
kopec povinnosti, informácii, organizač-
ných pokynov pre celú rodinu. Máme dar 
vycítiť dobro, dokážeme zladiť žehlenie 
s kontrolou domácich úloh a zároveň s plá-
novaním víkendového programu pre celú 
rodinu. Myslíme na sto vecí a medzitým sa 
usmievame. Ale občas musíme i my vypnúť, 
pretriediť si myšlienky, byť samy so sebou, 
občas s kamoškou na voňavej káve. Alebo  
zájsť na koncert, či dobré divadlo. Chceme 
byť nápomocní, sprostredkovať ženám milé, 
ale i prospešné stretnutia. Keďže každá 
chceme byť krásna a hlavne zdravá, Dom 
kultúry Javorina pripravil vo februári pred-
nášku na tému Stravovanie podľa Terapie 
jedlom. Hlavnou myšlienkou bola navigácia 
svetom potravín, čo kupovať, čomu sa rad-
šej vyhnúť, ako a koľko jesť. Prečo používať 
domáce produkty, zabudnúť na polotovary 
a nájsť si čas na kváskovanie i prípravu jed-
noduchých, ale hlavne domácich pokrmov.  
I v marci bude priestor na priateľské stretnu-
tie dievčat, žien, skrátka jemných polovičiek 

na známom podujatí Babinec. Témy móda, 
zdravie, krása sú pre nás stále aktuálne. Ak 
chcete stráviť príjemný večer, stretneme sa 
21. marca v Hoteli Lipa. 

Milé žienky, a už len krátky postreh na 
záver. Buďme na seba pyšné, pestujme v sebe 
všetku tú nehu, srdečnosť a láskou voňajúci 
úsmev. A majme srdce ako špongiu...

Eva Adámková
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Podporme naše deti a tých, ktorí to potrebujú!
Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto 
spomenie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného 
alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje. Nemusí to byť iba 
počas vianočných sviatkov. Teraz môžeme pomôcť všetci a ne-
bude nás to stáť nič navyše. Prispejme svojim podielom našim 
deťom a tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Rozhodnite 
o použití podielu z vašich daní, ktoré ste odviedli za rok 2018.

Naša staroturianska Nadácia ŽIVOT 
podporuje formou programu malých 
komunitných grantov  užitočné  akti-
vity detí  a mládeže v našom meste, rôzne 
športové kluby. Významne pomáha našim 
deťom prispením na liečbu závažných zdra-
votných ochorení, kde každé zlepšenie je 
pre nás zadosťučinením a  novou výzvou 
do budúcna. Iba pripomíname, že všetky 
finančné prostriedky, ktoré sa nám podarí 
získať, sa použijú pre chorých a na spomí-
nané aktivity v meste Stará Turá. 

Sme radi, že ste pochopili zmysel 
a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu 
podporu vám úprimne ďakujeme.  

Tento spôsob zís-
kavania prostriedkov 
je zásadným príj-
mom nadácie. Ak 
ste ochotní i v tomto 
roku prispieť na roz-
voj neziskových činností v  našom meste 
v oblasti športu, kultúry, školstva, životného 
prostredia či iných humanitných oblastí 
a  prispieť k  zlepšovaniu  kvality života, 
prosíme vás, aby ste vypísaním vyhlásenia 
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príj-
mov fyzických osôb, či daňového priznania 
(u právnických osôb) prispeli práve na tieto 
zámery.

Vyhlásenie o poukázaní 2% si môžete 
stiahnuť na: http://www.staratura.sk/
nadacia-zivot/

Veríme, že využijete túto možnosť pou-
kázania finančných prostriedkov na aktivity, 
ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. 
Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu 
i svojim rodinným príslušníkom, kolegom 
v práci, známym a podnikateľom. Ďakujeme.

Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo:  Nám. Dr. Schweitzera 

194 
916 01 Stará Turá

IČO: 35630337
Právna forma: nadácia
Č.Ú.: 3357094453/0200
IBAN: SK77 0200 0000 0033 5709 4453
BIC: SUBASKBX

Schválené financie na 
opatrovateľskú službu

Mestu Stará Turá boli schválené ďalšie eurofondové dotácie. Konkrétne ide o ne-
návratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora opatrovateľskej 
služby v meste Stará Turá“ uplatnený v rámci výzvy Operačného programu 
Ľudské zdroje, zameranú na podporu poskytovania opatrovateľskej služby.

Cieľom projektu je zabezpečenie 
a podpora prechodu z inštitucionálnej 
na komunitnú starostlivosť v  oblasti 
sociálnych služieb v meste Stará Turá 
a v jej prímestských častiach. Prácou 
terénnych opatrovateliek mesto zabez-
pečí pomoc fyzickým osobám, ktoré sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch sta-
rostlivosti o svoju domácnosť a základ-
ných sociálnych aktivitách. Podporou 
terénnej opatrovateľskej služby umožní 
mesto svojim občanom zostať čo naj-
dlhšie v ich  prirodzenom prostredí, 
rodine, komunite, čím sa zachovajú ich 
prirodzené sociálne vzťahy. 

Schválený príspevok v  celkovej 
výške 148 200 € má pre mesto veľký výz-
nam. Na obdobie 26 mesiacov pomôže 
s úhradou mzdových výdavkov pre 10 
opatrovateliek pôsobiacich v  teréne. 
Celkové náklady mesta na zabezpečenie 

opatrovateľskej služby sú odhadované 
na rovnaké obdobie v sume viac ako 
445 000 €. Schválený príspevok bude 
mestu vyplácaný postupne, pod vede-
ním Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR v zastúpení Implementačnej 
agentúry tohto ministerstva. 

I  vám, či vašim blízkym môže 
mesto Stará Turá poskytovať opatro-
vateľskú službu v  domácnosti pros-
tredníctvom terénnych opatrovateliek. 
V prípade záujmu kontaktujte sociálne 
oddelenie MsÚ na tel. číslach: 032/746 
1645 - 46, 0915/984 306,  0905/638 860 
alebo osobne v  Dome štátnej správy, 
Družstevná ul., Stará Turá na 1. 
poschodí. Informácie nájdete aj na 
www.staratura.sk, prípadne na webo-
vých sídlach vyššie uvedených inštitúcií: 
www.ia.gov.sk a www.esf.gov.sk.

Ing. Marcela Černá, riadenie projektov

Poďakovanie
Ktosi raz povedal, že niečo pekné ráno začína 
a niečo krásne s príchodom večera odchádza.

I to je prípad dvojice našich kolegov z Mestského 
úradu v Starej Turej Ing. Lívií Galovičovej 
a JUDr. Branislava Pribiša, ktorí ukončili 
svoje pôsobenie v zamestnaní po úctyhodných 
bezmála 32, resp. 30 odpracovaných rokoch. 

Je až neuveriteľné ako rýchlo uplynuli roky, počas 
ktorých zažili nezabudnuteľné okamihy, pomáhali 
občanom mesta, spolupracovali s kolegami i odde-
leniami, budovali priateľstvá  a riešili krízové otázky 
a mnohokrát i nezávideniahodné situácie. 

Zvládali to bravúrne a s profesionálnym prí-
stupom a i zato sa im chceme v mene celého 
úradu čo najsrdečnejšie poďakovať. Zároveň im 
taktiež popriať ešte aspoň raz toľko rokov na 
zaslúženom dôchodku. MsÚ Stará Turá 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Pozvánka
SNM-MSNR v Myjave v spolupráci s Katedrou 
histórie FF UMB v Banskej Bystrici a Kanceláriou 
NR SR Vás pozývajú na odborný seminár SNR, 
slovenská politika v rokoch 1848/49 a ich obraz 
v maďarskej a nemeckej tlači, ktorý sa uskutoční 
21. 3. 2019 (štvrtok) od 10:00 v konferenčnej miest-
nosti SNM-MSNR v Myjave. Na seminári odznejú 
príspevky venované histórii SNR, slovenskej politike 
v meruôsmych rokoch a zastúpená bude aj regio-
nálna problematika v príspevku Josef Václav Frič 
v pražskej revolúcii a septembrovom povstaní roku 
1848. V prípade záujmu je nutné prihlásiť sa do 15. 
3. 2019 na mailovej adrese juraj.kristofik@snm.sk.

 Juraj Krištofík
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Výzva na podávanie žiadostí o grant

Mesto Stará Turá pri výkone samosprávy utvára 
a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob 
života a práce obyvateľov obce. Utvára aj pod-
mienky na zabezpečovanie telesnej kultúry 
a športu v meste. V rámci dostupných finančných 
prostriedkov z programového rozpočtu sa mesto 
snaží formou dotácii podporovať staroturianske 
športové združenia, športové kluby a organizá-
cie venujúce sa telovýchovnej činnosti v meste 
a športový areál na štadióne, ktorý slúži občanom 
Starej Turej na športové aktivity. Primátor mesta 
Stará Turá v spolupráci s Komisiou pre šport roz-
hodol, že podporí sumou 4.000 € projekty, ktoré 
sa venujú športovým činnostiam vo voľnom 
čase detí a mládeže do 26 rokov a činnostiam 
rodín s deťmi.

Mesto Stará Turá vyhlasuje 
program: Dotácie pre športové 

podujatia na rok 2019!

CIELE PROGRAMU
Mesto podporí športové aktivity, ktoré budú 
viesť k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových 

aktivít detí a mládeže.
Podporované  aktivity môžu byť z  nasledovných 
oblastí: podpora celoročných, jednodňových či 
viacdňových podujatí a aktivít zameraných na 
športovú a telovýchovnú činnosť detí a mládeže 
do 26 rokov a činnosť rodín s deťmi.  
Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie 
ponuky krúžkov, klubov a organizácií, ktoré sa 
pravidelne venujú deťom s cieľom pritiahnuť 
ďalšie deti a mládež k športu a rozšíriť členskú 
základňu, pripraviť podmienky na celoročnú 
prácu v oblasti telovýchovnej činnosti s deťmi 
a mládežou.
Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapo-
jenie čo najväčšieho počtu detí, prípadne mládeže 
a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
•  pre kluby, organizácie, združenia, ktoré pra-

cujú s deťmi a mladými ľuďmi a venujú sa im 
v oblasti športu a telovýchovy.

KRITÉRIÁ
• projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov 

alebo rodinám s deťmi
• projekt sa realizuje v komunite na lokálnej 

úrovni
• aktivity skupiny môžu mať pravidelný alebo 

nepravidelný charakter
• max. výška dotácie na jeden projekt, ktorú je 

možné žiadať od mesta je do 500 €, 
• dotácia v zásade nesmie byť použitá na 

investície - posudzuje sa individuálne v súvis-
losti s požiadavkami projektu      

• finančné krytie zo zdrojov programu nesmie 
presiahnuť 90 % celkovej sumy projektu – 10 % 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov

• financie budú záujemcom poukázané vopred 
naraz na základe zmluvy. 

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

majú možnosť informovať sa u koordinátora 
programu

•  záujemcovia o finančnú podporu spracujú 
projekt a pošlú ho na adresu koordinátora 
programu

•  Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež 
a šport odporučí projekty na schválenie

•  s predkladateľmi schválených dotácií sa uzavrie 
zmluva

•  po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu spolu s vyúčto-
vaním a predloží ho koordinátorovi programu

Uzávierka prijímania projektov: 
31.03.2019
Trvanie projektu: 01.05.2019 – 30.11.2019
Predloženie záverečnej správy: do 15.12.2019

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žia-
dostí o grant dostanete u koordinátora programu 
Dotácie pre športové podujatia na rok 2019 Mgr. 
Miroslava Krča, 032/746 16 15; 0905 446 984, 
e-mail: media@staratura.sk v pracovných dňoch.
Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke 
mesta Stará Turá: www.staratura.sk.

Mgr. Miroslav Krč, koordinátor programu

PROGRAM
Dotácie pre 
športové podujatia 
na rok 2019

Jubilanti a manželské páry 
v obradnej sieni mesta

V úvode nového roku 5. februára 2019 matrikárky Bc. Erika Držková a Mgr. 
Ivona Málková v spolupráci s členkami Zboru pre občianske záležitosti mesta 
Stará Turá zorganizovali príjemné a priateľské stretnutie občanov mesta, 
ktorí sa dožili krásneho životného jubilea, 70 a 80 rokov. 

Oslávencov v úvode privítali rezké tóny 
Detského folklórneho súboru Turanček pod 
vedením MgA. Michala Stískala. Následne 
sa s krátkou básňou prihovorila prítom-
ným Mgr. Katarína Medňanská. Po prvý 
krát jubilujúcim občanom zablahoželal nový 
primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz. 
Vo svojom príhovore vyzdvihol ich zásluhy 
a podiel pri práci, ktorú vykonávali pre 
mesto. Podotkol, že by sme sa mali od nich 

ešte čo-to naučiť a využiť ich 
múdrosť a skúsenosti. Potešila 
ho tiež početná účasť všetkých 
oslávencov, ktorých zavítalo do obradnej 
siene dovedna 41, teda polovica z celkovo 
pozvaných 82 jubilantov. Poprial im hlavne 
ešte veľa rokov prežitých v zdraví, šťastí, 
kruhu rodiny a priateľov. V závere sa všet-
kým zainteresovaným poďakoval a odovzdal 
pamätný list a kvet. Na záver svoju prítom-

nosť jubilanti spečatili podpisom do 
pamätnej knihy mesta a po presu-
nutí k spoločnému stolu, ktorý bol 
plný dobrôt, ešte hodiny živo dis-
kutovali o aktuálnom dianí v meste 
ako i o časoch nedávno minulých. 

