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74. výročie 
oslobodenia mesta
5. apríl, 15.00 h, 
starý cintorín – hroby 
rumunských vojakov

PR
ED
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NÁ

 B
UR

ZA Burza kníh 
a časopisov
12. apríl, 11.00 
– 17.00 h, DK 
Javorina KU

LT
ÚR

A

Slávnostný koncert ZUŠ
7. apríl, 15.00 h, DK Javorina

Vítanie jari
12. apríl, 10.00 – 18.00 h, DK 
Javorina a Námestie slobody

Stavanie mája
30. apríl, 17.00 h, 
Námestie slobody

KO
NC

ER
TY

Lenka Filipová 
a hostia
3. apríl, 18.00 h, 
DK Javorina

Na slovenskej 
zábave
29. apríl, 18.00 h, 
DK Javorina

Rozlúčili sme sa 
s topoľovou alejou

Dňa 22. apríla si budeme ako každo-
ročne pripomínať medzinárodný Deň Zeme. 
Tento sviatok je venovaný, hlavne ekologic-
kým činnostiam, ktoré upozorňujú ľudí na 
dopady ničenia a znečisťovania životného 
prostredia. 

Jedno také väčšie ničenie prebehlo aj 
u nás v Starej Turej. Nie, nemusíte sa obá-
vať! Plánované odstránenie topoľovej aleje 
nabralo svoje kontúry v týždni od 18. do 25. 
marca. Postupne začali pracovníci s výru-
bom všetkých topoľov, ktorých tu bolo vysa-
dených celkovo 153 ks. Bohužiaľ, zdravotný 
stav drevín bol v značne zlom a na niekto-
rých miestach doslova v dezolátnom stave. 
Stromy presychali, boli napadnuté drevokaz-
nými hubami a boli v pokročilom štádiu sta-
roby. Vzhľadom na frekventovaný úsek pre 
našich obyvateľov, mohlo dôjsť k ohrozeniu 

ľudského zdravia i majetku. Mesto Stará 
Turá preto pristúpilo k dlho avizovanému 
výrubu celej tejto dominanty smerom do 
rekreačnej oblasti Dubník I. 

A tak sa po bezmála viac ako 65 rokoch 
stala naša topoľová alej smerom do rekreač-
nej oblasti Dubník minulosťou. 

Ako sa vraví kde sa niečo končí, je 
priestor na vznik nového. S touto myšlien-
kou sme sa zaoberali ihneď po odsúhlasení 
výrubu a tak, aby bol zachovaný estetický 
a hodnotový vzhľad tohto miesta, plánujeme 
v blízkej dobe výsadbu novej aleje. Zárukou 
je tak rast nového stromoradia, ktoré bude 
zdravé a vytvorí krajinársku a funkčne prí-
ťažlivú alej. 

Veríme, že sa tak opäť otvorí nádherná 
brána nielen do nášho mesta, ale aj lokality 
Dubník.  M. Krč, MsÚ Stará Turá

Vo vnútri čísla
Nové detské ihrisko na Hurbanovej ulici str. 2

Voľby do Európskeho parlamentu str. 4

Zápisy do MŠ a ZŠ  str. 5-6

Jarná kampaň za krajšie mesto str. 10

Výzva na podávanie žiadostí o grant str. 13

Jarný ples
Už sa lúky zelenajú,

prebúdza sa spiaci les,
už si vtáčky štebotajú,
že začína jarný ples.

Na tom plese ako prvá,
objaví sa biela žienka.

Na slniečku sa vyhrieva
aj keď je to snežienka.

Kúsok vedľa do prava,
už prichádza púpava.

No a za ňou, aká kráska!
Vztýči hlávku sedmokráska.

Vánok nesie krásnu vôňu,
sťaby parfum omamný.

Ďalší kvietok prišiel plesať,
fialka sa predstaví.

A už prišiel prvý pán.
Na hlave má korunu.

Ukloní sa tulipán,
zdraví narcis, primulu.

Ako malé hviezdy v tráve,
otvoria sa hlávky malé.
Už si plesá, už sa vrtí,

jarný kvietok - podbeľ žltý.

Slnko svieti na tú lúku
jak na parket tanečný.

V rytme vetra budú plesať
kvietky krásne, až do tmy.

Katarína Holubeková
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Nové detské ihrisko 
na Hurbanovej ulici

Mesto Stará Turá bude v jar-
ných a letných mesiacoch pros-
tredníctvom technických služieb 
a dodávateľa realizovať nové det-
ské ihrisko vo vnútrobloku na 
Hurbanovej ulici. Hracie prvky 
budú určené pre staršie deti vo 
veku od 5 do 12 rokov. Ihrisko 
pozostáva z dvoch samostat-
ných plôch takmer kruhových 
tvarov, ktoré sú opticky prepo-
jené výsadbou a šľapákmi v tráv-
niku. Filozofia návrhu vychádza 
z tematiky kopaničiarskych sli-
viek, ktoré sa odzrkadľujú ako vo 

farebnosti a motíve dopadového 
povrchu z liatej gumy, tak aj vo 
vyhotovení 3D kopcov na sede-
nie/lozenie z liatej gumy a tiež 
farebnosti použitých herných 
prvkov. Vo väčšom kruhu sa 
nachádza sieťová pyramída vo 
farebnosti „stromu“ a 2 zapus-
tené trampolíny. V dopadovom 
povrchu je navrhnutá skákacia 
škôlka. Menší kruh obsahuje 
preliezaciu kovovú zostavu. 
Celé územie bude ešte doplnené 
mobiliárom - lavičky, smetné 
koše, ktoré bude zabezpečovať 

mesto cez iného dodávateľa. 
Plochy pre hru sú tienené z juž-
nej pozície listnatými stromami, 
ktoré v zime opadajú a poskytnú 
prienik slnečných lúčov pre 
ohrev plochy.
Najlepšiu súťažnú ponuku 
na realizáciu ihriska v sume 

115 476,36  € predložila firma 
BELLCROFT, s. r. o., Senica. 
Mesto samostatne zabezpečo-
valo nákup mobiliáru v hodnote 
15 000 €. Zemné práce zaistia 
Technické služby Stará Turá.

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Rajonizácia a kontaktné e-maily poslancov MsZ
Koncom januára dňa 24.1.2019 sa na II. 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva preroko-
val i návrh lokalizácie častí mesta pre činnosť 
poslaneckého zboru, tzv.  rajonizácia poslan-
cov Mestského zastupiteľstva v Starej Turej. 
Tento návrh bol schválený Uznesením číslo 

15 – II/2019 a tak Vám prinášame pôsobenie 
jednotlivých poslancov MsZ v pridelených 
lokalitách. 

Odteraz sa v prípade Vašich požiada-
viek, problémov, príp. odporúčaní môžete 
obrátiť aj priamo na jednotlivých poslancov. 

V tabuľke Vám zároveň uvádzame aj jednot-
livé kontaktné e-mailové adresy na všetkých 
uvedených poslancov Mestského zastupiteľ-
stva v Starej Turej.

M. Krč 
MsÚ Stará Turá

P.č. Meno poslanca
e-mailová adresa Adresa poslanca Preferovaná lokalita pre činnosť poslanca

1. MUDr. Radovan Ammer
radovanammer@zoznam.sk Ul. 8.apríla 47 Jiráskova 165,188; Ul. 8.apríla 201-217,764-771; Nám. Dr. Schweitzera 195,196; 

Dr. Úradníčka 189-190,193

2. Mgr. Matej Antálek
antalek.matej@staratura.sk Dibrovova 245/2 Husitská cesta 250,252; Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382,386-388; 

Dubník I. a II. 1031, 1111, 1144,1157,1162,1175,1176, 1184, 1190, 1320

3. Ing. Richard Bunčiak
bunciak.richard@staratura.sk Sadová 3000/1 Hviezdoslavova 612-652,712-723,741,2707; Lúčna 3024-3026,3028-3030; 

Mýtna 290,537,539,541,544-553,555-557, 595,144

4. Zuzana Durcová
zuz.durcova@gmail.com Lipová 369/2

Černochov vrch 1256-1296, 1321,1329-1330,1341; Drgoň. dolina 1203-
1254,1316,1324,1327; Durcova dol. 1297-1315,1323,1328,1332-1333; Jazviny 1726-
1757,1799; Papraď 1505-1724,1728,1791-1798,1800-1804,1809,1811,1813, 1817-1818, 
1820-1821,1823,1825,1829,1835,1837; U Mikulcov 1759-1789

5. Mgr. Iveta Gavačová
iveta.gavacova@staratura.sk SNP 3/8 SNP 151,261,270,273,276;3 Mierová 5

6. Ing. Anna Halinárová
halinarova.anna@staratura.sk SNP 265/9 SNP 265-266, 3265,291, 263; Komenského 264; Hlubockého 304,306,308-317,676,