I my týmto spôsobom ešte raz 
ďakujeme všetkým zúčastneným 
jubilantom a želáme im, aby boli 
naďalej plný životného optimizmu, 
tešili sa dobrému zdraviu a spre-
vádzala ich radosť a spokojnosť na 
každom kroku.

V nasledujúci deň nás čakala ďalšia 
príjemná udalosť. V obradnej sieni mesta 
Stará Turá, si 6. februára 2019 pripomenul 
1 staroturiansky manželský pár 50 rokov 
spoločného spolužitia – zlatú svadbu a 3 
manželské páry dokonca 60 rokov – dia-
mantovú svadbu. 

Manželov Bačových, Valenčíkových, 
Lindtnerových a Pagáčových privítal pri-
mátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz 
a v krátkom príhovore vyslovil obdiv nad ich 
dlhoročným manželským spolunažívaním. 
Poukázal na to, že v mnohých prípadoch 
tvoria príklad pre ďalšie páry a zaželal im 
ešte veľa krásnych spoločne prežitých rokov 
v pevnom zdraví, šťastí a láske. Manželia si 
z jeho rúk prevzali malý darček a zanechali 
svoj podpis v pamätnej knihe mesta. 

M. Krč 
Autor foto: MsÚ Stará TuráManželské páry oslavujúce zlatú a diamatovú svadbu

Jubilanti v obradnej sieni mesta Stará Turá
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Po výročnej členskej 
schôdzi Denného 
centra seniorov

Ďalší rok máme za sebou a tak sme zas trocha starší. Ako každý rok, 
tak aj tento sme na našej výročnej členskej schôdzi bilancovali, či 
a ako sme splnili to, čo sme si dali ako záväzok v našom pláne čin-
nosti na minulý rok. Môžem s uspokojením konštatovať, že sa nám 
podarili všetky plánované akcie splniť. Z vyhodnotenia činnosti za 
rok 2018 sa o tom mohli presvedčiť aj predstavitelia nášho mesta, 
ktorých už tradične pozývame na naše výročné členské  schôdze. 
V tomto roku sa zúčastnili primátor mesta pán PharmDr. Barszcz, 
pani Mgr. Krišofíková a pani Mgr. Antalová.

Informáciu o tom, čo všetko sme 
v minulom roku urobili, na čom 
všetkom sme sa zúčastnili, ako 
družne sme prežili rok v klube 
nám podala pani Michalcová. 
Medzi členmi klubu cítiť spo-
kojnosť, pretože sa nám darilo 
zmysluplne naplniť hlavné 
ciele DC ktorými sú sociálne 
poradenstvo, záujmová činnosť 
občanov mesta, vedenie členov 
k fyzickej aktivite, sebarealizá-
cii a spájanie so životom mesta. 

Dobrá pohoda v klube a vysoká 
návštevnosť je znakom dobrého 
kolektívu, ktorý sa na schôdz-
kach pravidelne stretáva každý 
utorok a v zimných mesiacoch 
aj v nedeľu.

Z bohatého programu usku-
točneného minulý rok niektoré 
spomeniem. V letnom období 
sme chodili na opekačky do 
Topoleckej, raz sme sa boli 
kúpať v termálnom kúpalisku 
v Dunajskej Strede. Urobili sme 

si pekný výlet do Bojníc, na 
Jankov vŕšok a skupina členov 
bola na týždňovom pobyte vo 
Vysokých Tatrách. Nikdy nevy-
necháme oslavy oslobodenia 
Starej Turej, oslavy SNP v osade 
Nárcie a iné akcie usporiadané 
mestom. Mali sme dve stretnutia 
so seniormi z družobného mesta 
Kunovice aj milé stretnutie 
s deťmi z Centra voľného času. 
V rámci osvetovej činnosti sme 
mali do klubu pozvaných poli-
cajtov a zdravotníka.

Je ešte veľa ďalších akcii, 
ktoré máme za sebou, o všetkých 

sa ani nerozpisujem. Na tento 
rok máme vytvorený plán čin-
nosti, keď nám to zdravie dovolí 
a bude sa nám dariť,  nebude 
problém ho splniť.

Na záver by som chcela poďa-
kovať všetkým naším členom za 
ich aktivitu a súdržnosť. Vďaka 
patrí aj mestskému úradu, ktorý 
nám finančne pomáhal zabezpe-
čiť viaceré podujatia. Dúfam, že 
za rok budeme zase spomínať 
o všetkom čo sme v klube pre-
žili len dobrom a spokojní.

DC seniorov  J. Halabrínová

„Knižnica je nemocnicou pre dušu“
Tieto slová neznámeho autora nám vždy prídu na um, keď vstúpime do študovne v našej 
knižnici. Miestnosť s úžasným výhľadom na les nám ponúka priestor k oddychu – vyžaruje 
pokoj. Je v nej príjemná atmosféra. Možno si tu prečítať dennú tlač, listovať v slovníkoch, 
časopisoch, čítať knihy o umení, o športe, občas si tu deti zvyknú písať úlohy. 

Knižnica je i miestom stretávania sa ľudí. 
V súčasnosti k nám chodia deti z materských 
i základných škôl. Vždy sa tešíme, keď k nám 
zavítajú. Sú ako malé slniečka, ktoré nám 
prinášajú radosť. Na besedách im rozprá-
vame o tvorbe spisovateľov, ktorí písali i pre 
deti. Sú napísané s láskou, obratnosťou slova, 
preto sú stále obľúbené.   

V našom mestečku žije veľa vzácnych 
ľudí, spisovateľov, ktorí zachytili jeho život. 
Je úžasné čítať knihy, ktoré napísali naši 
rodáci. V hodnotných publikáciách od pani 
Evy Tomisovej, kde zachytila život v našom 
mestečku, život škôl v minulosti, židov-
skú problematiku, nárečia, remeslá. Bez jej 
nekonečného úsilia by táto rozsiahla prob-
lematika zapadla do zabudnutia. Poučné, 
pútavé rozprávanie o našich predkoch pre 
deti i dospelých, priblíženie významných 
osobností Starej Turej, výpovednú poé-
ziu – to všetko nájdeme v dielach manže-
lov Eleny a Gustáva Rumánkových. Príbehy 
pani Alžbety Cibulkovej sú originálne, 
sršia humorom. Vďaka týmto osobnostiam 

zostala zachytená naša minulosť i pre gene-
rácie, ktoré prídu po nás. Tieto i mnohé  
diela krásnej literatúry, detektívky, knihy zo 
všetkých oblastí náučnej literatúry si môžete 
zapožičať v knižnici Kristíny Royovej. Náš 
fond pravidelne dopĺňame podľa  potrieb 
čitateľov i dostupnosti na trhu. 

Dnešné deti vyrastajú vo svete digitali-
zácie. Jednoduchšie je preklikávať v tablete, 
ako si prečítať knihu. Nové vedomosti, infor-
mácie sú prepotrebné pre súčasnosť. Je ťažšie 
upútať záujem detí. Pomáhame si tvorivos-
ťou, hravým prístupom. Vždy sme radi, keď 
prídu do knižnice i rodičia s deťmi, ktorí sa 
neponáhľajú, dokážu si u nás nájsť chvíľočku 
a venovať ju deťom.   

O tom, že o knihy je stále veľký záujem 
a ľudia radi čítajú, sme sa presvedčili na naj-
väčšom knižnom veľtrhu kníh na Slovensku 
Bibliotéka Bratislava. Každoročne sa tu stre-
távajú vydavatelia s čitateľmi ale i autormi 
kníh, ktorí prezentujú svoje diela. I nákupom 
kníh z výstavy sme doplnili fond knižnice.

Veľa času uplynulo od čias, keď Egypťania 

používali papyrus. Od dávnych dôb až po 
dnešok kniha nestratila nič zo svojho čara. 
Možno práve čítate výbornú knihu od autora, 
ktorý Vás zaujal a po prečítaní siahnete po 
jeho ďalších tituloch. Najlepšie si oddých-
nete pri romantickej knihe či detektívke. 
Doma na poličke máme odloženú knihu, 
ktorú by sme za nič na svete nedali preč.

Možno sa radi vraciate ku svojej obľúbe-
nej edícii (Motýľ, Stopy), či vyhľadávate nové 
tituly. Vždy je dobré, keď čítame. Kniha je 
ten najlepší priateľ „do nepohody“. Aká je tá 
Vaša naj kniha? 

V rámci mesiaca knihy sme pripravili pre 
čitateľov súťažnú anketu. Potrvá od začiatku 
februára  do 22. 3. 2019. Pre všetkých účast-
níkov máme pripravenú malú pozornosť 
i pekné ceny.

Všetko v živote má svoj čas. I čas strá-
vený pri dobrej knihe. Kniha je verný priateľ 
- pomôže, keď je nám smutno, ale i rozve-
selí – no nikdy nesklame. Má nezastupiteľné 
miesto v našom živote.

Veríme, že si k nám nájdete cestičku,  
potešíte nás a my Vás potešíme dobrou 
knihou. 

pracovníčky Mestskej knižnice 
Kristíny Royovej Stará Turá
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„Ľadový“ týždeň v MŠ
V týždni od 14. do 18. januára 2019 sa 60 detí z predškolských 
tried materskej školy zúčastnilo Kurzu ľadového korčuľovania 
na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom, počas ktorého 
sa naučili pohybovať sa v prostredí ľadovej plochy, ovládať správ-
nu techniku korčuliarskych zručností – udržať rovnováhu na ľade, 
zvládnuť a meniť postoje a polohy, prejsť danú trasu bez pádu 
a s veľkou dávkou nebojácnosti a odvahy sa NAOZAJ  KORČU-
ĽOVAŤ.... 

Úprimne ďakujeme skvelým inštrukto-
rom z Penguin sport clubu, ktorí sa našim 
deťom venovali s láskavosťou, oddanos-
ťou, trpezlivosťou, jednoducho ich naučili 
nebáť sa, prekonať strach a vyskúšať to! 
Počas nácviku využívali viacero pútavých 

pomôcok – kužele, farebné klobúčiky, 
vedierka  a podobne, vďaka ktorým korču-
ľovanie deťom spestrili a spríjemnili.

Deti prežili veľmi pekný, zábavný, 
poznatkami nabitý a športovými aktivitami 
obohatený týždeň. Za starostlivosť ďakujeme 

i pánovi šoférovi z firmy Turancar, pani uči-
teľkám  a všetkým, ktorí sa podieľali na prí-
prave i realizácii kurzu.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia 
pri športových aktivitách.

za kolektív materskej školy Blanka Kucharovicová

OBČIANSKA INZERCIA

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

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

Predám záhradu a chatu. 
Pozemok v OV sa nachádza 
v záhradkárskej oblasti Šášnatá. 
Rozloha 483/16 m2, chatka na 
poschodie, pivnica, elektrika, 
vodovod, prístupová cesta, 
miesto na parkovanie. Cena 
dohodou. Bližšie informácie na 
tel. č. 0905 148 983.

Kto má záujem o staršie 
rádiá, nech sa ohlási na tel. č. 
032/776 33 17.
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Novinky zo ZŠ
Tohtoročná zima sa nedala zahanbiť a pri-
niesla bohatú snehovú nádielku, z  čoho 
sa samozrejme tešili najmä deti. A  tak aj 
v rámci hodín telesnej a športovej výchovy 
dostali žiaci  priestor na sezónne pohybové 
aktivity, zimné hry a súťaže spojené s týmto 
ročným obdobím. Šantenie a aktívny zimný 
relax bol dôležitým doplnkom usilovnej 
školskej práce, zaujímavých výchovno-
vzdelávacích aktivít a úspechov v rôznych 
súťažiach.

24. januára 2019 sa v  Novom Meste 
nad Váhom konalo okresné kolo súťaže 
Šaliansky Maťko v  prednese slovenskej 
povesti. V  II. kategórii školu reprezento-
val Jiří Synek (5. B), v III. kategórii Samuel 
Halienka (6. A) a  v  I. kategórii Timea 
Tomášková (3. E), ktorá v okresnej konku-
rencii získala krásne 2. miesto. 

Ďalšiu umeleckú súťaž v prednese poé-
zie a  prózy Hviezdoslavov Kubín sme 
odštartovali 7. februára 2019 školským 
kolom, ktorého sa na 1. stupni zúčastnilo 
20 žiakov. V poézii svojím prednesom naj-
viac zaujali Nina Podradská (4. C), Radúz 
Gajdošík (3. D) a Alexandra Volárová (2. 
A). V kategórii prózy boli úspešní Karolína 
Pastuchová (3. E), Ema Klačková (2. A) 
a  Alexandra Čierniková (3. A). Víťazi 
oboch kategórií postupujú do obvodného 
kola a žiačka Andrea Šimončičová (4. E) 
má priamy postup do okresného kola vďaka 
minuloročnému úspechu v krajskom kole 
tejto súťaže. Na 2. stupni sa postupujúcimi 
víťazmi v II. kategórii stali v poézii Karolína 
Majtánová (5. A) a  v  próze Rebecca 
Jašáková (6. A). V III. kategórii budú na 
obvodnom kole našu školu reprezentovať 
v poézii Lea Medňanská (7. A) a v próze 
Kristína Tinková (7. C). Priamy postup má 
v III. kategórii Sophia Scharbertová (8. B).

V  uplynulých dňoch sa uskutočnilo 
vyhodnotenie celoslovenskej vedomostnej 
súťaže Všetkovedko, ktorej sa zúčastnilo 
46 žiakov 2. – 4. ročníka. Najúspešnejšia 
bola a titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY zís-
kala Ema Klačková (2. A), ktorá sa v rámci 

Slovenska umiestnila na 9. mieste. Medzi 
30 %  najúspešnejších riešiteľov na Slovensku 
sa zaradilo ďalších 14 žiakov našej školy, 
ktorí získali titul VŠETKOVEDKO. V 3. roč-
níku bola najúspešnejšia Julianna Volárová 
(3. A) a vo 4. ročníku Marek Gajdošík (4. B).

Žiaci 4. B sa zapojili do celoslovenskej 
literárnej súťaže Báseň 2018, ktorú vyhla-
suje vydavateľstvo DAXE a redakcia časo-
pisu Maxík. 2. miesto v  kategórii 3. a  4. 
ročník získal Martin Malárik a porota zvlášť 
ocenila aj aktívny prístup školy pri vyhľadá-
vaní a usmerňovaní literárne nadaných detí. 

Všetky triedy 2. ročníka navštívili 
Mestskú knižnicu  K. Royovej, kde sa 
zoznámili s literárnou tvorbou spisovateľky 
Kristy Bendovej. Za nevšedným a  veľmi 
kvalitným umeleckým zážitkom vycestovali 
druháci do Domu umenia v Piešťanoch na 
tanečnú rozprávku Luskáčik, ktorú naštu-
dovali žiaci ZUŠ v Piešťanoch.

Školské kolo matematickej súťaže 
Pytagoriáda na 2. stupni malo týchto naj-
úspešnejších riešiteľov:
• 5. ročník – 1. miesto Matúš Kýška (5. B),  

2. miesto Ondrej Kovačovic (5.  B)  
a  3.  miesto  Martin Miklovič a  Alex 
Fajnor (5. A).

• 6. ročník – 1. miesto Alexandra Molcová 
(6. A), 2. miesto Martin Mikulec (6. A).

• 7. ročník – 1. miesto Marek Hluchý 
(7. C), 2. miesto Michaela Idesová (7. A), 
3. miesto Jakub Gergely a Nino Kontina 
(7. A).

• 8. ročník – 1. miesto Lukáš Fialka (8. A), 
2. miesto Samuel Báleš (8. A), 3. miesto 
Lenka Polláková (8. B) a Aneta Ivanová 
(8. A).

V  stredu 16. januára 2019 sa konalo 
v  našej škole okresné kolo Olympiády 
v anglickom jazyku, na ktorom sa zúčastnilo 
11 škôl a 19 žiakov novomestského okresu. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1 A žiaci 
5. – 7. ročníka a 1B žiaci 8. – 9. ročníka. 
Gramatické testy, úlohy zamerané na slovnú 
zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením, 
role play a práca s obrázkom boli pomerne 
náročné, ale žiaci sa s nimi statočne popa-
sovali. Bolo vidno, že úroveň vedomostí 

žiakov ZŠ rastie z roka na rok. Preto nás 
veľmi potešilo víťazstvo našej žiačky Terézie 
Schindlerovej (8. A) v kategórii 1B.

 Piataci sa zúčastnili 68. ročníka 
Matematickej olympiády. Na okresnom 
kole, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 
2019 školu reprezentovali Matúš Kyška 
(5. B), Simona Biesová, Klára Hudečková 
a Svetlana Idesová (5. A). Úspešnou riešiteľ-
kou sa stala Klára Hudečková (5. A).

Dňa 7. februára 2019 sa v Novom 
Meste nad Váhom konalo okresné kolo 
Geografickej olympiády. Zúčastnilo sa 
ho 11 našich žiakov a dosiahli veľmi pekné  
výsledky. Máme 10 úspešných riešiteľov, 
z ktorých 4 postupujú do krajského kola. 
Účastníci boli rozdelení do troch kategórií 
a riešili testy z monotematickej časti o ces-
tovnom ruchu, z teoretickej časti z učiva 
vybraných regiónov, praktickej časti a miest-
nej oblasti.

V kategórii G (5. ročník) obsadil 
1. miesto Matúš Kyška (5. B).

V kategórii F (6. – 7. ročník) obsadil 
1. miesto Adam Bielčik (7. A) a 2. miesto 
Branislav Gajdoš (7. B). V kategórii E 
(8.  – 9.  ročník) obsadil 2. miesto Patrik 
Vávra (8. B) a 3. miesto Marián Chudík 
(8. A).

Dňa 12. februára 2019 sa konalo na ZŠ sv. 
Jozefa Nové Mesto nad Váhom okresné kolo 
Biologickej olympiády kategória C. Našu 
školu reprezentovali 4 žiačky, ktoré riešili

praktickú úlohu a teoretický test. Všetky 
sú úspešnými riešiteľkami a v konkurencii 
12 žiakov získali: Zuzana Naďová  (9. A) 
– 1. miesto a Viktória Kubinová (9. A) 
– 2. miesto.

Spestrením tradičného vyučovania s cie-
ľom spoznávania tradičnej ľudovej kultúry 
bol vydarený hudobný koncert, ktorého sa 
v Dome kultúry Javorina zúčastnili všetci 
žiaci našej školy. Príjemnú atmosféru navo-
dili dvaja profesionálni hudobníci – členo-
via ľudovej hudby Fidlikanti, ktorí deťom 
predstavili viacero hudobných nástrojov 
a na ľudovú nôtu sa nielen hralo, ale aj spie-
valo, tancovalo a súťažilo.

ZŠ Stará Turá

Slovina je hra
Ypsilon – slovina je hra, je zábav-
ná súťaž pre žiakov základných škôl, 
v predmete slovenský jazyk a litera-
túra.

Jej hlavným poslaním je propagovať 
a popularizovať slovenský jazyk a lite-
ratúru ako vyučovací predmet, ale aj 
zábavnou formou motivovať žiakov 
k úspešnému riešeniu písomných tes-
tov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť 

žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa 
často spájajú s  výučbou tohto pred-
metu a ukázať im, že slovina je hra. 
Súťažné interaktívne testy rozvíjajú 
žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne 
myslenie žiakov, podnecujú ich flexi-
bilitu. V školskom roku 2018/2019 sa 
zapojilo do súťaže 26 žiakov 1. stupňa. 
Najšikovnejší žiaci boli prváci a dru-
háci, no nedali sa zahanbiť ani tretiaci 
a štvrtáci. Na treťom miesto v rámci 
Slovenska sa umiestnila Kristína 
Poláková z 2. B triedy.

Mgr. Soňa Kotrasová
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Pozvánky do CVČ Stará Turá
• V piatok 1. 3. 2018 pozývame verejnosť do 

kaviarne DK Javorina, kde spolu s Mestom 
Stará Turá organizujeme I. konferenciu 
Mesto bez kriminality. Program je tvo-
rený diskusnými vystúpeniami odborní-
kov, ktorý sa zameriavajú na prácu s deťmi 

a mládežou v súvislosti s prevenciou soci-
álno-patologických javov. Začiatok akcie: 
8.00 hod. Vstup bezplatný.

• Jarné prázdniny (4. – 8. 3.) vyplníme 
školopovinným deťom už tradičnými  
majstrovstvami:

 » Pondelok 4. 3. Majstrovstvá detí ZŠ 
v šípkach (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Utorok 5. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v kol-
koch (zraz o 9.55 pri kolkárni)

 » Streda 6. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v „člo-
veče“ (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Štvrtok 7. 3. Majstrovstvá detí ZŠ 
v scrabble (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Piatok 8. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v skla-
daní puzzle (zač. 10.00 hod v CVČ)

Upozornenia: Uvedené časy jednotlivých 
majstrovstiev sú presným začiatkom kaž-
dého z nich, preto je dôležité, aby deti 
tento čas dodržali. Neskorý príchod je žiaľ 

prekážkou v účasti dieťaťa. Majstrovstvá 
sú z objektívnych príčin vhodné a určené 
len pre deti ZŠ, nie pre mladšie deti. Účasť 
detí na majstrovstvách je bezplatná.

• V pondelky 11. 3. a 25. 3 o 16.30 hod 
v CVČ radi privítame mladších i starších 
záujemcov o Kondičný tréning s Kikou 
pre mládež a dospelých.

• Pri príležitosti Mesiaca knihy organizujme 
v dňoch 15. - 16. 3. akciu Z rozprávky do 
rozprávky. Toto podujatie je určené pre 
malých čitateľov, ktorí ľúbia rozprávky 
a tešia sa na nočné rozprávkové dob-
rodružstvo. Na akciu je treba vopred sa 
prihlásiť v CVČ, počet detí je obmedzený.

• V sobotu 30. 3. pozývame súčasných 
i budúcich rodičov do priestorov vzde-
lávacieho centra TU. v Starej Turej na 
zaujímavú prednášku Výchova podľa 
temperamentu detí od 0 do 6 rokov. 
Začiatok podujatia: 20.00 hod.

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

§ Dňa 14.12.2018 v čase o 17:27 hod. hliadka 
MsP zistila, že na Štefánikovej ulici sa 

pri kontajneroch pohybuje chronický vyberač 
kontajnerov M. P. zo Starej Turej. Hliadka ho 
na mieste upozornila na dodržiavanie VZN 
o ochrane životného prostredia, najmä na sku-
točnosť, že nesmie odpadky vyťahovať z kontaj-
nera. Kontrolou nazberaných vecí bolo zistené, že 
na základe viacerých upozornení obmedzil svoje 
zbieranie už len na starý papier.

§ Dňa 18.12.2018 po celkovom monitoro-
vaní parkujúcich miest v nočných hodinách 

v našom meste bolo hliadkami MsP zistené, že 
áut ktoré nemajú parkovacie miesta a parkujú 
v križovatkách, na chodníkoch, trávnikoch 
a iných nevhodných miestach je 270. Podobný 
monitoring robila MsP i na jar v roku 2013, 
kedy bolo takýchto áut 264. Ako bolo zistené na 
Technických službách od tohto obdobia do dnes 
bolo vytvorených, alebo zväčšených 8 parkovísk. 
Keďže počet automobilov stále pribúda, i napriek 
vybudovaniu nových parkovísk, ostal počet auto-
mobilov ktorým chýba parkovacie miesto takmer 
rovnaký. Vybudovaním nových parkovísk sa 
výrazne zlepšila situácia na Jiráskovej ulici, kde 
chýbalo 21 parkovacích miest a teraz ostávajú 
niektoré i voľné. Takto sa zlepšila situácia aj na 
Hurbanovej ulici, kde z chýbajúcich 95 miest sa 
ich počet zredukoval na 21. Na miestach kde 
sa parkoviská nebudovali sa situácia zhoršila. 
Na ulici Dr. Úradníčka chýba o 20 miest viacej 
a na Štefánikovej ulici chýba o 56 miest viac ako 
v roku 2013 .

§ Dňa 26.12.2018 o 16:00 hod. telefonicky 
oznámila obsluha miestneho bistra, že 

v objekte podniku sa bijú dvaja muži. Hliadka 
po príchode na miesto zistila, že v čase oznámenia 
sa pobili E. G. bytom Stará Turá a J. S. bytom 
Vaďovce. Ďalej bol zistené, že sa pri potýčke nikto 
nezranil a nebola spôsobená škoda na zariadení. 
Obsluha uviedla, že obaja menovaní všetko 
riadne zaplatili a ešte pred príchodom hliadky 
stihli odísť. Nakoľko nikto na nikoho nepodal 
oznámenie, nebolo nutné ďalšie šetrenie.

§ Dňa 29.12.2018 v čase 11:10 hod. sa na 
MsP dostavil G. G. bytom Stará Turá, ktorý 

priniesol dámsku peňaženku, ktorú našiel na 
chodníku. V peňaženke sa nachádzala hotovosť 
cca 130 € a rôzne karty do obchodov. Hliadke 
sa podarilo zistiť majiteľku podľa kartičky Dr. 
max, ktorú si nechala overiť v lekárni. Hliadka 
následne v mieste bydliska odovzdala nájdenú 
peňaženku majiteľke pani J. B.