7. Ing. Monika Hluchá
hlucha.monika@staratura.sk Topolecká 2159

Hlavina 2001-2034; Topolecká 2038-2255,2258, 2260, 2265-2266, 2269, 2274-
2276,2281, 2282, 2284, 2285, 2289, 2291, 2293-2295; Lazy 2406-2428, 2618; Súš 2432-
2526,2600, 2605,2608,2617,2626,2637,2638, 2644; U Samkov 2527-2548,2609,2612; 
Trávniky 2551-2599,2576, 2601-2604, 2607,2613-2614,2621,2630,2635,2642

8. Mgr. Ivan Klimáček
klimacek.ivan@staratura.sk SNP 3/16 Družstevná 430-451,454,456-481,483-485,487-501, 507-512,677,680; 

Športová 503,506,675

9. Nora Pániková
panikova.nora@staratura.sk Štúrova 603/ 20

Němcovej 654-659; Sadová 3000-3011, 3012-3022; Sasinkova 722-729,751-
753,755-762; Slnečná 3031-3033,3037; Štúrova 108,127,559-594,596-611,653,683-
687,738,739,750; Uhrova 660-673,701-711

10. Ing. Mgr. Zdena Pilátová
zpilatova@pobox.sk Lipová 369/2 Lipová 369-372; M.R.Štefánika 363-368,383-385

11. Ing. Igor Slezáček
slezacek.igor@staratura.sk Hurbanova 136/6 Hurbanova 91,97,103,120,125,138-139,3138; Nám.slobody 76; SNP 73-74,83,149

12. Mgr. Michal Valenčík
valencik.michal@staratura.sk Hurbanova 143/50 Hurbanova 143,152,154,3154; Dibrovova  220-229, 232-238,242,243-245

13. Bc. Zuzana Zigová
zigova.zuzana@staratura.sk Hurbanova 136/10 Hurbanova 130-133,136-137, 3130, 156-157, 3157; Kozmonautov 119,323,389-428, 

691,694-772; Holubyho 114,283,289,318,335,349-353,682
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Symbolickou kyticou sme 
si pripomenuli tragické 

udalosti v Hlavine
V stredu 27. februára sme si 

symbolickým položením kytice 
k pamätníku v osade Hlavina, 
uctili pamiatku hrdinov, kto-
rých na tomto mieste pripravilo 
o život krvavé a beštiálne fašis-
tické vyčíňanie. 

Obete týchto represálií 
Martina Kostelného, jeho syna 
Pavla Kostelného a Michala 
Medňanského si prišli uctiť 
primátor mesta Stará Turá 

PharmDr. Leopold Barszcz, 
zástupkyňa primátora Mgr. 
Iveta Gavačová, prednostka 
Mestského úradu Mgr. Soňa 
Krištofíková, vedúca kancelárie 
primátora Mgr. Lívia Boorová 
a predsedníčka ZO SZPB Bc. 
Zuzana Zigová.

Na tomto miestne sa vždy 
pristavíme a pripomenieme, že 
ľudský život je nenahraditeľný 
a život v slobodnej krajine by 

sme nemali brať ako samozrej-
mosť, pretože hranica medzi 
ľudskou nenávisťou a slobodou 
je len veľmi tenká. Nesmieme 
nikdy dovoliť, aby sa na následky 

bezohľadného vyčíňania fašis-
tických vojsk zabudlo. I preto, 
je potrebné si tieto udalosti 
neustále pripomínať. 

M. Krč

Projekt: Mesto bez kriminality
Koncom roka 2017 sa mesto Stará Turá 

zapojilo do výzvy Rady vlády SR vyhláse-
nej v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR. 
Výzva bola zameraná na projekty v oblasti 
prevencie kriminality. Vo výberom kole bolo 
mesto úspešné a získalo dotáciu v hodnote 
800 € na realizáciu projektu „Mesto bez 
kriminality“. Projekt bol realizovaný počas 
rokov 2018-19 a skladal sa zo 4 aktivít s pria-
mou účasťou ZŠ a CVČ v Starej Turej. Všetky 
tieto aktivity boli zamerané na činnosti so 
školopovinnými deťmi s cieľom spestriť 
vlastné preventívne aktivity obidvoch zaria-
dení. Celkové náklady na projekt dosiahli 
výšku 1 001,87 €, z ktorých 80 % tvorila hod-
nota dotácie a zvyšných 20% dofinancovalo 
mesto z vlastných zdrojov.

ZŠ zorganizovala 2 aktivity zamerané na 
zoznámenie sa žiakov s prácou polície. 

Dňa 21. novembra 2018 mali všetci 
žiaci 7. ročníka možnosť zúčastniť exkur-
zie do Bratislavy a navštíviť Múzeum polí-
cie Slovenskej republiky v Bratislave. Je to 
jediné špecializované zariadenie svojho 
druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu 
vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných 
a policajných orgánov na území Slovenska. 
Žiaci videli nielen rôzne historické doku-
menty súvisiace s činnosťou polície a žan-
dárstva, ale mohli si pozrieť napr. i originály 
historických uniforiem či zaujímavú zbierku 
zbraní. Zaujímavou súčasťou prehliadky 
bolo i zinscenované miesto trestného činu.

Druhou z aktivít ZŠ bola beseda 
s políciou, ktorá sa konala dňa 12. 2. 2019 
v priestoroch školy a zúčastnili sa jej vybrané 
triedy. Na besedu prišli 2 pracovníci policaj-
ného zboru, 3 psovodi a vlčiak Kubo. Počas 
besedy mali žiaci možnosť vidieť ukážky 
práce policajtov, napr. pri vyhľadávaní  drog, 
mohli zažiť ukážku „razie“ v jednej z tried, 
vyskúšať si špeciálne okuliare simulujúce 

opitosť, alebo si 
pozrieť vzorky dnes 
rozšírených drog.

CVČ Stará Turá 
sa vybralo v tomto 
projekte trochu inou 
cestou. 

Zameralo sa na 
oblasť mapovania 
prehľadu detí z II. 
stupňa ZŠ o tom, ako 
ľahko alebo ťažko 
je možné v našom 
meste si zadovážiť 
drogy. Za metódu 
prieskumu bol zvolený dotazník, ktorý bol 
distribuovaný 180 žiakom 7. – 9. ročníkov 
ZŠ. Obsahoval  15 otázok, zameraných na 
dostupnosť alkoholu, cigariet, marihuany 
a iných drog, ale zároveň zisťoval i kva-
litu a úroveň prevencie proti zneužívaniu 
návykových látok v Starej Turej, a tiež záu-
jem rodičov o túto problematiku z pohľadu 
samotných detí. Výsledky prieskumu boli 
zverejnené v Staroturianskom spravodaj-
covi v máji minulého roku a podrobne boli 
prezentované i na celomestskej konferencii 
Mesto bez kriminality. 

Konferencia bola poslednou aktivitou 
projektu a uskutočnila sa 1. 3. 2019 v DK 
Javorina. V spolupráci s detským parlamen-
tom mesta Stará Turá sa centru voľného 
času podarilo vytvoriť vyše štvorhodinový 
priestor pre odborníkov zaoberajúcich sa 
prevenciou kriminality detí a mládeže, ktorí 
prezentovali svoje poznatky a bohaté skúse-
nosti pred vyše 60 účastníkmi konferencie. 
Okrem domácich prednášajúcich PhDr. Věry 
Tepličkovej (CVČ Stará Turá) a Mgr. Dušana 
Redaja (Mestská polícia Stará Turá) prispeli 
do programu i Mgr. Jana Klbíková (Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie Nové Mesto nad Váhom), Mgr. 
Michal Horváth (Slovenské národné stre-
disko pre ľudské práva Bratislava) a Mgr. 
Jana Vindišová, PhD. (Trnavská univerzita 
v Trnave). Program konferencie bol naozaj 
kvalitný a príspevky prednášajúcich ocenili 
nielen domáci (mládež zo ZŠ a SOŠ, zástup-
covia mesta Stará Turá a staroturianských 
organizácii), ale i odborná verejnosť z inšti-
túcií z cudzích miest. 

Celomestská konferencia Mesto bez 
kriminality bola v Starej Turej prvou tohto 
druhu a i keď mala slúžiť najmä k vyhodno-
teniu projektu, želaním organizátorov je, aby 
sa stala impulzom k celomestskej diskusii 
o tom, ako spoločnými silami eliminovať 
kriminalitu v našom meste. 

Pretože ...
... i napriek tomu, že sa jednotlivé inštitú-

cie a organizácie v našom meste snažia pre-
ventívne pôsobiť proti negatívnym javom 
dnešnej doby, kriminalita v našom meste 
existuje a žiaľ, určité percento z týchto skut-
kov majú na svedomí i deti a mladí ľudia.