MsP Stará Turá

Z denníka MsP

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V STAREJ TUREJ - www.sosst.sk 
bude pre budúci školský rok prijímať žiakov do nasledovných odborov: 

Moderné elektrotechnicko-informatické odbory: 
 Informačné a sieťové technológie - 2561 M - študijný „priemyslovácky" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie) – „viac IKT a oznamovacích 

sietí, programovania a inteligentných digitálnych systémov, ako elektrotechniky“    

 Elektrotechnika - 2675 M - študijný „priemyslovácky" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie) - „o niečo viac elektrotechniky, elektroniky 
z rôznych oblastí (hlavne automatizácie a priemyselnej informatiky, ako IKT a sietí“ 

 Mechanik počítačových sietí - 2682 K - študijný „učilištný" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)    

 Mechanik elektrotechnik - 2697 K - študijný „učilištný" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list) 

    Elektromechanik - 2683 H - učebný „učilištný" odbor (absolvent získa výučný list, možnosť získať maturitné vysvedčenie v  nadstavbovom      
štúdiu)  

Odbory obsahujú v rámci modernej elektroniky a informačných technológii prípravu špecialistov v nasledovných oblastiach: 
elektroinštalácie a inteligentné elektroinštalácie - montáž, projektovanie, programovanie, elektrotechnika/elektronika, kamerové a 
zabezpečovacie systémy, softvérové aplikácie, sieťové a komunikačné technológie, programovanie, PC architektúra, operačné systémy, serverové 
technológie, tvorbu www, fotovoltiku, automatizáciu a diaľkové meranie, mikroprocesorovú techniku a i. Získané zručnosti môžu byť žiakom 
potvrdené aj priemyselnými certifikátmi od významných firiem, ktoré sú špecializované na elektrotechniku a informačné technológie (napr. 
Cisco networking academy program, Microsoft academy program, ABB - inteligentné elektroinštalácie, osvedčenie SOPK - fotovoltika, odborná 
spôsobilosť v elektrotechnike podľa platnej vyhlášky atď.). Absolventi ovládajúci moderné technológie v budúcnosti budú veľmi žiadaní na trhu 
práce. 

 

                                                                                                              

                                         

 

 

Strojárske odbory: 
Mechanik nastavovač - 2441 K - študijný „učilištný" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)   
- ručné aj strojové obrábame materiálov, znalosť technológie obrábania, čítanie technickej dokumentácie a technické kreslenie 
-  projektovanie (pomocou počítača a CAD technológií), obsluha klasických aj moderných CMC strojov. Absolvent tiež ovláda a 

zabezpečuje nastavovanie a programovanie NC a moderných profesionálnych CNC strojov v kovoobrábaní. Absolventi odboru sú momentálne 
veľmi žiadam na trhu práce nie len v strojárskych firmách. 

 

 
 

 

 Grafický polytechnický odbor: 
 

Grafik digitálnych médií - 3447 K- - študijný „učilištný" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list) 
- absolvent ovláda tvorbu a získanie grafického materiálu (kreslenie, písanie, skenovanie, 

fotenie, filmovanie a pod.), spracovanie týchto vstupov pomocou rôznych programov na 
počítači a vytvorenie výsledného produktu (tvorba dynamických www stránok, prezentačných 
materiálov pre organizácie, tvorba novín, prospektov, reklamnej tlače, 3-D a 4-D animácie, 
tvorba fotomontáží, vytvorenie audio a video prezentácií, strih filmov a produkcia DVD a   
pod. Žiaci pracujú s modernými zariadeniami - fotoaparáty, poloprofesionálne 
a profesionálne  kamery, PC a programové vybavenie. 

 

             ĎALŠIE MOŽNOSTI V PRIEBEHU ŠTÚDIA: 
• duálne vzdelávanie – aktuálne info. na tel.  0905647874 
• internát a jedáleň v objekte 
• krúžková činnosť rôzneho zamerania - technického (Lego RoboLab, filmovanie, intelig. inštalácie, robotika ...) i športového  
• účasť v súťažiach, olympiády, športové súťaže – telocvičňa, posilňovňa, plaváreň pri objekte školy 

Ø Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky vo vedomostných súťažiach - ZENIT, SOČ, ENERSOL, olympiádach v cudzích jazykoch, ale aj športových súťažiach. 
Ø V roku 2018 - 1. miesto a zlatá medaila na medzinárodnej súťaži EuroSkills v Budapešti – v elektrotechnike, najlepšia SOŠ v Trenčianskom kraji (8 krát). 

Informácie (aj možnosť návštevy školy) tiež na tel.: 032 65 76 012, 0905 647 874 
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

• 1. marec 2019 od 15:00 do 18:00 – Burza vrúbľov – je venovaná 
starým a krajovým odrodám ovocných drevín, nášmu vzácnemu bielo-
karpatskému ovocnému pokladu. Organizátori prinesú vrúble rôznych 
odrôd jabloní, hrušiek aj kôstkovín, najmä z Bielych Karpát. Záujemcovia 
si môžu vrúble zobrať a doma naštepiť. Takisto môžu priniesť aj vrúble 
z vlastných záhrad a ponúknuť ich na výmenu. K dispozícii budú aj pro-
pagačné materiály, k nahliadnutiu ovocinárska literatúra. Poradenstvo 
k vrúbľovaniu a pestovaniu starých odrôd poskytne Bruno Jakubec.

• 12. marec 2019 o 18:00 – Prednáška Hirax o 18:00 – Pozývame Vás 
na motivačnú prednášku Pavla „Hiraxa“ Baričáka. Autor úspešných kníh 
s príchodom štvrtého dielu Šlabikára šťastia „Strachy, vzťahy, sloboda“ 
sa vo svojej prednáške zameria na vzťahy (rozchod, neveru, žiarlenie, 
„prečo si človek priťahuje nedobrého partnera…), strachy, prítomný 
okamih, sebaprijatie, odpustenia sebe a iným, spoznanie seba, zrkad-
lenia sa s rodičmi, výchovu zameranú na rešpektovanie detskej duše 
a určovania hraníc nemocenským prístupom, odbúrania depresívnych 
stavov, riešenia krízových situácií, zbavenia sa blokov a úzkostí z detstva. 
Vstupné: 6 € (predpredaj lístkov na www.predpredaj.sk a www.tickerart.sk)

• 20. marec 2019 o 17:00 - Zaujíma Vás téma byliniek a radi by ste sa 
o nich dozvedeli čo najviac? Pozývame Vás na Besedu o „jarných“ 
bylinkách s pani Annou Kopáčovou z Vrbového, ktorá prezradí aké 
jarné bylinky sú pre nás prospešné a omnoho viac. Vstupné dobrovoľné

• 3. apríl 2019 o 18:00 – V rámci koncertného tour 2019 sa predstaví 
česká speváčka, gitaristka a hudobná skladateľka v jednej osobe Lenka 
Filipová aj so svojimi hosťami – hráčom na keltskú harfu, akordeón 
a cajon – Seanom Barrym a klavíristom Ondřejom Hájkom. Okrem tra-
dičných hitov, na ktoré Lenka nikdy nezabúda si poslucháči vypočujú aj 
skladby z najnovšieho albumu Oppidum s keltskou vôňou. Je na čo sa 
tešiť! Vstupné: 18 €

• 29. apríla 2019 od 08:00 do 10:00 – ODBER KRVI mobilnou 
jednotkou Národnej transfúznej stanice v kaviarni Domu kultúry 
Javorina Stará Turá.

Z Á J A Z D Y
• 19. marca 2019 – autobusový zájazd do divadla Andreja Bagara 

v Nitre na muzikál Povolanie pápež. Muzikál vzdáva hold veľkému 
človeku, duchovnému vodcovi, bojovníkovi proti násiliu, slovanskému 
pápežovi. Divákovi ponúka veľkolepú scénickú fresku s najvýznamnejšími 
okamihmi jeho života. Vstupné a doprava: 25 alebo 30 €

• 4. mája 2019 – pozývame Vás na autobusový zájazd na najväčšiu 
záhradnícku výstavu v Českej republike FLORIA  JARO 2019 do 
Kroměříže. Mottom 43. ročníku výstavy bude Kvetinový zverokruh 
v hre svetiel a tieňov. Hlavnú expozíciu výstavu vytvorí tím Výstaviště 
Kroměříž v spoluprácu s prednými českými aranžérkami Jarmilou 
a Petrou Pejpalovými. Doprava: 8 €

• 6. júna 2019 – pozývame Vás na autobusový zájazd na koncert 
ALEXANDROVCI – European Tour 2019 do Trenčína na Zimný šta-
dión. V rámci výnimočného turné sa predstavia po jedenástich mes-
tách Slovenska aj so svojou legendárnou Kaťušou či Kalinkou, ale aj 
mnoho ďalších známych ruských piesní. Tešiť sa môžete na sólistov 
Vadima Ananjeva, ktorý je prezývaný Mr. Kalinka či barytónom Borisom 
Dyakovom. Vstupné a doprava: 35 €

• 29. júna 2019 – pozývame Vás na autobusový zájazd na muzikál KVÍTEK 
MANDRAGORY do Divadla Broadway v Prahe. Kriminálna komédia 
s piesňami Heleny Vondráčkovej. Vstupné a doprava: 45 alebo 37 €

K u r z y  a  š k o l e n i a
• Nebojíte sa ušpiniť si ruky? Príďte a vyskúšajte si modelovanie z hliny. 

Kurz Základy modelovania z hliny je určený najmä pre dospelých 
(ale zúčastniť sa môžu aj deti), na ktorom si osvojíte základy práce 
s keramickou hlinou. Kurz bude prebiehať v sobotu 16. marca 2019 
a 23. marca 2019 vždy 4 hodiny od 09:00 do 13:00 v Dome kultúry 
Javorina. Hlásiť sa môžete v kancelárii DK Javorina. Poplatok za osobu 
je 20 €.

Informácie o podujatiach, vstupenkách a kurzoch
v kancelárii DK Javorina Stará Turá, tel. č. 032 776 33 66, 

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Hamzová, Mária: Odplata • Hartl, Patrik: Malý 
pražský erotikón • Kopczayová, Iris: Ráno sa zobudím a nie som 
mŕtvy Detektívky Connelly, Michael: Dve tváre pravdy • Karika, 
Jozef: Trhlina Náučná literatúra Srnánek, Rudolf: Lubina 
v spomienkach 2. • Kňaze, Ivan: Myslenie zvierat • Nekoranec, Pavol: 
Rodinné a bytové domy – obnova • Melgosa, Julián: Sila nádeje • 
Lend, Ivan: Alfons Mucha Detská literatúra Válek, Igor: Povesti 
o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách • Kol.: 
Ťuk, ťuk, kto to klope? (obrázkové vysúvacie leporelo pre najmenších)

Ďakujeme za publikáciu Lubina v spomienkach II., ktorú nám 
daroval jej autor p. Rudolf Srnánek.

Marec je mesiacom knihy. Slovenská asociácia 
knižníc nadväzuje na predchádzajúce úspešné 
ročníky a vyhlasuje 20. ročník celoslovenského 
podujatia Týždeň slovenských knižníc v dňoch 
4. – 10. 3. 2019. Je to týždeň bez upomínacích 
poplatkov (vrátenie dlhodobo požičaných kníh 
bez poplatkov), odpustenie členského poplatku.

Cieľom aktivít Týždňa slovenských knižníc je pozitívne 
zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích 
inštitúcií a podpora čítania u všetkých vekových kategórií.

V mestskej knižnici prebieha súťažná anketa MOJA 
NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA, ktorej slávnostné vylosovanie 
a vyhodnotenie sa uskutoční  22. 3. 2019 o 14.00 hod. v študovni 
knižnice.

BURZA  KNÍH  A ČASOPISOV
7. ročník obľúbenej burzy sa bude konať v rámci podujatia Vítanie jari, 
ktoré sa uskutoční  v našom meste 12. apríla 2019. Je to šanca pre 
knihy, ktoré vám doma zapadajú prachom, chceli by ste nimi urobiť 
ešte niekomu radosť. Možno tu objavíte i knihy, ktoré zasa potešia Vás. 

V prípade počtu kníh do 20 ks je možnosť, že ich predaj zabezpečí 
Mestská knižnica. Cenu kníh si určuje predávajúci. Poplatok za predaj 
pracovníkmi knižnice je:

do 10 ks ...   0,50 €  11 – 20 ks ... 1 €

Prihlášku odovzdajte v Mestskej knižnici alebo na sekretariáte DK 
Javorina, Ul. Gen. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá, do 8. 4. 2019.

V í t a n i e  j a r i  a  v ý s t a v a
Dom kultúry Javorina Stará Turá pripravuje jarný remeselný trh – Vítanie 
jari, ktorý sa bude konať dňa 12. apríla 2019 v čase od 10.00 do 18.00 
hod. na Námestí slobody a v Dome kultúry Javorina. Okrem prehliadky 
remesiel a kultúrneho programu sa môžete tešiť na jedinečnú výstavu 
módneho návrhára Lukáša Kimličku s názvom RETROSPEKTÍVA, ktorá sa 
koná pri príležitosti 70. výročia od založenia Základnej umeleckej školy. 
Súčasťou remeselného jarmoku bude tiež Burza kníh a časopisov, ktorá 
bude prebiehať na 1. poschodí Domu kultúry Javorina v čase od 11:00 
do 17:00 hod.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Čas plynie, spomienky zostávajú...

Dňa 3.3.2019 si pripomíname 1. výročie, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko a príbuzný Pavel KUBOVIČ. 

S láskou spomína celá rodina.

•
Slza v oku, v srdci žiaľ, 

čo drahé nám bolo, osud vzal.  
Odišiel si nám všetkým, ktorí Ťa radi mali.  

Odišiel si bez toho, aby nám Tvoje ústa zbohom dali. 
Len ten, kto niekoho navždy stratí, 

vie, čo je bolesť a žiaľ.  
Tá rana v srdci stále bolí 

a zabudnúť nedovolí.

Dňa 5.3.2019 si pripomíname 1. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš manžel, 
otec a dedko Alojz RAKÚS. Kto ste 
ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

•
Ty, Staroturiansky cintorín, záhrada čudná 

aj keď v nej veľa kvetov máš, veľmi si smutná.  
Nám pribudla bolesť a veľký žiaľ, 

keď si ťa pán života a smrti k sebe povolal.  
Prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, 

ale spomienka na teba zostane navždy v nás. 

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našou drahou mamou, babičkou, 
prababičkou a sestrou Annou 
ONDREJKOVOU, ktorá nás neča-
kane opustila 24. januára 2019 vo 
veku 79 rokov.  Ďakujeme za kvetinové 

dary, slová útechy a za dôstojnú rozlúčku p. Michal-
covej a p. Halásovi. 

Smútiaca rodina.

•
Odišiel si tíško, nikto to nečakal 

v srdciach bolesť zostala a veľký žiaľ. 
Vraj všetky bolesti zahojí čas, 

spomienky na Teba zostanú v nás.

Dňa 12. marca 2019 uplynú 3 roky, 
čo nás navždy opustil vo veku 81 rokov 
môj manžel, otec, dedino a pradedko 
Milan KUHAJDA z Topoleckej.

S láskou stále spomína 
manželka s celou rodinou. 

•
...Už iba v spomienkach prichádzaš medzi nás, 
ale ranu v našich srdciach nehojí žiaden čas...

Dňa 15.3.2019 si pripomíname 
nedožité 75. narodeniny manžela, otca 
a starého otca pána Jaroslava 
MAJTÁSA, ako aj 20. výročie jeho 
úmrtia v tomto roku. 

Spomína celá rodina. 

Dňa 27.1.2019 uplynulo 30 
rokov od úmrtia nášho otca 
M a r t i n a  P A G Á Č A 
a 12.3.2019 uplynie tiež 30 
rokov od úmrtia našej mamy 
Ľudmily PAGÁČOVEJ.

S láskou a úctou spomínajú deti 
Miroslav, Eva a Dáša s rodinami a rodina 

po zomrelej dcére Boženke.

•
Milovali sme ho a on miloval nás, 

tú lásku nezoberie žiaden čas.

Dňa 9.3.2019 uplynie 16 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, otec, 
starý a prastarý otec Gustáv 
NEMEC. 

S láskou a úctou spomína 
manželka a deti s rodinami.

•
Len ten, kto stratil toho koho mal rád, 

pochopí čo je bolesť a žiaľ. 
Už len kytičku kvetov Vám na hrob môžeme dať 

a s bolesťou v srdci na Vás spomínať.

Dňa 1.2.2019 uplynulo 
13 rokov od úmrtia 
našej drahej mamičky 
a babičky Anny 
HORNÁČKOVEJ . 
Zároveň dňa 11.3.2019 
uplynie 5 rokov od 

úmrtia nášho drahého otca, dedka a pradedka 
Vladimíra HORNÁČKA. Kto ste ich poznali, venujte 
im prosím tichú spomienku.

S láskou a úctou na nich spomína celá rodina

•
Dňa 16.2.2019 uplynulo 20 rokov 
odvtedy, čo nás navždy opustil krstný 
otec a príbuzný pán Drahomír 
RUBANINSKÝ. Kto ste ho poznali 
venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína 
krstný syn Miloslav a ostatná rodina.

•
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, 

že sa raz stretneme je naša útecha. 

Dňa 2.3.2019 uplynulo 10 rokov, čo 
nás navždy opustila naša milovaná 
mama, stará mama a prababička 
Vlasta PAVLOVIČOVÁ. 
S láskou a úctou spomínajú deti Oľga, 

Ján, Vladimír a Anna s rodinami.

•
Aj keď si odišiel a niet ťa medzi nami, 

v našich spomienkach zostávaš stále s nami. 

Dňa 3.3.2019 si pripomíname 23. 
výročie od chvíle, keď nás navždy 
opustil náš otec, dedko a pradedko 
Michal JEŽO.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéry s rodinami.

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

Matričné okienko
Vítame bábätká
Alexandra Klasovitá

Posledné rozlúčky
Anna Ondrejková, Dušan Izakovič, Mária 
Dornáková, Milan Michalec, Anna Durcová

Zoznam jubilantov

O Z N A M

V rámci ochrany osobných údajov 
a usmernenia zodpovednej osoby MsÚ 
i firmy SOMI systems, a. s. budú všetky 
nasledujúce inzercie v matričnom okienku 
(Vítame bábätká, Idú spoločným životom, 
Posledné rozlúčky, Zoznam jubilantov) uve-
rejňované len na základe písomného súhlasu.

Občania, ktorí chcú byť uvedený 
v zozname jubilantov za daný mesiac, je 
potrebné, aby navštívili redakciu a podpí-
sali súhlas so spracovaním osobných úda-
jov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.

Za pochopenie ďakujeme! redakcia

Kultúrny dom Papraď
vyhlasuje súťaž pre nápaditých 

rodičov a šikovné deti 
ZHOTOV DOMČEK PRE HMYZ

Do záhrady chceme pozvať drobných 
pomocníkov – chrobáčiky a mušky 
a k tomu nám prispejete vy zhotove-
ním domčekov.

Prečo sú domčeky pre 
hmyz dôležité?
• Lepšie porozumiete fungovaniu 

prírody
• Prospešný hmyz potrebuje našu 

lásku
• Náhrada prirodzeného prostredia
• Záhrada bude zaujímavejšia
• Staranie sa o hmyz môže byť terape-

utická aktivita pre malých i veľkých
3 najzaujímavejšie domčeky budú 
umiestnené v oddychovej zóne 
pri Kultúrnom dome na Papradi. 
Pravidelne môžete sledovať, ako sa vaše 
domčeky zapĺňajú novými obyvateľmi. 
Na výrobu použite prírodné materiály: 
drevo, hlinenú tehlu, konáriky, šišky, 
mach, slamu... Domček pre hmyz treba 
odovzdať do 10.4.2019 u E. Adámkovej, 
alebo v DK Javorina Stará Turá. 

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 
20.4.2019 v oddychovej zóne (detskom 
ihrisku) na Papradi. KD Papraď
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Hudobný workshop – ako 
sme objavovali hudbu

Dňa 29.1.2019 Základná umelecká škola v Starej Turej privíta-
la jednu z významných osobností slovenskej hudobnej pedagogiky 
PaedDr. Evu Čunderlíkovú PhD., ktorá  sa venuje  didaktike 
teórie hudby, hudobnej výchovy, pedagogickej praxi na Vysokej 
škole múzických umení v Bratislave ako aj kontinuálnemu vzdelá-
vaniu učiteľov umeleckej výchovy a vzdelávania. Je tiež autorkou 
Učebných osnov hudobnej náuky v rámci Štátneho vzdelávacieho 
programu pre základné umelecké školy. V tento deň žiaci spo-
lu s pedagógmi hudobného odboru absolvovali hudobné dielne, 
ktorých cieľom bolo vyvolať tvorivú aktivitu žiakov a ich radosť 
z objavovania hudobného krásna.

 Pani prof. Čunderlíková zapájala  predstavy 
a fantáziu žiakov, ktorých úlohou bolo sle-
dovať obsah a identifikovať názov krátkych 
hudobných skladbičiek v preoblečení do  
iných tónin. Spolu so žiakmi pomocou 
hudobných nástrojov vykresľovala prírodu 
okolo nás. Žiaci lúštili zaujímavé hudobné 
tajničky a ďalšie aktivity. Prínosom pre školu 

je i súbor odbornej literatúry a nahrávok, 
ktoré darovala p. Čunderlíková škole.

Naša Základná umelecká škola sa 
neustále snaží  poskytnúť žiakom ale i peda-
gógom  nové tvorivé podnety, ktoré ich 
posúvajú k umeleckému rozvoju. Navštevujú 
výučbové workshopy a semináre  na konzer-
vatóriách. Tiež pozývame lektorov z rôznych 

odborov priamo do ZUŠ Stará Turá (napr. 
huslistku Kristínu Hlistovú, dirigenta 
Antona Popoviča, filmového režiséra a pro-
ducenta Juraja Lehotského, tanečných lek-
torov – majstra sveta v tanci Nora Grofčíka,  
Melániu Kasenčákovú, Vandu Gregorovú 
atď.).

Mgr. Monika Železníková

Maľba Zuzany v mape, 
ktorá má dušu

Vydavateľstvo CBS tvorí mnoho zaujímavých publikácií o Slovensku, jeho regiónoch a mestách. 
Medzi ne patria výnimočné Maľované cyklomapy slovenských regiónov, ktoré sú ručným 
dielom, do posledného detailu vypracované človekom, nie strojom alebo programom. Maliar 
v každej mape nechá doslova kus svojej duše. Každý strom, cestu, potok maľuje kus po kuse 
aj niekoľko mesiacov. 

Originálna maľovaná cyklomapa Stredné Považie, z edície deťom, 
vás prevedie všetkým, čo je v tomto regióne krásne a zaujímavé. Stačí 
si len vybrať cieľ a vaša cyklovýprava sa môže začať. Veď na objavo-
vanie je tu toho až-až. Od množstva hradov,  kúpalísk, múzeí, rekre-
ačných oblastí, dolín a vrchov až po najdlhšiu rieku na Slovensku. 
Obsahuje overené a bezpečné cyklotrasy Slovenským cykloklubom.

„A čo je na maľovanej cyklomape Stredné Považie deťom zaují-
mavé a výnimočné?“ Vydavateľstvo CBS prostredníctvom nadácie 
Úsmev ako dar zapojilo do projektu aj deti z detských domovov, 

prostredníctvom svo-
jich kresieb do máp. 
Zároveň budú tieto deti 
zasvätené do tajov cyk-
listiky s Detskou tour 
Petra Sagana a budú 
im zasponzorované 
víkendové tábory. Aby 
takýto projekt mohol 
vzniknúť, podporili ho 
i partneri z regiónu. Jedným z nich je CHIRANA Medical, a. s.. Ako 
partner zapojený v projekte si k svojej prezentácii vyžiadal obrázok 
maľovaný žiakom Základnej umeleckej školy v Starej Turej. Svojou 
tvorbou tak prispela do maľovanej cyklomapy Zuzana NAĎOVÁ, 
žiačka výtvarného odboru, ktorú umelecky vedie Mgr. Miroslava 
Lacová. Zuzanka svojim optimistickým obrázkom stomatologického 
kresla, dentálneho náradia a spokojných malých pacientov určite 
povzbudila všetky deti, ktoré sa boja chodiť k zubárovi.

Kreatívny žiaci výtvarného odboru majú uverejnené práce 
v mnohých knihách , katalógoch svetových súťaží a prehliadok 
umeleckej tvorby detí, stolových kalendároch, časopisoch, obaloch 
hudobných nosičov i na propagačných predmetoch. Závesný kalen-
dár  s logom a maskotom tigra maľovali na požiadanie svetovej 
firmy ESSO a EXXON, atď. Tvoriť prácu do cyklomapy bola pre ne 
ďalšou príležitosťou ako šíriť talent detí. Ďakujeme za túto možnosť.

ZUŠ Stará Turá

Staroveké ríše 
v PROROCTVÁCH 

BIBLIEPrednášky z oblasti biblickej 
histórie a archeológie

8. 3. (Pi)
BABYLON – mesto bohov

9. 3. (So)
EDOM a zabudnuté mesto Petra

10. 3. (Ne)
FENIČANIA – vládcovia morí

Kaviareň,  
Dom kultúry Javorina
STARÁ TURÁ

8. - 10. 3. 2019 | vždy o 18:00 hod.

Kontakt: Marek Gurka, 0915 794 907Vstup VOĽNÝ!

Prednáša: 
Bc. Marek Riečan
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13. tradičný ples 
v Starej Turej

V priestoroch Hotela Lipa v Starej Turej sa 8. februára uskutočnil 
po 13-tykrát Tradičný ples, z ktorého výťažok poputuje na dobrú vec. 
Okrem skvelej nálady, bohatého kultúrneho programu či chutného 
menu, mala spoločenská udalosť i špecifický význam. 

Hostia sa mohli zapojiť do cha-
ritatívnej zbierky venovanej 
ľudom v núdzi. Ako informo-
val primátor mesta Stará Turá 
Dr. Leopold Barszcz na sociál-
nej sieti, podarilo sa vyzbierať 
magickú sumu. „Vyzbieraná 
suma je doslova symbolická, 
pretože obsahuje v sebe kombi-
nácie čísel, ktoré sa zhodovali 
s dátumom jej preberania. Ak ju 
chceme dešifrovať a postupovali 
by sme odzadu, potom je v nej 
dvojčíslie 19 (máme rok 2019), 
následne sú to číslice 9 a 2 (sym-
bolizujú dátum 9. február).“ Do 
charitatívneho fondu sa počas 
večera podarilo vyzbierať sumu 
2 919 EUR. „Vďaka preto všetkým 
ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli 
na tento účel, ďakujem aj orga-
nizátorom, že nezabúdajú ani na 
tento aspekt spoločenskej akcie.“, 
dodal na záver. Ako prebiehal 
samotný večer nám v rozhovore 
priblížila marketingová mana-
žérka Hotela Lipa, Mgr. Nina 
Haverová. 