PhDr. Věra Tepličková (CVČ Stará Turá) 
a Mgr. Alena Bielčiková (ZŠ Stará Turá)

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
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Voľby do Európskeho parlamentu
R O Z H O D N U T I E

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019 
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu podľa čl. 89 ods. 2 
písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona 
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu  
25. mája 2019 od 700 – 2200 hod.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním 
preukazom totožnosti.

V Starej Turej, dňa 19.2.2019 PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta

Miesto konania volieb
Okrsok č. 1 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie-
veľká zasadačka č. dv. 136

Mesto
Družstevná 430-451, 454, 456-481, 483-485, 487-501, 

507-512, 677, 680, 689-690, 692-693, 740, 745
Hurbanova 156-157, 3157
Podjavorinskej 284, 516, 519, 524-535
SNP 3, 265-266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675
Okrsok č. 2 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Základná škola, 
Hurbanova ul. č. 128/25

Hurbanova  91, 97, 103, 120, 125, 138-139, 3138, 143, 152, 154, 3154
Námestie Slobody 76
SNP 73-74, 83, 149
Okrsok č. 3 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Požiarna zbrojnica, 
Mýtna ul. č. 554/18, I. posch.

Dubník I. a II. 1031, 1054, 1111, 1144, 1157, 1162, 1175, 1176, 1184, 1190, 1320
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 612-652, 712-723, 741, 2707
Lúčna 3024-3027, 3028-3030
Mýtna 290, 537, 539, 541, 544-553, 555-557, 595
Němcovej 654-659
Sadová 3000-3011, 3012-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3033, 3037
Štúrova 108, 127, 559-594, 596-611, 653, 683-687, 738, 739, 750
Uhrova 660-673, 701-711
Okrsok č. 4 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Jiráskova ul. č. 168/16, Prevak, 
bývalé dets. jasle, prízemie

Dibrovova 220-229, 232-238, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 195, 196
Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201-217, 764-771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Dom kultúry Javorina 
č. 378/55, učebňa č. 78

Gen. M. R. Štefánika 363-368, 383-385
Lipová 369-371
SNP 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, býv. kaviareň

Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 110, 303, 304, 306, 308-317, 676
Holubyho 114, 283, 289, 318, 335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 119, 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263
Trávniky 2551-2599, 2576, 2601-2604, 2607, 

2613-2614, 2621, 2630, 2635, 2642
Okrsok č. 7 – Drgoňova dolina Požiarna zbrojnica, 
 I. poschodie č. d. 1239
Černochov Vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330, 1341
Drgoňova Dolina 1203-1254, 1316, 1324, 1327
Durcova Dolina 1297-1315, 1323, 1328, 1332-1333
Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom, č. d. 1569
Jazviny 1726--1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1728, 1791-1798, 1800-1804, 1809, 1811, 1813, 
 1817-1818, 1820-1821, 1823, 1825, 1829, 1835, 1837
U Mikulcov 1759-1789
Okrsok č. 9 – Topolecká Požiarna zbrojnica č. d. 2118
Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2255, 2258, 2260, 2265-2266, 2269, 2274-2276, 
 2281, 2282, 2284, 2285, 2289, 2291-2295
Okrsok č. 10 – Súš Požiarna zbrojnica č. d. 2462
Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2526, 2600, 2605, 2608, 2617, 2626, 2637, 2638, 2644
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612

Spomienka na oslobodenie

Mesto Stará Turá pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 

74. výročia oslobodenia mesta 
v piatok 5. apríla 2019 o 15.00 hod.  –  pietny akt položenia vencov 

na hroby rumunských vojakov (mestský cintorín).

POZVÁNKA NA 
STAVANIE MÁJA 2019

Mesto Stará Turá a Dom kultúry Javorina 
Vás srdečne pozývajú na tradičné 

„Stavanie mája“, 
ktoré sa uskutoční 30. apríla 2019 
o 17.00 hod. na Námestí slobody. 

Tešíme sa na Vás!
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Fašiangy 
v materskej škole

Fašiangy sú obdobím karnevalov, zábavy a veselia. 
I naša materská škola dodržiava túto tradíciu už niekoľko 
rokov. 19. február bol ten správny deň. Vyzdobená trieda 
privítala krásne masky, ktoré povzbudzovali do zábavy 
dve veselé postavy – deduško v ľudovom kroji s ozem-
buchom v ruke a  jeho vnučka s plným košíkom dob-
rôt. Na správnom „Fašiangovom karnevale“ nechýbali 
ani klobásy, slanina, jaternice či dobré koláče. Zábava sa 
rozprúdila pri speve piesne Fašiangy, Turíce, Veľká noc 
príde. Aby bola nálada ešte lepšia, pani učiteľky pripravili 
pre deti súťaživé hry s loptičkami, ba dokonca i baló-
nový tanec. Detský karneval prebehol vo veselej nálade. 
Deti sa zabávali, spievali tancovali, mali radosť zo svojich 
masiek. Za tanečné vystúpenie boli odmenené drobnou 
hračkou pre radosť. A naše tety kuchárky zasa pripravili 
tanečníkom chutné lekvárové šišky. Prežili sme krásne 
a veselé dopoludnie.

Za MŠ L. Rumíšková a A. Gašparíková

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 
NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Stará Turá, Hurbanova 153/62 oznamuje, že zápis detí 
do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 
2019/2020 sa uskutoční v termíne 

od 2. mája 2019 do 7. mája 2019
Písomné žiadosti detí, ktoré sa nedostavili na zápis v riadnom 

termíne, riaditeľka školy prijíma do 31.5.2019.
Zápis sa uskutoční v kancelárii riaditeľky MŠ, ktorá sa nachádza v Dome štátnej 
správy na 1. poschodí vľavo, číslo dverí 218. Na zápis si prineste: 
1. Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom 

pre deti a dorast (potvrdenie je súčasťou žiadosti)
2. Fotokópiu rodného listu dieťaťa
3. Na zápis príďte aj so svojím dieťaťom

Tlačivo Žiadosti o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole 
alebo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy www.msstaratura.sk / Zápis detí do MŠ.

PODMIENKY PRIJÍMANIA
(1) Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa 
od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

(2) Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuál-
nom zdravotnom stave dieťaťa, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou 
chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho 
pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Súčasťou 
potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povin-
ného očkovania.

(3) Ak ide o  dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný 
zástupca predloží okrem žiadosti o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie prí-
slušného poradenského zariadenia. V prípade dieťaťa so zdravotným postih-
nutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení 
príslušného odborného lekára.

(4) Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku, predchádza 
vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ.

(5) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa 
od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť 
prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné 
potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky 
veku, a to ani na adaptačný pobyt. Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie 
základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná 
samostatnosť pri jedení a obliekaní).

(6) Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť 
prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne 
budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené v čase vyhláseného zápisu detí 
do MŠ.

(7) Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo 
diagnostického pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej 
školy postupne na dohodnutý čas (najviac štyri hodiny), spolupracuje s pedago-
gickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu 
starostlivosť o dieťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka 
po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky die-
ťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Dôvodom prerušenia dochádzky je aj 
dodatočné zistenie nezvládania základných hygienických návykov.

(8) Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa začleňovať aj deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané a talentované, ak sú v MŠ vytvo-
rené vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky potrebné pre 
začlenenie.

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:
1. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho 

roka,
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy prerokované pedagogickou radou.
Pri prijímaní môže byť zohľadnené tieto podmienky:
1. Deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ.
2. Deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Stará Turá.
3. Deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia tri roky veku života, prípadne ide o dieťa staršie 
ako 3 roky. 
4. O dieťa sa stará osamelý zákonný zástupca.
5. Obaja rodičia dieťaťa sú zamestnaní Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

Poľnohospodárske družstvo Stará Turá, 
Družstevná 679, 916 01  Stará Turá

Poľnohospodárske družstvo Stará Turá 
hľadá pracovníkov:
• pracovníci živočíšnej výroby – ošetrovateľ 

dobytka
• pracovníci rastlinnej výroby – sýpka
• pracovníci mechanizácie – vodič, traktorista

Ponúkame: 
• práca na trvalý pracovný pomer
• plat min. 500 € (netto)
• možnosť stravovania
• naturálna forma odmeny

V prípade záujmu kontaktujte PD Stará Turá na 
tel. č. 032/776 30 11 alebo osobne na sekretari-
áte v administratívnej budove na Družstevnej 
ulici („Kujanovec“)

Ing. Miloš Roháček 
predseda PD Stará Turá
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Novinky zo ZŠ
Uplynulé obdobie bolo pre všetkých školákov tým krajším a príjem-

nejším obdobím školského roka. Dôvodom boli jarné prázdniny - čas 
oddychu, väčšej voľnosti a menšieho množstva povinností. V ostatných 
školských dňoch však žiaci vôbec nezaháľali. Práve naopak. Vzdelávali sa, 
získavali nové poznatky, prezentovali svoje zručnosti, športovali i zabá-
vali sa.