Piatok, 8. marec 2019, patril 
trinástemu tradičnému plesu. 
Čo všetko spadalo do samotnej 
prípravy?
Každým rokom po skončení 
plesu si určíme dátum ďal-
šieho ročníka a zarezervujeme 
hudobné produkcie, nakoľko 

zvyknú mať rok dopredu obsa-
dené termíny.
Príprava akcií tohto charakteru 
si vyžaduje systematické pláno-
vanie, my sme začali naplno už 
v auguste 2018 (zhruba pol roka 
vopred), kedy sme postupne 
oslovovali možných partnerov 
ohľadom finančnej výpomoci. 
Bez ich pomoci by sme ples 
nemohli zorganizovať na takej 
úrovni, akým ho každoročne 
realizujeme a úrovni, na akú sú 
hostia zvyknutí. 
Ruka v ruke ide postupné dola-
ďovanie programu a príprava 
propagačných materiálov od 
vstupeniek, plagátov, menu 
lístkov až po samotnú reklamu 
a propagáciu plesu.

Ples v Hoteli Lipa ste vypredali, 
aká bola atmosféra?
Atmosféra bola a je vždy veľmi 
príjemná. Dá sa povedať, že 
takmer rodinná. Medzi hosťami 
sú už známe tváre z predchádza-
júcich ročníkov, ktorí nám zostá-
vajú verní. Veľmi náš teší, keď na 
ples prídu noví hostia a taktiež 
ocenia kvalitu plesu. 

Aký kultúrny program sprevá-
dzal hostí?
Program má zachovanú svoju 
štruktúru, ktorú dodržiavame. 
Každoročne ples otvárame  

viedenským valčíkom pros-
tredníctvom profesionálnych 
tanečníkov a v druhom vstupe 
jednotlivými ukážkami latinsko-

-amerických tancov. Tradične 
máme na plese Myjavskú cim-
balovku a tanečné páry z folklór-
neho súboru Kopaničiar. Tento 
rok sme dali priestor novej 
hudobnej skupine, Skupine 
Radical, ktorá splnila očaká-
vania a myslím, že hostia sa 
veľmi dobre zabávali na viaceré 
hudobné žánre. Súčasťou večera 
je aj fotobox, kde si môžete 
vybrať z viacerých zábavných 
rekvizít a prostredníctvom nich 
si spraviť na pamiatku humornú 
fotku, ktorú si môžete hneď 
odniesť aj domov a taktiež poslať 
priamo aj na e-mail.

Zvolili ste tradíciu kopaničiar-
skeho umenia?
Nakoľko Stará Turá je veľmi úzko 
spojená a prepojená s kopani-
cami ako takými a najmä máme 
veľmi blízko k folklóru, je pre 
nás samozrejmosťou, aby takýto 
ples bol založený na kopani-
čiarskych zvykoch, speve, tanci 
a tým si môžeme uctievať a pri-
bližovať naše tradície.

Moderátorka večera, Karin 
Majtánová, opäť prijala pozva-
nie a navštívila náš región. 
Ako vnímate jej vzťah ku 
Kopaniciam?
Veľmi pozitívne. Karin má rada 
náš región, našich hostí, ktorí sú 
veľmi priateľskí a predovšetkým 
má veľmi rada našu kuchyňu 
a rada sa sem vracia.

Hostia mohli počas večera pri-
spieť do charitatívnej zbierky. 
V čom spočívala?
Do zbierky sa hostia mohli 

zapojiť kúpou tombolových 
lístkov alebo priamo prispieť do 
vyznačenej nádoby. Súčasťou 
večera je už druhý rok aj dražba 
ručne vyrobených darčeko-
vých predmetov priamo od detí 
zo špeciálnych škôl z Myjavy, 
Nového Mesta nad Váhom, 
Starej Turej a okolia.

Komu je zbierka venovaná?
Výťažok zo zbierky je venovaný 
na charitatívne účely mesta Stará 
Turá, kde sú ďalej peniažky pre-
rozdelené na rôzne projekty, 
ktoré sa počas roka pre deti a ich 
rodičov so zdravotným a men-
tálnym postihnutím organi-
zujú. Ide napríklad o podujatie 

„Otvorená náruč“ v Podkylave, 
letný tábor pri Duchonke alebo 
víkend v Prašníku pre deti 
s autizmom a iným zdravotným 
znevýhodnením. 

Aká suma sa podarila vyzbierať?
Priam magická 2919 €, a práve 
prečo „magická“ sa môžete dočí-
tať v príspevku pána primátora 
na sociálnej sieti mesta Stará 
Turá. 

Ako by ste zhodnotili 13-ty roč-
ník Tradičného plesu v Starej 
Turej?
Napriek tomu, že číslo 13 v sebe 
schováva prívlastok - poveru, 

„nešťastné číslo“ ... pre nás to 
bol naozaj jeden z ďalších vyda-
rených a ŠŤASTNÝCH ročníkov. 
A týmto Vás chcem pozvať na 14. 
ročník, ktorý sa uskutoční v pia-
tok 14.02.2020, priamo na svia-
tok všetkých zamilovaných.

Autor: Kristína Hoghová 
(prevzaté z www.kopanice.sk) 

Foto: Nina Haverová, Dušan Haver 
Výťažok z charitatívnej zbierky 13. ročníka Tradičného plesu od marketingovej 
manažérky Hotela Lipa Mgr. Niny Haverovej prevzal primátora mesta Stará Turá 
PharmDr. Leopold Barszcz
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Všetci ju 
poznali

V našom meste stál asi 50 rokov nenápadný, 
ale veľmi známy dom. Starší Staroturania si 
ho pamätajú pod názvom: Pálenica.

Pre mňa to bolo jedno veľké fantastické labo-
ratórium. Rada som tam išla s otcom keď vie-
zol na vypálenie sud kvasu. Detskými očami 
som vnímala medenú aparatúru a netušila, 
že v jej útrobách vznikajú špičkové destiláty, 
ktoré chutili v dobrých hoteloch a reštau-
ráciách celého vtedajšieho Československa. 

Rodinný podnik
O vznik tejto pálenice sa zaslúžil Michal 
Ťažký, ktorý sa na Starú Turú prisťaho-
val z neďalekého Hrašného a v rokoch 
1920-25 postavil a zariadil prevádzku na 
výrobu destilátov. Stála na Pažiti, dnes je 
to Dibrovova ulica. Veľmi skoro mu začal 
pomáhať najstarší z piatich detí syn Michal. 
Ten postupne preberal na seba chod celej 
výrobne. Pálenica, ako ju ľudovo nazývali, 
zabezpečovala obživu pre celú rodinu a do 
jej fungovania sa zapojil aj ďalší syn Ján. 
A po otcovej smrti to už bol rodinný pod-
nik: Výroba domácej slivovice a borovičky. 
S takými visačkami opúšťali Staroturianskú 
vlakovú stanicu naplnené súdky, demižóny 
a iné prepravky do hotelov a reštaurácií 
v Prahe, Bratislave, Nitre, Piešťanoch a ďal-
ších miest. Destiláty brali vo veľkom: 50 -100 
l nebola žiadna zvláštnosť.

„Pre otca bol vlak najspoľahlivejším 
dopravným prostriedkom,“ zaspomínala 
si jeho dcéra (z troch detí žije už len ona) 
pani Elena Kalafúsová z Bratislavy. „Otec 
prepravoval vlakom všetko. Hotový tovar aj 
ovocie, ktoré vykúpil. Na stanici si osobne 
objednal vagón, pristavili mu ho napríklad 
v Seredi, kde bubeník (!) ohlásil výkup sli-
vák, vagón naplnili, prepravili na St. Turú 
a tam už čakali vozy s konskými záprahmi 
a slivky z vagóna poodvážali. Otec takto 
vykupoval ovocie po Slovensku, doma ho 
kvasil a potom vyrobil destilát. Bral len kôst-
kové ovocie: Slivky, durandzie a belice. Ale 
pálil aj kvalitnú borovičku. Jej výroba bola 
zložitá a prácna lebo borievky musel najskôr 
mlieť, odstrániť z nich olej atď. Jasné, že mal 
pomocníkov a tí vždy dostali  najesť aj vypiť. 

Neraz som im v košíku niesla občerstvenie“.
Pán Ťažký musel byť v tých časoch dobrý 

ekonóm, technik, laborant a najmä skvelý 
manažér. Nemal auto, no často ho videli na 
bicykli, nemal vtedy ani telefón, no on aj 
tak dokázal zabezpečiť surovinu na výrobu, 
obalový materiál, vyrobiť destilát a postarať 
sa o jeho odbyt. Dohliadal najmä, aby ani 
náhodou niekto neporušil plombu na pres-
nom merači. 

Pálenica fungovala aj počas vojny. 
Striedali sa v nej Nemci, partizáni, Rusi. 
Keď bol vyhlásený mimoriadny stav mohli sa 
v nej zdržiavať len osoby s povolením. Občas 
v nej aj niekto prespal. 

Musel odovzdať kľúče
Prišiel rok 1948 – znárodnenie! Pán Ťažký zo 
dňa na deň musel odovzdať kľúče od svojho 
podniku. Krátko pred tým nemalú sumu 
peňazí investoval do obnovy a modernizá-
cie zariadenia. To však nikoho nezaujímalo. 
Pálenica potom nejaký čas nefungovala, no 
opäť sa rozbehla. Pán Ťažký mal to šťastie, 
že v nej mohol aspoň pracovať, keď už nie 
podnikať. Obsluhoval pálenicu do ktorej si 
ľudia vozili kvas na vypálenie. Vtedy už začal 
páliť aj destilát z jabĺk. Bol odborník. Vedel 
posúdiť kvalitu kvasu a poznal ľudí.  Keď  
mal niekto nekvalitný kvas, tak ho odsúval 
na pálenie až na koniec, aby to nesmrdelo.

Roku  1975 pálenica zanikla, dom zbú-
rali. Pán Ťažký chodil ešte dva roky pomáhať 
do novej, ktorú postavili na Vaďovskej ceste 

a to už mal 75 rokov. O štyri roky zomrel. 
No s jeho menom je spojenej kus starotu-
rianskej histórie.

Text, foto a reprofoto: Viera Václavková

BYLINKOVÉ 
ZÁHRADY

Pre skrášlenie a spríjemnenie prostredia 
v ktorom sa deti učia, sme sa rozhodli 
vypracovať projekt na bylinkové záhrady. 
U detí chceme pestovať vzťah k prírode, 
viesť ich k poznávaniu rôznych druhov 
rastlín. Vypracovaný projekt podpo-
rila ČSOB nadácia, ktorá nám poskytla  

finančné prostriedky na jeho realizáciu. 
Práce na projekte budú prebiehať 

v mesiacoch marec-máj. Projekt budeme 
realizovať na 1. stupni Základnej školy na 
Komenského ulici.

Mgr. Dana Pribišová

Pálenica – dom, ktorý v tých rokoch poznali všetci obyvatelia mestečka

S touto visačkou cestovali súdky 
a demižóny na miesto určenia

Pani Kalafúsová sa v spomienkach neraz 
vracia tam, kde prežila mladosť.
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Pred ľudovým súdom: súdny proces so staroturianskym 
vládnym komisárom Júliusom Tomkom  1. časť

Meno Júliusa Tomku nie je nie-
ktorým starším spoluobčanom 
neznáme. Pamätajú si naň najmä 
v súvislosti s neľahkým obdobím 
rokov 1939 – 1945. V spomien-
kach Staroturiancov vystupuje 

– ako to už často býva - veľmi 
nejednoznačne. Počas existencie 
Slovenského štátu sa politicky 
angažoval a patril k významným 
predstaviteľom miestnej správy. 

Na sklonku druhej sve-
tovej vojny už bolo jasné, že 
osoby, ktoré sa dopustili zloči-
nov proti ľudskosti a zásadám 
medzinárodného práva, majú 
byť potrestané. Aktívni expo-
nenti ľudáckeho režimu mali 
byť súdení podľa nariadenia 
č. 33/1945 „o potrestaní fašis-
tických zločincov, okupan-
tov, zradcov a kolaborantov.“ 
Nariadenie vydala Slovenská 
národná rada (SNR) na jednom 
zo svojich prvých zasadaní 15. 
mája 1945. Požiadavka potrestať 
vojnových previnilcov, zradcov 
a kolaborantov sa stala pred-
metom IX. kapitoly Košického 
vládneho programu, pričom ich 
potrestanie malo byť realizované 

prostredníctvom retribučných 
súdov. Trestný postih hrozil 
každému, kto preukázateľne 
napomohol vzniku 1. Slovenskej 
republiky alebo sa dopustil zrady 
na SNP, resp. znemožňoval prak-
tickú realizáciu protifašistického 
odboja. Právny podklad retri-
bučného súdnictva predstavo-
val komplexný súbor nariadení, 
ktoré postupne prijala SNR. 
Ľudové súdnictvo sa delilo na 3 
druhy ľudových súdov: Národný 
súd, pred ktorý sa postavili pre-
zident, ministri, poslanci, funk-
cionári HSĽS a HG a ďalší. Pre 

„menších“ previnilcov vznikli 
v jednotlivých politických okre-
soch okresné ľudové súdy (OĽS) 
a v obciach a mestách miestne 
ľudové súdy. Dekrét bol veľmi 
prísny a v niektorých paragra-
foch poznal len jediný trest – 
smrť. Niektoré právne normy 
tohto nariadenia dokonca 
robili vrásky na čele minis-
trovi spravodlivosti Jaroslavovi 
Stránskemu. Na Slovensku bolo 
zriadených celkovo 77 OĽS. 
K nim bolo pridelených 213 
súdnych úradníkov. Členov 

OĽS menovalo Povereníctvo pre 
pravosúdie na návrh Okresného 
národného výboru z radov 
Demokratickej a Komunistickej 
strany. ONV taktiež podával 
návrh na vymenovanie predsedu, 
námestníka, žalobcu, zapisova-
teľa, náhradníka, 4 prísediacich 
a 4 náhradníkov. 

Spomedzi šiestich odbojo-
vých organizácií, pôsobiacich 
v povojnovom slovenskom 
politickom živote, sa Sväz slo-
venských partizánov na „očist-
nom“ procese podieľal obzvlášť 
aktívne. O objektívnosti nie-
ktorých trestných oznámení si 
netreba robiť veľké ilúzie. Všetci 
štyria členovia výboru tejto orga-
nizácie (Karol Šmidke, Samuel 
Falťan, Igor Daxner a Jaroslav 
Šolc) boli komunisti.

Staroturiansky vládny komi-
sár sa zo svojich činov zodpove-
dal v základnom vyšetrovacom 
procese pred OĽS v Trenčíne 
29. októbra 1947. Súdený bol na 
základe § 3 (trestný čin kolabo-
rantstva), § 4 (zrada na povstaní) 
a § 5 (členstvo vo „fašistickej“ 
organizácii) podľa nariadenia 

33/1945 Zb. n. SNR. Práve zrada 
na povstaní sa považovala za 
obzvlášť ťažký zločin. 

Július Tomka sa naro-
dil 22. augusta 1899 v Dolnej 
Štubni (okres Turčiansky Svätý 
Martin) ako nemanželský syn 
Márie Tomkovej. Absolvoval 
gymnázium a získal učiteľskú 
spôsobilosť. Na Starú Turú pri-
šiel v prvej polovici tridsiatych 
rokov minulého storočia, kde 
od roku 1933 pôsobil ako kan-
tor a správca rímsko-katolíckej 
ľudovej školy. Do HSĽS vstúpil 
v roku 1936. V období existencie 
Slovenského štátu sa stal vlád-
nym komisárom obce, miest-
nym predsedom HSĽS a funkciu 
miestneho veliteľa HG zastával 
od roku 1941. Po nočnom útoku 
partizánov (12. októbra 1944) 
na objekty obsadené nemec-
kým vojskom sa odsťahoval do 
Nového Mesta nad Váhom. Od 1. 
decembra 1944 až do apríla 1945 
bol okresným predsedom strany.

Neviete komu darovať 2 % z daní?
Milí spoluobčania,
obraciam sa na organizácie, firmy aj jednot-
livcov so žiadosťou darovania 2 % z odvede-
nej dane. Som matka 25 ročných dvojičiek 
Rastislava a Petra Minarechových zo Starej 
Turej, ktorí majú od malička Detskú moz-
govú obrnu. 

Táto diagnóza si vyžadovala veľa ope-
rácií, rehabilitácií, kúpeľných pobytov 
a neskutočné množstvo rehabilitačných 
pomôcok. Syn Peter v súčasnosti študuje 
na Univerzite Komenského v Bratislave, 2. 
ročník odbor Sociálna práca. Popri štú-
diu sa venuje športu BOCCIA (Boča), kde 
dosahuje pekné úspechy doma aj v zahra-
ničí. Po finančnej stránke je to pre nás veľmi 
náročné. Náklady spojené s jeho účasťou na 
medzinárodných športových podujatiach, 
cestovné náklady a náklady na zakúpenie 
športového materiálu sa často pohybujú 
v nemalých finančných čiastkach. Napriek 
tomu ho tento šport napĺňa šťastím a rados-
ťou. Syn Rastislav, ktorý potrebuje 24 hodi-
novú starostlivosť je umiestnený v zariadení 
sociálnych služieb v Novom Meste nad 

Váhom. Aj v tomto prípade je financovanie 
veľmi náročné, nakoľko som s chlapcami 
sama. Náklady sú spojené predovšetkým 
s jeho pobytom v tomto zariadení a s reha-
bilitáciou. Na tieto prostriedky máme 
zriadený účet v nadačnom fonde Mária 
v Častkovciach.

Údaje o prijímateľovi:
IČO:  37923811
Právna forma:  Neinvestičný fond
Obchodné meno:  MÁRIA n.f.
Sídlo - Ulica:  ČASTKOVCE
Súpisné/orientačné číslo:  317
PSČ:  916 27
Obec:  ČASTKOVCE

Darcov poprosím o spätnú väzbu ofotiť 
alebo oskenovať vyplnené VYHLÁSENIE 
o poukázaní podielu zaplatenej dane na 
e-mailovú adresu: peterminarech@gmail.
com

Všetkým darcom srdečne ďakujeme.
rodina Minarechová

Čo je BOCCIA (čítaj Boča)?

Boccia je šport určený pre ľudí s najťaž-
šími formami zdravotného postihnutia, 
ktorí sú odkázaní na mechanický alebo 
elektrický vozík. Boccia umožňuje zažiť 
naozajstné športové súťaženie ľuďom, 
ktorí sa žiadnemu inému športu venovať 
nemôžu.

Je to paraolympijský šport, pre ktorý 
platia medzinárodné pravidlá pod zášti-
tou Medzinárodnej športovej federácie 
boccie (angl. Boccia International Sports 
Federation) – BISFed. 

Cieľom hry je hodiť vlastné lopty bliž-
šie k bielej lopte, tzv. jacku, ako súper. 
Ak si hráči nedokážu sami lopty podať, 
pomáha im počas hry asistent. Ak lopty 
nedokážu ani hodiť, okrem asistenta vyu-
žívajú aj špeciálne pomôcky tzv. rampy, 
tykadlá.

Hráči sa podľa druhu zdravotného 
postihnutia rozdeľujú do 4 kategórií: BC1, 
BC2, BC3, BC4. (www.farfalletta.sk)

pokračovanie na str. 14
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Čas plynie, spomienky zostávajú (1) 
(Preklepy, brbty a iné „trapasy“ z Chirany a jej okolia)

Ktosi múdry povedal, že spomienky sú jediným rajom, z ktorého nás nemôžu vyhnať. 
Keď jediné, čo človeku, najmä nám starším, dôchodcom v pokročilom veku,  zostalo, sú 
spomienky, je múdre a osožné, ak si ich občas vychutnáme. Najmä ak sú úsmevné a  sú 
v nich zážitky a poznatky z minulosti,  ktoré nám v nej spestrovali  život. Nepripusťme 
preto, aby sa nám vytratili a zapadli do prachu zabudnutia.

Tento raz si pochutíme na tých, z ktorých 
sme sa tešili v bývalej Chirane (v období 
pred jej rozpadom), ďalej v jej prostredí 
a okolí ako i v kontaktoch  s jej partnermi.

Predmetom nášho záujmu budú  tento 
raz preklepy, brbty a iné „trapasy“. Ak 
ich po rokoch  anonymne a bez súhlasu 
dotyčných autorov zverejňujeme, tak nie zo 
škodoradosti, ale len z púhej snahy o akési 
odľahčenie našich, častokrát  ponurých myš-
lienok. Vieme totiž, že nejednému z nás sa 
niečo také taktiež prihodilo alebo i stáva, 
preto je tu naša zhovievavosť k iným než 
nám, ale aj nám, celkom logicky namieste.

Poďme však k veci
Dnes zameriame našu pozornosť na prvú 
kategóriu, tzv. preklepy v písomných preja-
voch. Podľa Krátkeho slovníka slovenského 
jazyka (2003) pod nimi rozumieme chyby 
pri písaní na stroji vzniknuté klepnutím 
na inú klapku. Počítače, ktoré nás dnes na 
prípadné chyby v písomnom  vyjadrovaní 
upozornia, sme v nedávnej minulosti ešte 
nemali, takže pri troche nepozornosti či 
zanedbanej korektúre sa dostali na svetlo 
božie, a to bez možnosti nápravy. Preklep 
bol totiž, ak použijeme dnešnú IT termino-
lógiu, už medzičasom nezvratne  exporto-
vaný.  Tu sú niektoré autentické príklady:

Výrub a „opozdené“ nedodávky
„Dňa  19.1.1981 sme Vám penalizačnou fak-
túrou č. P-8/III.kv. 1980 14 635 Kčs vyrúbali 
penále za nedodávky a opozdené nedodávky 
v mesiaci III. kv. 1980.“ (Z listu n.p. Medika 
z roku 1981)

Prípitok
„Súhlas odberateľa s výškou cenového návrhu 
pripíjame.“ (Z listu podriadeného závodu 
z 29.5.1978. „Pripitý“ návrh bol potom odo-
slaný na ministerstvo, ktoré malo kompeten-
ciu schvaľovať veľkoobchodné ceny.)

Reforma matematiky
„Mandátová komisia zistila, že zo 113 prí-
tomných delegátov sa konferencie zúčast-
nilo 107.“ (Z mestskej konferencie ZČSSP 
10.5.1977)

„Nejsou lidi“
„Do plánu práce chýba 8 pracovníkov, kto-
rých nahradenie je nenahraditeľné.“ (Zo 
štvrťročného rozboru hospodárskych 
výsledkov cechu „N“.)

Zabezpečovacie štádium
„Stav pracovníkov je v štádiu zabezpečova-
nia.“ (Zo zápisu z gremiálnej porady poboč-
ného závodu z 11.9.1974)

„Provádění“ závazku
„Plnění tohto závazku bude prováděno 1 x 
týdně u ředitele ústavu“ (Zo socialistického 
záväzku na ukončenie vývoja dialyzačného 
monitoru z 25.4.1986 vo VÚZT Brno.)

Nepovolený pohyb
Stojace auto odcudzil tým spôsobom, že ho 
uviedol do pohybu (Zo súdnej siene)

Neplnenie neplnenia
„Neplnenie náboru učňovského dorastu sa 
neplní z toho dôvodu, že sa z vážnych dôvo-
dov plní iba čiastočne alebo sa vôbec neplní.“ 
(Z dobovej tlače)

Hospodárnosť nadovšetko
„Musíme dosiahnuť maximálnu hospodár-
nosť v minimálnom rozsahu  predpísaného 
zníženia materiálových a iných nákladov“ 
(Z rozboru hospodárskej činnosti podria-
deného závodu z roku 1979)

Strach z KSR
„Podnikový program VTR (vedecko-technic-
kého rozvoja) na rok 1984 je zastrašovaný 
programom komplexnej socialistickej racio-
nalizácie s uvažovanými celkovými prínosmi 
vo výške 7071 tis. Kčs.“ (Zo správy o hospo-
dárskom rozvoji okresu Trenčín)

Na budúce si posvietime na brbty.

Zozbieral a zaznamenal 
DUŠAN HRNČIŘÍK

Humoru nie 
je nikdy dosť

Podľa zápisnice NB v Starej Turej z 20. júna 
1945 ho zaistil vrchný strážmajster Rudolf 
Petrovič 7. mája 1945 (v ďalších zápi-
soch sa udáva ako deň zaistenia 17. apríl. 
Tento dátum bol potvrdený stanicou NB 
i v rozsudku) v Starej Turej. (Nariadením 
Slovenskej národnej rady č. 6/1945 Zb. n. 
z 23. 2. 1945 boli rozpustené bezpečnostné 
zložky, teda štátna polícia a žandárstvo. 
Z oboch zložiek bola nariadením č. 7/1945 
Zb. n.. SNR vytvorená Národná bezpečnosť – 
pozn. aut.). Do väzby okresného národného 
výboru sa dostal o deň neskôr. Počas pre-
chodu frontu sa Tomka v obci nenachádzal. 
Krátko pred oslobodením Starej Turej, 5. 
apríla 1945, so svojím synom Ivanom odišiel 
do obce Slávnica na Považí. Jeho manželka 
Antónia (rod. Šmehilová) s dvoma dcérami 

pred prechodom frontu emigrovala pravde-
podobne do Rakúska. V decembri 1946 na 
ňu OĽS vydal zatykač. Manžel o jej osude 
v čase väzby nemal žiadne informácie. Deň 
pred zaistením sa do Starej Turej vrátil. Na 
obvineného bola uvalená predbežná väzba 
12. júla 1945. Prvé zápisnice a výpovede 
svedkov spisovali žandári od júna 1945.

Tomka bol súdený pre viaceré prečiny. 
Obžaloba ich zhrnula do troch hlavných 
bodov. Podľa prvého „spôsobil druhému 
protiprávnu újmu pre jeho národnú resp. 
politickú príslušnosť a pre protifašistické pre-
svedčenie.“ Druhý bod sa sústredil na parti-
zánsky odboj a jeho znemožnenie domácimi 
zradcami. Tretí predstavoval neoprávnené 
obohatenie sa na úkor iných občanov, pri-
čom mal obvinený využiť svoje politické 
postavenie.