V rámci projektu Mesto bez kriminality sa žiaci 2. stupňa zúčastnili 
na besede s políciou, ktorá sa konala dňa 12.2.2019 v priestoroch našej 
školy pre vybrané triedy. Na besedu prišli 2 pracovníci policajného zboru, 
3 psovodi a vlčiak Kubo. Počas besedy mali žiaci možnosť vidieť ukážky 
práce policajtov napr. pri vyhľadávaní drog a mohli zažiť ukážku „razie“ 
v jednej z tried. Ukážka spočívala vo vysvetlení princípu, akým cvičia psov 
na hľadanie návykových látok. Počas besedy mali žiaci tiež možnosť pýtať 
sa pracovníkov policajného zboru na túto zodpovednú prácu a zážitky 
počas ich služby. Mohli si vyskúšať špeciálne okuliare, ktoré simulovali 
opitosť a mali možnosť nazrieť na vzorky najbežnejších dnes rozšírených 
drog. Beseda bola zameraná na prevenciu v boji proti kriminalite, najmä 
bezpečnosť pri práci so zbraňami a proti užívaniu návykových látok.

V mesiaci február absolvovali žiaci 6. ročníka v rámci predmetu bio-
lógia exkurziu v  CVČ, kde sa konala beseda o  zvieratách, najmä o nety-
pickom domácom miláčikovi, hadovi. 

V termíne 25.2. – 1.3.2019 sa 61 žiakov 7. ročníka zúčastnilo lyžiar-
skeho kurzu v lyžiarskom stredisku SKI Tále. Žiaci boli ubytovaní asi 3 km 
od lyžiarskeho strediska v chate Limba obec Bystrá, kde mali zabezpečené 
celodenné stravovanie a pitný režim. Stredisko Tále je zložením zjazdoviek 
vhodné pre náročných i menej náročných lyžiarov. Celková dĺžka tratí je 
2 570 m. Naši žiaci boli rozdelení do 5 skupín, z toho 4 skupiny lyžiarov 
a 1 skupina snowbordistov. Lyžiari mali počas celého týždňa možnosť 
vyskúšať všetky typy zjazdoviek. „Nelyžiari“ začínali úplnými základmi 
na miernom svahu a postupne skúšali jazdu na vleku. Tí, ktorí sa v lyžo-
vaní zdokonalili, mohli neskôr  lyžovať i na náročnejších zjazdovkách. 
V stredu popoludní, v rámci oddychového dňa, si žiaci mohli zaplávať 
na plavárni v Banskej Bystrici alebo zahrať kolky v kolkárni obce Bystrá. 
Počas lyžiarskeho výcviku mali žiaci aj besedu s členom Horskej služby, 
ktorý ich oboznámil so správaním sa v horskom prostredí a na zjazdovke.

Žiaci 4. ročníka si vyskúšali v týždni od 25.2. do 1.3. zaujímavé vyu-
čovanie anglického jazyka s lektorom tohto predmetu.

Žiaci 3. A a 3. C absolvovali vlastivednú exkurziu v Domove bielych 
hláv s cieľom spoznávania histórie nášho mesta a života jeho významných 
osobností.

Všetky triedy 1. ročníka pokračovali v projekte Veľkí čítajú malým. 
Tentokrát navštívili našu Mestskú knižnicu K. Royovej. Pútavé čítanie 
úryvku z knihy Jaroslavy Blažkovej Ohňostroj pre deduška nielen moti-
voval deti k čítaniu, ale vplýval aj na ich hodnotový a emocionálny rozvoj. 
Niektorých táto návšteva motivovala tak, že sa rozhodli stať  čitateľmi našej 
mestskej knižnice. Žiakom 1. B prišla v rámci spomínaného prváckeho 
projektu predstaviť detskú knihu aj ochotná mamina p. I. Ukropcová.

14. marec bol mimoriadne úspešným dňom pre žiačky, ktoré reprezen-
tovali našu školu na obvodnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín. Zo 7 zúčastnených bolo 5 žiačok úspešných: 

1. kategória – poézia: Nina Podhradská (4. C)  2. miesto
2. kategória – poézia: Karolína Majtánová (5. A) 1. miesto
2. kategória – próza: Rebecca Jašáková (6. A)  1. miesto
3. kategória – poézia: Lea Medňanská (7. A)  1. miesto
3. kategória – próza: Sophia Scharbertová (8. B) 1. miesto

Všetky žiačky postupujú do okresného kola.
14. marca 2019 sa žiaci 2. stupňa v sále Domu kultúry Javorina zúčast-

nili na predstavení hry „One Day In London“, s ktorou k nám po prvýkrát 
zavítalo „The Easy English Theatre“ z Česka. Predstavenie, ktoré naštu-
dovali „len“ dvaja herci pochádzajúci priamo z Londýna, bolo úžasné 
a veľmi hodnotné. Žiaci sa výborne zabávali, veľa sa nasmiali, ale aj naučili.

ZŠ Stará Turá

ZÁPIS ŽIAKOV 
DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. 128/25 oznamuje, 
že zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020 sa 
uskutoční v zmysle VZN mesta č. 2/2016

v dňoch 2. a 3. apríla 2019
v budove ZŠ na Ul. J. A. Komenského 

v čase od 13.00 do 17.00 hod.

NA ZÁPIS JE POTREBNÉ PRINIESŤ:
• rodný list dieťaťa    
• zápisný lístok (meno a priezvisko, dátum a miesto narode-
nia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko 
dieťaťa, meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé byd-
lisko a tel. kontakt zákonných zástupcov). Zápisné lístky rodičia 
dostanú v MŠ, ktorú dieťa navštevuje, nájdu  ich na stránke školy 
www.zsstaratura.sk, alebo priamo na zápise v ZŠ. 
• preukaz totožnosti zákonného zástupcu
• vyjadrenie súhlasu druhého rodiča (vyjadrenie sa vyžaduje 
z nasledujúcich dôvodov:
-  obidvaja rodičia sú rovnocennými zástupcami maloletého 

dieťaťa
-  vzdelávanie v základných školách sa považuje za sústavnú prí-

pravu na povolanie, nejde teda len o bežnú záležitosť, o ktorej 
by mohol rozhodovať len jeden z rodičov. To znamená, že 
druhý rodič sa môže taktiež zúčastniť zápisu dieťaťa, alebo 
zastupujúci rodič pri zápise preukáže písomný súhlas druhého, 
neprítomného rodiča  s vykonaním zápisu, pričom podpis 
rodiča na súhlase nemusí byť úradne osvedčený, alebo bude 
neprítomný rodič iným spôsobom dopytovaný, či s realizáciou 
zápisu súhlasí (telefonická alebo e-mailová komunikácia, ak je 
nepochybné, že e-mail alebo tel. č. patrí druhému z rodičov).

• Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému 
dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri 
zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.
• učebné pomôcky pre budúcich prváčikov uhradí mesto 
Stará Turá (zo schváleného rozpočtu pre rok 2019)
 

ČO PONÚKAME VAŠIM DEŤOM?
 » odborné  vyučovanie  všetkých predmetov
 » vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a informatiky 
už od 2. ročníka

 » organizujeme školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik
 » mimoškolskú činnosť formou rôznych krúžkov, za ktoré sa 
u nás neplatí

 » v čase mimo vyuč. môžu deti navštevovať ŠKD (6.00 - 7.30 h) 
a (11.30 - 16.30 h)

 » pripravujeme žiakov na rôzne vedomostné, literárne, 
výtvarné, divadelné, športové súťaže a olympiády

 » exkurzie, návštevy kultúrnych podujatí i mimo mesta
 » na 2. stupni vyučovanie v troch špičkovo zariadených odbor-
ných učebniach (fyzikálne laboratórium, chemicko-biolo-
gické laboratórium, učebňa techniky), vyučovanie predmetu 
informatika v 3 učebniach vybavených IKT technikou

Bližšie informácie o  zápise môžete získať na tele-
fónnom čísle 776 3639, 776 3022 alebo na 
e - m a i l e :  z a s t u p k y n a 1 s t u p e n @ z s s t a r a t u r a . s k , 
administrativa@zsstaratura.sk, riaditel@zsstaratura.sk, alebo 
na stránke školy www.zsstaratura.sk. Riaditeľstvo ZŠ Stará Turá

Poďakovanie
Klienti  Zariadenia opatrovateľskej služby touto cestou sa 
chcú poďakovať firme JUSTUR, spol. s r. o., zastúpenou 
Ing. Jozefom Bublavým, za poskytnutie peňažného daru 
pre naše zariadenie na voľnočasové aktivity.

Ďakujeme! Bc. Janka Macúchová, Vedúca ZOS
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Pozvánky do CVČ Stará Turá
• V stredu 10. 4. o 15.00 hod. pozývame deti 

ZŠ na Veľkonočné aranžovanie s Jankou. 
• Vo štvrtok 18. 4. obohatíme deťom ZŠ veľ-

konočné prázdniny dvomi akciami:
 » Príďte si zahrať Aktivity (pre deti od 
9 rokov), začiatok 9.30 hod.,

 » tradičný turnaj v stolnom futbale O veľ-
konočného zajaca, začiatok o 10.30 hod

• V stredu 24. 4. o 15.00 hod. budeme deti 
inšpirovať k výrobe malého darčeka pre 
mamu na akcii Srdiečko pre mamu. 

• V pondelky 8. 4. a 29. 4. o 16.30 hod. 
v CVČ radi privítame mladších i starších 
záujemcov o Kondičný tréning s Kikou 
pre mládež a dospelých.

Výsledky prázdninových Majstrovstiev 
detí ZŠ 2019

Prázdninové majstrovstvá prebiehali počas 
jarných prázdnin 4. – 8. 3. 2019 a zúčastnilo 
a ich spolu 81 detí.

VÝSLEDKY:
• v šípkach:
Majster: Barbora Bíliková 5. B
1. vicemajster: Martin Malárik 4. B
2. vicemajster: Marek Gajdošík 4. B

• v kolkoch:
Majster: Aneta Siváková 4. ročník
1. vicemajster: Patrícia Kováčová 5. B
2. vicemajster: Marek Gajdošík 4. B

• v človeče:
Majster: Jakub Barbušin 7. C
1. vicemajster: Marek Gajdošík 4. B
2. vicemajster: Sophia Pavlechová 5. B

• v scrabble:
Majster: Daniel Kadlec 4. A
1. vicemajster: Matúš Kyška 5. B
2. vicemajster: Patrícia Pálešová  6. C

• v skladaní puzzle:
Majster: Jakub Barbušin 7. C
1. vicemajster: Marek Gajdošík 4. B
2. vicemajster: Tomáš Adamkovič 4. C

Víťazom blahoželáme a za pomoc a spolu-
prácu ďakujeme staroturianskym kolkárom, 
najmä  p. Hochelovi.

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

Obzrime sa späť alebo Ako sme 
sa učili hľadať dôležité hodnoty 

Aktivity (pre) žiakov 2. stupňa ZŠ
Keď sa povie škola, ako prvé si väčšinou 
predstavíme budovu plnú tried s lavicami, 
stoličkami, učiteľskou katedrou a veľkou 
tabuľou, teda miesto, kde žiaci získavajú 
potrebné vedomosti z rôznych učebných 
predmetov, kde získavajú vzdelanie. Mladí 
ľudia však potrebujú pre svoj život i čosi iné 

- potrebujú spoznávať svoju vlastnú hodnotu, 
skúmať svet vôkol seba, hľadať zmysel vecí, 
utrieďovať si svoje myšlienky, vytvárať 
názory, rozoznávať dôležité od nepodstat-
ného, hlboké od povrchného, potrebujú sa 
naučiť kriticky myslieť a vnímať potreby 
ľudí vôkol seba a seba samých. Preto škola 
popri vyučovacom procese ponúka žiakom 
i mnoho iných, rozvíjacích aktivít, z kto-
rých by som vám rada niektoré v krátkosti 
predstavila.

Každoročne so žiakmi ZŠ navštevujeme 
divadelné a hudobné predstavenia (každý 
ročník absolvuje počas šk. roka aspoň 
jedno). Umenie zušľachťuje ducha, robí 
nás vnímavejšími, pozornejšími. V tomto 
šk. roku sa žiaci zúčastnili predsta-
vení, z ktorých by som rada spo-
menula napr. jedinečnú inscenáciu 
o dospievaní a problémoch v rodine 
s názvom Pozor, dobrý pes! (zís-
kala cenu Objav roka a Cenu Stana 
Radiča), ďalej nádhernú inscenáciu 
Malý princ a muzikál Rómeo a Júlia. 

Ďalšou doplňujúcou a pre žiakov 
formujúcou aktivitou krúžková čin-
nosť - na škole funguje každoročne 
veľa rôznorodých krúžkov - ja by som 
chcela spomenúť divadelný krúžok 
a jeho činnosť. V rámci tohto krúžku 

si žiaci rozvíjajú svoje herecké, recitátor-
ské či moderátorské schopnosti, skúšajú 
si vystupovať na verejnosti. Učia sa praco-
vať s hlasom i pohybom, rečou tela, učia sa 
základné čitateľské i herecké kompetencie. 
Všetky cvičenia prebiehajú zábavnou for-
mou - medzi najobľúbenejšie aktivity patrí 
tzv. dabing či pantomíma a hra so zástup-
nou rekvizitou. Naši šikovní herci sa zapo-
jili do viacerých aktivít, napr.: vystúpenie 
na festivale Divné veci, tvorivý workshop 
s hercami Novej scény v Bratislave, pravi-
delné vystúpenie na vianočnom programe 
Nadácie Život a v programe ku Dňu matiek 
a pod. Minulý školský rok sme sa zúčastnili 
i komparzu v študentskom filme Posledný 
deň - tu sme sa zoznámili s herečkou Elou 
Lehotskou a pozvali sme ju na workshop 
do našej školy. Tento sa uskutočnil 4.2.2019 
v priestoroch kc.tu. 

Hoci zaujímavých a tvorivých aktivít 
organizujeme na škole veľa, spomeniem už 
iba jednu, ktorá pre mňa osobne aj pre žiakov 

bola silným zážitkom a novou skúsenosťou. 
Išlo o predvianočný projekt Vianočná pošta, 
ktorý bol i nominovaný na Detský čin roka. 
Pani Ľ. Noščáková v ňom zareagovala na 
potreby “starkých” v domovoch dôchod-
cov, pre ktorých sa Vianoce spájajú s kla-
sickými vianočnými pozdravmi, ale nemá 
im ich kto poslať. Vytvorila celoslovenskú 
výzvu, do ktorej sa mohol zapojiť, kto chcel. 
Ja som s potešením prihlásila našu školu 
(konkrétne 8. A) a spolu so žiakmi sme pri-
pravili a poslali niekoľko milých vianočných 
pozdravov pre seniorov do Ružomberka 
(zariadenie nám bolo pridelené podľa počtu 
pohľadníc). O niekoľko dní sme dostali 
srdečnú odpoveď od našich adresátov. Teším 
sa, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu 

a verím, že i v našich žiakoch, v ich 
srdiečkach, sa takto zažala iskrička 
empatie a ochoty vyjsť zo seba 
smerom k iným, ktorí to potrebujú. 
Zažili si, že je to krásny a príjemný 
pocit, byť užitočný a spraviť nie-
komu nezištne radosť a verím, že 
toto posolstvo ponesú i ďalej. Svoje 
krásne ručne vyrobené pozdravy 
poslali do projektu Vianočná pošta 
aj prváci a druháci z našej ZŠ pod 
vedením p. uč. Vierky Medňanskej.

Mgr. Katarína Medňanská

Projekt Vianočná pošta
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

• 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 €

• 12. apríl 2019 od 11:00 do 17:00 – V rámci podujatia Vítanie jari 
sa na prvom poschodí DK Javorina bude konať Burza kníh a časopisov. 
Je to šanca pre knihy, ktoré Vám doma zapadajú prachom a chceli by 
ste nimi urobiť ešte niekomu radosť. Možno tu objavíte knihy, ktoré 
zasa potešia Vás.

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

• 29. apríl 2019 o 18:00 –Hudobný program Na slovenskej zábave, 
v ktorom vystúpia Štefan Hruštinec,  Akord z Červeného kameňa, sestry 
Bacmaňákové a Profil. Vstupné: 8 a 9 €

• 20. júna 2019 o 19.00 – na komédiu LEN SI POSPI MILÁČIK. Silné 
herecké obsadenie dáva predstaveniu punc prvoradej kvality a záruku 
osobitého umeleckého zážitku. Ponúka jedinečnú príležitosť vidieť Dianu 
Mórovú, Jána Koleníka, Tomáša Maštalíra, Jozefa Vajdu, Zuzanu Šebovú, 
či Mariána Labudu ml. Vstupné: 18 a 19 €

Z Á J A Z D Y
• 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 €

• 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 €

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 Martin-Lugand, Agnes: Šťastie mi uniká pomedzi prsty 
• Klein, Mila: Podozrivo dokonalý Detektívky Freeman, Brian: 
Nočný vták • Šulajová, Zuzka: Tajomstvá jedného domu Náučná 
literatúra Kucbeľová, Jana: Odetí do krásy • Bačová, Viera: Súčasné 
smery v psychológii • Saniga, Miroslav: Naša príroda v kocke • Bellersen, 
Cosima: Prírodná kozmetika Detská literatúra Jamborová, Vita: 
Tajomstvo neexistujúceho hradu • Uličiansky, Ján: Máme Emu 
• Klenovský, Ondrej: (Ne)Zabudni(te) na Zabudnutie  (zbierka desiatich 
originálne vtipných, no i poučných rozprávok) Detská náučná 
literatúra Kol.: Obrazový atlas sveta • Zahálková, Marie: Moja prvá 
kniha rozprávok : My first book of fairy tales (dvojjazyčné rozprávky)

JARNE PRÁZDNINY V KNIŽNICI
Ďakujeme deťom a ich rodičom za príjemne strávené chvíľky počas 
jarných prázdnin, keď sme si spoločne čítali, vytvárali darčeky a hrali 
improvizované divadlo.

BESEDA – POZASTAVENIE
Srdečne Vás pozývame na besedu so Samuelom Jurčom. Rozprávanie 
nielen o jeho knihe Hlaveň vytrhnutá z ohňa, inšpirovaná obdobím 
2. svetovej vojny v podjavorinskom kraji, sa uskutoční 2. 4. 2019 
o 17.00 hod. v priestoroch mestskej knižnice Kristíny Royovej Stará 
Turá na 1. poschodí Domu kultúry Javorina.

OTVÁRACIE HODINY V KNIŽNICI
U P O Z O R Ň U J E M E  Č I TAT E Ľ OV  N A  Ú P R AV U 

O T VÁ R AC Í C H  H O D Í N  O D  1.  4 .  2 019 :

Pondelok 12.00 – 18.00
Utorok zatvorené pre verejnosť
Streda 9.00 – 11.00 12.00 – 16.00
Štvrtok 12. 00 – 18.00
Piatok 12. 00 – 18.00

Touto zmenou sa snažíme vyjsť v ústrety našim čitateľom.

Kultúrny dom Papraď pozýva na podujatie Veľká noc 
na kopaniciach a „malé“ otvorenie detského 
ihriska dňa 20. apríla 2019 o 15.00 hod.
Čakáme vás v oddychovej zóne pri kultúrnom dome. 
Pripravili sme pre vás pletenie korbáčov, vyhod-
notenie súťaže „Zhotov hmyzí domček“ a malé 
občerstvenie.
V prípade, že sa chcete zapojiť do tejto súťaže, domček 
treba do 10.4.2019 odovzdať u p. E. Adámkovej, 
alebo v DK Javorina Stará Turá.

Blahoželanie k 80-tke
Dňa 10. februára 2019 sa v zdraví a radosti dožil krás-
neho životného jubilea 80-tich rokov náš otec, dedo 

a starý otec Milan Reisig.

Všetko najlepšie, veľa zdravíčka, pohodových 
a radostných chvíľ mu zo srdca želajú syn Roman 

s manželkou Lenkou, svatka Jana Pastorková, personál 
DSS Domicile a ostatná rodina.”

Blahoželanie ku krásnemu výročiu
Pri vašom krásnom výročí, slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť 

nám vchádza do duší, bozky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. 
Žite dlho medzi nami, kým Vás máme, nie sme sami. 

Všetko najlepšie k narodeninám prajú deti, vnúčatá a pravnúčatá.Jubilanti manželia Vlasta Koštialová 
(85 rokov) a Michal Koštial (89 rokov)
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Zasnežené hory zaplakali. 
Na moje oči sadla inovať. 

Lúčim sa s Vami moji drahí, 
moje lesy – Boží chrám... 

Lúčim sa, ale vo vašich srdciach navždy ostávam.

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, že 
dňa 22.2.2019 nás vo veku 82 rokov 
opustila, naša milovaná manželka, 
mama, babička, prababička, svokra, 
švagriná, príbuzná a susedka Marta 
BOLEDOVIČOVÁ, rod. Niklová 

z Topoleckej. Ďakujeme za tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

•
Dňa 1.4.2019 uplynie 20 rokov, čo 
nás navždy opustil vo veku 60 rokov 
manžel, otec, starý otec Ján HOLIČ 
zo Starej Turej.

S láskou  spomína manželka 
a deti s rodinami.

•
Zostali spomienky a odkaz jediný, 
chýbaš nám v kruhu našej rodiny.

Dňa 24.4.2019 si pripomíname nedo-
žitých 70 rokov a 15. výročie odchodu 
do večnosti môjho manžela a nášho 
otca, dedka a pradedka Jaroslava 
VALENTU.

S láskou spomína 
manželka a deti s rodinami. 

•
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 boli a zabudnúť nedovolí. 

Dňa 18. apríla 2019 si pripomíname 
7. výročie, kedy nás opustil náš manžel, 
otec, dedko Branislav HVOŽĎARA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

•
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, 

kto Ťa mal rád, nezabudne.

Dňa 5.4.2019 si pripomíname piate 
smutné výročie, čo nás navždy vo veku 
86 rokov opustila naša drahá mama, 
babička a prababička Emília 
SRNÁNKOVÁ. 

S láskou stále 
spomína dcéra s rodinou.

Zastalo srdce, stíchol Váš hlas, 
zaplakal každý, kto Vás mal rád. 

Naveky zavreli ste oči, stíchol Váš hlas, 
anjelik strážny neprišiel včas. 

Hoci ste odišli tichúčko, nečakane, 
bez slova na rozlúčku, nebol čas, 

no spomienky na Vás zostanú navždy v nás.

Dňa 11.3.2019 uplynulo 
25 rokov od smrti 
nášho otca, dedka, pra-
dedka a prapradedka 
Michala UHLÍKA 
a dňa 17.4.2019 uply-
nie 10 rokov, čo nás 

navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko Ján 
KUCEK.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Čas plynie, no spomienka v srdci zostáva.

Dňa 23.4.2019 uplynie 7 rokov, čo 
nás navždy opustil náš otec, dedo 
a pradedo Ján KOSTELNÝ, vo veku 
82 rokov. Zároveň si dňa 6.7.2019 
pripomenieme jeho nedožitých 90 
rokov. 

S láskou a úctou spomínajú dcéra 
Jana a Drahomíra s rodinou. 

•
Dňa 7.4.2019 uplynie rok, čo nás 
navždy opustil manžel, otec a prastarý 
otec Štefan SEKERKA.

Za tichú spomienku ďakuje 
manželka Oľga, dcéra Dagmar 

a syn Igor s rodinami.

•
Žiarila z Teba láska a dobrota, 

budeš nám chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi nami, 

v našich srdciach žiješ stále s nami. 

Dňa 25.1.2019 uplynulo už 19 rokov, 
čo nás opustil brat, ujo a kamarát 
Emil BERKO. S láskou a úctou spo-
mínajte s nami. 

Smútiaca rodina.

•
Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na Teba s láskou spomíname.  
Len na krátky lúčime sa čas,  

vo večnosti zídeme sa zas. 

Dňa 7.4.2019 uplynulo už 19 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel a otec 
Jozef UKROPEC. 

S láskou spomíname. 

Láska je v spomienke, spomienka v žiali,  
odišiel si ten, ktorého sme mali radi.  

Ťažko je nám bez teba, smutno je nám všetkým, 
už niet návratu, ani nádeje,  

len cestička ku hrobu,  
nás k tebe zavedie. 

Dňa 13.4.2019 uplynulo 11 rokov, čo 
nás náhle opustil syn, brat, vnuk 
a kamarát Peter PÍPA. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Človek odchádza, ale všetko krásne, 

čo nám dal, zostáva v nás. 

Dňa 26.3.2019 sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia Dušana VOJTEKA 
zo Starej Turej. 

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
Alex Sadloň, Viktória Černáčková

Posledné rozlúčky
Marta Boledovičová, Mária Valenčíková, 

Margita Sabová, Anton Podhradský, Libuša 

Kollárová, Ján Michalec, Milan Vychlopeň

Zoznam jubilantov 
za mesiac APRÍL 2019

• Milan Reisig

• Vlasta Koštialová

• Milan Koštial

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 uvedení zozname 
jubilantov za daný mesiac, je potrebné, aby 
navštívili redakciu a podpísali súhlas so 
spracovaním osobných údajov podľa Zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za pochopenie ďakujeme!
redakcia
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Burza vrúbľov starých 
odrôd ovocných drevín

Úspešný projekt záchrany sta-
rých odrôd ovocných drevín 
Bielokarpatský ovocný poklad 
realizovala Správa CHKO Biele 
Karpaty. V rámci neho  bol 
založený  sad starých a krajo-
vých odrôd na našich starotu-
rianskych kopaniciach v Súši na 
Lazoch. Okrem starostlivosti 
o uvedený sad CHKO v spolu-
práci OZ Genofond  a OZ Pre 
Prírodu pripravuje ďalšie zau-
jímavé aktivity zamerané na 
záchranu vymierajúcich odrôd. 

Na jar tohto roka sa na viace-
rých miestach Slovenska konali 
burzy vrúbľov. Jednou z nich 
bola burza vrúbľov jabloní, hru-
šiek, sliviek, marhúľ, broskýň 
a dúl, ktorá sa konala 1. marca 
2019 v Dome kultúry Javorina 
Stará Turá. Organizátori pripra-
vili vrúble rôznych kôstkovín 
a samotní návštevníci mohli 
na výmenu priniesť vlastné zo 
svojich sadov. Počas akcie pre-
biehali ukážky štepenia a pora-
denstvo k pestovaniu. Záujem 

zo strany verejnosti bol veľký. 
Prišli ovocinári domáci, ale 
i zo vzdialenejších miest, čo 
nás utvrdilo v tom, že mnohí  
sa vracajú k pestovaniu starých 
odrôd, že chceme konzumovať 

naše domáce zdravé ovocie, aj 
keď možno nie tak lákavo vyze-
rajúce ako sa núka na pultoch 
supermarketov. 

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina

VYČISTIME SI BYTY A SVOJE OKOLIE 
JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO

Tak ako po minulé  roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať a vyzvať 
k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 1. apríla až 14. apríla 2019. 
Pracovníci Technických služieb budú hrabať trávniky a  čistiť verejné 
priestranstvá, avšak nie je v našich silách aby sme stihli vyhrabať aj trávniky 
prislúchajúce k činžiaku. Nenáročnou prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu 
okolia prislúchajúceho k Vášmu činžiaku, rodinnému domu, obchodu... 
V prípade, že si zorganizujete brigádu v rámci vášho domu, venujte pozor-
nosť čistote trávnika, športoviska, chodníka pri Vašom dome.

Mimoriadny odvoz smetí a odpadu po čistení  Vám poskytnú Technické 
Služby, tel.č. 032/776 32 15. Vopred ďakujeme za pochopenie a preja-
vený vzťah k svojmu mestu. V prípade, že budete odpad z hrabania dávať 
na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú 
nepovšimnuté.

1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 
pre rodinné domy a priľahlé časti 5. 4. – 14. 4. 2019

V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľko-
rozmerné kontajnery. ČO PATRÍ DO VEĽKOOBJEMOVÉHO KONTAJNERA: 
starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie 
demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, 
dvere, koberce, drevené laty, police, kuchynské linky a iné. Je zakázané 
ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný 
odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky 
a žiarivky, oleje), biologický odpad (konáre, lístie, vyhrabanú trávu 
a iný BRO). Dňa 15. apríla (pondelok) sa budú dni jarnej čistoty kon-
čiť a kontajnery sa budú zo stanovíšť sťahovať. Po uplynutí vyhláseného 
termínu zberu veľkorozmerného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie 
odpadu na miesta, kde boli umiestnené veľkorozmerné kontajnery. Takéto 
ukladanie odpadu bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude 
postihované ako porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch. Ak 
nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického 
alebo nebezpečného odpadu, môžete tento odpad vynášať celoročne do 
Zberného dvora. Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 0700 – 1330, STREDA: 0700 – 1700, SOBOTA: 0800 – 1200

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní 
jarnej čistoty od 5. apríla do 14. apríla 2019:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, 
Topolecká – pri bývalom Kultúrnom dome, Papraď – pri odbočke na 
Podlipovec, Durcova dolina – pri zástavke, Drgoňova dolina – oproti 
požiarnemu cvičisku, Černochov vrch – na autobusovom otoči, St. Turá 
– Kujanovec, St. Turá – Drahy, St. Turá – Sídlisko nad Chiranou, 
St. Turá – Dom Kultúry
V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasností prosím kontak-
tujte 0905 254 350, 032/776 32 15.

2. JARNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY  
 1. 4. – 14. 4. 2019

V týchto dňoch môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte 
na to, aby biologický odpad bol vytriedený a prístupný. Konáre ukladajte 
samostatne a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. 
Zmiešaný biologický od pad sa nebude odvážať!!!

3.  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE 6. apríla 2019

Technické služby organizujú tento jarný zber, kde budú mať všetci občania 
možnosť  bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, mraz-
ničiek, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek a pod. Takýto 
odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.
Podmienky tohto zberu:
•  Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta 

a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzav-
rieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

•  Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné 
nikde uskladňovať. Kontajner umiestnený za DOMOM KULTÚRY 
NESLÚŽI na nebezpečný odpad.

•  Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, 
ktorý vylúči nevhodné odpady.

•  Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodli-
vín: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, 
fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádia, telefóny, rýchlo varné kanvice, 
žehličky,  šporáky, batérie, akumulátory, staré farby, riedidlá a iné...

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 6. apríla 2019
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.00 – 09.20  pri bývalom obchode
Súš 09.30 – 09.50  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.05 – 10.25  pri bývalom KD
Koštialova dol. 10.35 – 10.55  pri dome p.Černáka
Papraď 11.05 – 11.25  pri obchode, pri pož. zbrojnici
Durcova dolina 11.35 – 11.55 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.05 – 12.25 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.30 – 12.45 pri autobusovom otoči
Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svo-
jich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti! 
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej 
miere tak prispejete k zlepšovaniu životného prostredia. Nakoniec už len 
vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistej-
šie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich 
domoch. Nasledujúci zber bude znovu na jeseň a termín včas oznámime.

Technické služby mesta Stará Turá
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Pred ľudovým súdom: súdny proces so staroturianskym 
vládnym komisárom Júliusom Tomkom  2. časť

Prvý bod bol rozdelený na 
päť častí (a – e). V rámci prvej 
časti sa obžalovaný zodpovedal 
z obvinenia, že „dňa 6. mája 
1939 oznámil prípisom adresova-
ným Machovi a taktiež bývalému 
predsedovi vlády Tukovi riadi-
teľa meštianskej školy Ondreja 
Marcinu, že dňa 3. mája rečnil pri 
príležitosti osláv Štefánikových 
v duchu československom a proti 
vtedajšiemu režimu a žiadal 
jeho potrestanie.“ (Jozef Tiso 
zastával post predsedu v lády 
od 14. marca do 26. októbra 
1939, kedy sa stal prezidentom. 
Jeho nástupcom vo funkcii 
bol Vojtech Tuka – pozn. aut.). 
Incident zaznamenávajú via-
ceré monografie, ktoré sa venujú 
miestnemu odboju. Marcina bol 
na základe udania preložený na 
meštiansku školu v Pezinku 9. 
mája 1939. Odvolanie Marcinu 
vyvolalo v regióne vlnu nesú-
hlasu. Obyvatelia Lubiny 
dokonca spísali rezolúciu proti 
zosadeniu, ktorú adresovali 
Ministerstvu školstva a národ-
nej osvety. Tomka priznal, že 
udanie naozaj podal. Ďalšia časť 
sa týkala politickej nespoľahli-
vosti staroturianskeho učiteľa 
Gustáva Haruštiaka (Harušťáka). 
Pôsobil v miestnej časti Starej 
Turej – Topoleckej. Haruštiaka 
označil za „zarytého argaláša“ 
(pejoratívne označenie prísluš-
níka agrárnej strany – pozn. aut.) 
a „v hádke v tunajšej drogérii sa 
vyjadril o Hlinkovej garde, ako 
o zbytočnej a nemožnej inštan-
cii. Nevstupovanie evanjelikov 
do HG a HSĽS je len jeho die-
lom.“ (Opis udavačskej činnosti 
Júliusa Tomku z 12. 9. 1939). 
Ďalej sa mal vyjadriť, že do HG 
by sa aj prihlásil, ale len vtedy, ak 
by boli velitelia evanjelici a tých 
Tomka označil za „nám nepria-
teľskú spoločnosť.“ I v tomto bode 
sa vládny komisár cítil vinným.

S udavačstvom sa v obžalobe 
potýkal viackrát. Obchodníka 
zo Starej Turej Rudolfa Lukáča 
Tomka obvinil v prítomnosti 
nemeckého vojaka z toho, že 
predával partizánom tovar. 
Napokon síce nebol zadržaný, 
ale „intervencia“ vládneho 
komisára ho stála 25 kg cukru 

ako forma úplaty. Na falošné 
udavačstvo Tomku dokonca 
upozorňovali nemeckí vojaci.  
Vládneho komisára mal údajne 
osloviť nemecký vojak: „Vy pane 
komisár dajte si pozor s tým 
Vaším falošným oznamovaním, 
ktoré robíte u našieho veliteľ-
stva na mešť. škole na Vašich 
občanov, lebo keď Vás zatvo-
ríme, povedie sa Vám hošie 
ako im! Upozornite tiež o tom 
i Vašu ženu!“ (Zápisnica spísaná 
s bývalým starostom Martinom 
Bunom a strážmajstrom Jozefom 
Mikoláškom 15. 6. 1945). 
Nepríjemným problémom sa 
stali (ne)intervencie v pro-
spech zadržaných. Obvinenie 
zo susedných Dolných Bziniec 
sa týkalo učiteľa Milana Slávika, 
jedného z hlavných organizáto-
rov Povstania v obci. Po zaistení 
v septembri 1944 bol odvlečený 
do Trenčína, následne väz-
nený v Ilave a Brne (o zaistení 
Milana Slávika a sovietskeho 
partizána Andreja Pančekova 
sa dozvedáme z regionálnych 
monografií i z denného hláse-
nia POHG z 19.9.1944: „Dňa 
16. t.m. v obci Krajné, kde hneď 
v ranných hodinách Milán Slávik 
učiteľ z Horných Bziniec viezol 
na motorke ruského komisára. 
Nemecká hliadka komisára 
odstrelila, nakoľko sa pokúšal 
strieľať a Slávika zaistila. Pri 
vypočúvaní sa zistilo, že je hlav-
ným organizátorom partizánov 
v tomto okolí.“ Slávikovi priťa-
žilo najmä to, že uňho Nemci 
našli ručné granáty – pozn. 
aut.). Osud sa k nemu zachoval 
nemilosrdne, zahynul v kon-
centračnom tábore. Učiteľka 
Elena Kýšková žiadala jeho 
prepustenie práve prostredníc-
tvom Júliusa Tomku. Kládli mu 
za vinu, že písomné prehláse-
nie, ktoré by Slávika oslobodilo, 
odmietal vydať a zdržiaval ho 5 
mesiacov. Tomka sa hájil tým, že 
prepustenie nebolo v jeho kom-
petencii, keďže sa prípad týkal 
obyvateľa Bziniec, inokedy sa 
vyhováral na to, že sa musí pora-
diť s veliteľom POHG v Novom 
Meste Jozefom Gašparíkom. Na 
hlavnom súdnom pojednávaní 
však uviedol, že žiadosti na 

prepustenie podpisoval v tom 
čase Gašparík.

Na vládneho komisára mal 
ťažké srdce Ján Nepomuk Wallo, 
bývalý významný mešťanosta, 
ktorý sa zaslúžil o vznik meš-
tianskej školy a výstavbu želez-
nice v Starej Turej. Pochádzal 
z československy orientovanej 
rodiny a k ľudáckemu režimu 
prejavoval rezervovaný postoj. 
Jeho vzťah k Tomkovi bol veľmi 
napätý. Kameňom úrazu sa stal 
spor po fúzii dvoch finančných 
inštitúcií v obci – Pomocnej 
pokladnice a Občianskeho 
úverného ústavu. Vládnemu 
komisárovi nebolo po chuti 
vymenovanie Walla za pred-
sedu správnej rady zjednotenej 
inštitúcie. Kritizoval obsadenie 
celého výboru, keďže ho minis-
terstvo financií nekonzultovalo 
so stranou a „sú tam ľudia, ktorí 
nikdy neboli naší a ani dnes nie 
sú.“  (List J. Tomku na generálny 
sekretariát HSĽS v Bratislave vo 
veci fúzie peňažných ústavov 
z 2. 10. 1944). Wallo k Tomkovi 
zaujal negatívny vzťah aj vo 
svojich spomienkach: „U nás 
bol komisárom katolícky učiteľ 
organista, človek bez citu a hanby, 
nemajúc ľudskosti, Josef (má byť 
Július – pozn. aut.) Tomka. Že 
som ako katolík nedržál s nimi, 
udávali ma tak, že som prekonal 
štyri procesy“. V tejto súvislosti 
treba poznamenať, že sympatie, 
resp. nesympatie obyvateľstva 
k vládnucej strane HSĽS a jej 
predstaviteľom do veľkej miery 
ovplyvňovala konfesionálna 
otázka. Napriek tomu, že bol 
Wallo katolík, k politike ľudá-
kov sa vyjadroval veľmi kriticky. 
Súviselo to s jeho sympatiami 
k Československej republike, 
rodinnými väzbami s morav-
ským Kroměřížom (Wallova 
dcéra Miloslava si vzala za 
manžela československého 
vlastenca Antonína Rozsypala 
z Kroměříža. V roku 1941 sa 
stal členom miestnej odbojovej 
skupiny a v októbri bol zatknutý. 
Zahynul v decembri 1941 v kon-
centračnom tábore Mauthausen, 
keď sa zo zúfalstva vrhol na ost-
naté drôty napustené elektrinou) 
a taktiež s váženým postavením, 

ktorému sa v obci dlhodobo tešil.

Pramene a literatúra:
ŠA Bratislava, f. Okresný ľudový 
súd Trenčín (OĽS TN), 64/47, 
súdny proces s Júliusom Tomkom; 
SNA Bratislava, f. Národný súd, 
mikrofilm A – 932. Súdny proces 
s veliteľom POHG Nové Mesto nad 
Váhom Jozefom Gašparíkom; ŠA 
Bratislava, pob. Trenčín, f. Okresný 
úrad Nové Mesto nad Váhom, šk. 
120. Memorandum zo 17. 4. 1939; 
HALAJ, D.: Protifašistický odboj 
a SNP. In: RAGAČ, R. – ZEMENE, 
M. R. a kol.: Stará Turá – naše mesto. 
Stará Turá 2010; SÚPKOVÁ, J. – 
MARTÁK, D.: Podjavorinský kraj 
v Slovenskom národnom povstaní. 
Trenčín 1989; TOMISOVÁ, E.: 
Zabudnuté osudy škôl Starej Turej. 
Bratislava 2013; WALLO, J. N.: 
Spomienky. Rukopis v archíve 
autora; SPÁČIL, J.: Památce 
Antonína Rozsypala. Kroměříž 1946.

Juraj Krištofík 

Vážená sloboda

Vyzleč zimný plášť,
obleč sa do jarného slnka,

vo farbách kvetov krás,
vône sadiva a zrnka.

V čase, keď prišla sloboda,
vytúžená, očakávaná a milá,

prišla jarou, plnou kvetov,
bola pre nás spanilá.

Roky plynú rýchlym behom,
generácie sa obmieňajú,
sloboda je samozrejmosť,
starší už len spomínajú.

Len pomníky z kameňa,
vyryté mená hrdinov,

na hroboch tráva zelená,
spia spánok nesplnených snov.

Len vetrík šumí v korunách,
tu vojaci život položili,

nehľadiac na strach,
aby sme my v pokoji žili.

J. Trúsiková
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Karneval na Papradi!
Dňa 23.02.2019 o 15-tej hodine sa usku-
točnil prvý ročník karnevalu pre deti, ktorý 
organizoval DHZ Papraď. 

Organizátori si dali záležať a dôsledne 
pripravili krásnu výzdobu, hudbu “DJ 
Roman Krajčík” zo Starej Turej, občerstve-
nie a samozrejme nemohla chýbať úžasná 
moderátorka Nikola Košťálová “Pipi dlhá 
pančucha” a skvelý zabávač Miroslav Volár 

“malý Mirko”. Karnevalu sa zúčastnilo 52 detí 
(masiek) medzi, ktorými boli čarodejnice, 
princezné, šašovia, kvetinky, popcorn, zlo-
deji, vojaci, futbalisti a rôzne rozprávkové 
bytosti. Hasiči pripravili zábavný program 
pre deti formou hier, kde si deti mohli 
vyskúšať Hasičský Limbo Tanec, Odrážanie 
balónov počas tanca a zábavnú hru Bum 

do Hrnca :). Samozrejme nemohla chýbať 
ani voľná disciplína kde krásne masky uká-
zali svoj skrytý talent a predviedli básničky 
a pesničky. Keďže všetky masky boli úžasné 
a určite by sa organizátori nevedeli dohod-
núť na jednej najkrajšej maske odmenili 
všetky masky “Diplomom za krásnu kar-
nevalovú masku” a plným balíkom dobrôt 
a malým darčekom. Za tieto úžasné dob-
roty a darčeky ďakujeme hlavne sponzo-
rom CHIRANA Medical, a. s., Honeywell, 
Royaldom, Ropspol Ing. Peter Bublavý, Stavo 
Plus Peter Durec, Edita Vrábliková, Ľubica 
Beláková, Zuzana Durcová, Jana Macháčová, 
Anna Biesiková, Ján Durec, Dušan Michalec, 
Martin Hablovič, Stanislav