Zdroje:
ŠA Bratislava, f. Okresný ľudový súd Trenčín 
(OĽS TN), 64/47, súdny proces s Júliusom 

Tomkom; BARNOVSKÝ, M.: Na ceste k mono-
polu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku 
v rokoch 1945 – 1948. Bratislava, 1993; LETZ, 
R.: Slovensko v rokoch 1945 – 1948 na ceste ku 
komunistickej totalite. Bratislava, 1994; VNUK, 
F.: Stopäťdesiat rokov v živote slovenského národa. 
Bratislava, 2004; JARKOVSKÁ. L.: Odplata 
či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy na 
Královéhradecku 1945 – 1948. Praha, 2009; 
MASKAĽ, R.: Ľudové súdnictvo na Slovensku po 
2. svetovej vojne a proces s nilašmi na Okresnom 
ľudovom súde v Košiciach. Dostupné na: http://
www.saske.sk/cas/archiv/1-2006/diskusia_mas-
kal.html; RYCHLÍK, J.: Češi a Slováci ve 20. století. 
Spolupráce a konflikty 1914 – 1992. Praha, 2012; 
HRUBOŇ, A. – KRIŠTOFÍK, J.: Partizáni na 
Slovensku v zrkadle historiografie. In: HRUBOŇ, 
A. – KRIŠTOFÍK, J. (zost.): Partizáni a Slovensko. 
Krakov, 2013; GABČO, M.: Zväz slovenských par-
tizánov v politickom zápase rokov 1945 – 1948. 
Diplomová práca, 2014.

Juraj Krištofík 

Pred ľudovým súdom…
pokračovanie zo str. 13
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Druhá divízia európskej 
ligy dievčat U16 v Poľsku

Naše kadetky (ročník 2003 a mladšie) sa v polovici januára 2019 
zúčastnili druhej časti turnaja EGBL. Po dlhej, až 12-hodinovej ceste 
mikrobusmi, šťastne dorazili do mesta Sopot na pobreží Baltského 
mora v Poľsku, kde ich čakali súperi z Talianska, Švédska, Fínska 
a dve družstvá z Lotyšska.

Táto časť  turnaja sa dievča-
tám neveľmi vydarila. Do 
zápasov vstupovali s príliš veľ-
kým rešpektom pred súpe-
rom. Keď sa k tomu pridala až 

nepochopiteľná smola pri pre-
mieňaní aj čistých streleckých 
príležitostí, spôsobená pravde-
podobne prílišnou snahou nič 
nepokaziť, o výsledkoch bolo 

rozhodnuté. Treba povedať, že 
súperky z basketbalových akadé-
mií a škôl mali výškovú prevahu, 
ale pri optimálnom výkone, 
ktoré naše dievčatá vedia na 
palubovke odovzdať, mali 
proti sebe hrateľných súperov. 
Pokiaľ zapracovali v obrane, tak 
dokázali hrať vyrovnaný zápas. 
Pokyny trénera dodržiavali 
a koncentrovanú hru predviedli 
len vo štvrtom zápase, keď doká-
zali zlikvidovať náskok fínskeho 
súpera z ¼ a dotiahnuť zápas do 
víťazného konca.

Dievčatá na tomto tur-
naji videli, aký trend basket-
balu ide do popredia a ako sa 
hrá v Európe. Určite aj tieto 

negatívne skúsenosti prispejú 
k poznaniu svojich slabín 
a nedostatkov a pomôžu hráč-
kam aj trénerom nájsť správnu 
cestu pri zlepšovaniu herného 
prejavu celého tímu.

Druhej divízie EGBL sa 
zúčastnili dievčatá T. Vandlíková, 
P. Gadušová, N. Vojteková, 
M. Pomajbová, B. Burianová, 
Z. Ostrovská, T. Kraislová, 
E.  Vavrincová, Z. Gergelyová, 
K. Mikudíková a V. Kubinová, 
tréneri M. Sýkora a K. Šustíková 
a šoféri M. Minarech a F. Redaj, 
ktorým ďakujeme za zvládnutie 
nepredvídateľných situácií na 
dlhej ceste do Poľska a späť.

MBK Stará Turá

F U T B A L O V Á  Z I M A 
Po jesennej časti súťaže sa muž-
stvo dorastu (U 19) MFK Stará 
Turá pod vedením trénera Petra 
Minárika umiestnilo ako prvé 
v tabuľke (V. liga D U19 Sever). 
Takýmto výborným výsledkom 
predchádzajú však nielen kva-
litné tréningy a účasť na nich, 
ale i sebadisciplína, zodpoved-
nosť k športovej činnosti ako 
takej, a v neposlednom rade aj 
výborná klíma v mužstve. 

S futbalovou prípravou neza-
háľa tréner s hráčmi ani v zim-
ných mesiacoch. V dňoch od 
12. – 15.2.2019 sme absolvovali 

zimné sústredenie v športo-
vom areáli Bradlan Brezová 
pod Bradlom. Zúčastnilo sa ho 
13 dorastencov (3 neprítomní). 
Tréningový proces bol zameraný 
nielen na silu a vytrvalosť, ale 
i upevňovanie výkonnostných 
a iných kondičných schopností. 
Umelá tráva, ktorú sme mali 
k dispozícii, bola využitá zasa 
k herným činnostiam (napr. 
streľba, prihrávanie a i.) a útoč-
ným herným kombináciám. Vo 
večerných hodinách sa chlapci 
venovali silovým cvičeniam 
a posilňovaniu s vlastným telom.

Dôležité pre túto vekovú 
kategóriu je zabezpečenie 
dostatku pozitívneho životného 
programu, tiež podporovanie 
pozitívneho a trvalého postoja 
k športovým činnostiam, čo sa 
nám realizáciou sústredenia 

určite podarilo.
Sústredenie bolo zrealizo-

vané z príspevkov rodičov, ale 
i s finančnou pomocou Nadácie 
ŽIVOT, za čo veľmi pekne 
ďakujeme.

za Dorast Sylvia Záhorová

MFK Stará Turá žiada o pomoc 
pri príprave výstavy!

Mestský futbalový klub Stará Turá pripravuje výstavu k 90. 
výročiu založenia klubu a futbalu v našom meste. Pri tejto 
príležitosti, prosíme o spoluprácu všetkých pamätníkov, priaz-
nivcov i občanov.  

Budeme vďační za informácie, predmety a spomienky, či už 
funkcionárov, hráčov, členov a zároveň prosíme o zapožičanie 
akýchkoľvek predmetov, ktoré by mohli súvisieť s históriou 
klubu minulou i súčasnou. Všetky zapožičané predmety budú 
riadne označené, zaevidované a po skončení výstavy vrátené 
každému majiteľovi, príp. do archívu klubu. 

Termín: do 31.5.2019
Kontakt: Mgr. Miroslav Krč, telefóne číslo  +421 915 919 703 
alebo mailom na mfkstaratura@gmail.com.

VO P R E D  ĎA K U J E M E  Z A  S P O LU P R ÁC U !
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Záverečné zápasy 
v základnej skupine

Najmladšie basketbalistky pod vedením pána M. Šustíka svoje skú-
senosti z priateľských stretnutí zúročili v 4.majstrovskom stretnutí 
v Piešťanoch. Po rozpačitom začiatku sa im podarilo súpera zaskočiť 
a vysokým rozdielom zápas vyhrať. Je to druhé víťazstvo v súťaži, 
preto veríme, že im to zdvihne sebavedomie a budú pokračovať 
v podobnom nasadení v ďalších zápasoch a aj v tréningovom procese.
Výsledky dvojzápasov mladších mini žiačok U11:
26.01.19, Piešťanské Čajočky – MBK Stará Turá 21:47

V Piešťanoch odohrali svoj dvojzápas aj staršie mini, ktoré sa po 
mesačnej prázdninovej pauze ťažšie vracali do rytmu a okúsili prvú 
prehru v tejto sezóne. V druhom zápase dievčatá už nepripustili 
prekvapenie a pripísali si 9 víťazstvo z 10 zápasov.
Výsledky dvojzápasov starších mini žiačok U12:
20.01.19, Piešťanské Čajočky – MBK Stará Turá 35:29, 43:59

Mladšie žiačky stále doplácajú na vekový a aj fyzický rozdiel v tejto 
skupine, keďže okrem troch hráčok ročníka 2006, je tím doplnený 
mladšími dievčatami z družstva starších mini, ktorým naopak 
pomáha to, že hrajú proti ročníkovo starším súperom.
Výsledky dvojzápasov mladších žiačok U13:
12.01.19, MBK Stará Turá – BK ŠKP 08 Banská Bystrica 19:57, 41:64
26.01.19, BK AŠK Slávia Trnava – MBK Stará Turá 61:24, 57:33

Po mesačnej zápasovej prestávke staršie žiačky s trénerom 
M. Kubalom a J. Vandlíkom vycestovali na východ Slovenska. Aj zo 
Spišskej Novej Vsi, aj z Popradu si po výhrach s vysokým rozdielom 
pripísali 4 body do tabuľky. Ďalšie zápasy sa odohrali na domácej 
palubovke, na ktorej privítali ťažkých súperov z Košíc. Zápas proti 
CBK KE dievčatám nevyšiel. Nepresná streľba a priveľa stratených 
lôpt sa podpísal pod prehru o 16 bodov. V nedeľu ich čakal ďalší 
ťažký súper z basketbalovej akadémie Young Angels. Naše dievčatá 
vstúpili na palubovku ako vymenené, už na začiatku zaskočili súpera 
tromi presnými trojkami a počas celej hry skvelou obranou. Hoci 
sa súper v ¾ dotiahol až na rozdiel troch bodov, dievčatá kritický 
moment prekonali a zápas doviedli do úspešného konca a postupujú 
do nadstavby súťaže.
Výsledky zápasov starších žiačok U15:
12.01.19, ŠBK Spišská Nová Ves - MBK Stará Turá 33:90
13.01.19, BAM Poprad - MBK Stará Turá 38:67

26.01.19, MBK Stará Turá – CBK 2004 Košice 57:73
27.01.19, MBK Stará Turá – YA U15 KE 58:51

Kadetky pred turnajom EGBL v Poľsku odohrali posledné prvo-
ligové zápasy základnej skupiny Západ. V novembri v domácom 
zápase proti Nitre sa kadetkám neveľmi darilo a vyhrali len o 2 body 
vďaka N. Malkovej. Tentokrát dievčatá drámu nepripustili a zápas 
držali od začiatku v rukách. Na súperovej palubovke vyhrali o 13 
bodov. V Trnave čakal kadetky znovu vekovo starší a fyzicky zdat-
nejší súper. Hoci ¼ skončila nerozhodne, v ďalších si trnavčanky 
budovali postupný rozdiel a zápas skončil prehrou našich dievčat 
o 13 bodov.
Výsledky kadetiek U17:
05.01.19, BKM Junior UKF Nitra – MBK Stará Turá 42:55
06.01.19, BK AŠK Slávia Trnava – MBK Stará Turá 62:49

Tím najstarších basketbalistiek nastúpil proti Seredi vo veľmi oklieš-
tenej zostave, nakoľko niektoré hráčky cestovali s Piešťanskými 
Čajkami na turnaj EWBL do Švédska. Hoci v sobotu trom ženám/
juniorkám vypomáhalo 6 dievčat z družstva kadetiek, dievčatá si 
vybudovali už v polčase náskok 18 bodov, ktorý udržovali až do 
konca zápasu. V nedeľu cestovali do Serede už len s dvomi najstar-
šími hráčkami, naopak súper posilnil tím o 2 hráčky z Nitry. Aj 
vďaka slabším doskokom lôpt pod košom a neúspešnou streľbou 
prehrali naše dievčatá o 14 bodov. Je to len druhá porážka v dote-
rajšej súťaži, ktorá nič nemení na tom, že tím postupuje do nad-
stavby súťaže.
Výsledky I. ligy žien/junioriek U19:
13.01.19, MBK Stará Turá – BK Lokomotíva Sereď 84:54
14.01.19, BK Lokomotíva Sereď – MBK Stará Turá 55:41

MBK Stará Turá

Valentínska strelecká súťaž
Žiaci našej SOŠ sa už tradične stretávajú so 
žiakmi ZŠ pod vedením trénera p. Milatu 
v streleckých súťažiach. Za početnej účasti 
strelcov sme súťažili v streľbe na klasické 
terče a laserové terče.

Zo vzduchovkových zbraní obsadili prvé 
miesta v kategórií dorastu Žiga Branislav 
a v žiackej kategórií Habánek Marek. 
V disciplíne laserovej pušky najlepšie obstál 
dorastenec Kubovič Matúš a žiak Chudík 

Martin, ktorí zostrelili v časovom limite naj-
viac terčov.

Víťazi obdržali diplomy, poháre, vecné 
ceny a sladkosti. Po skončení streleckých 
súťaží sme si zmerali sily vo florbalovom 
zápase. Súťaže boli napínavé a pre mladis-
tvých zábavou. 

Na Valentína sme nerozdávali srdiečka, 
ale radosť z pohybu a športové pobavenie.

Mgr. Gašparík Igor


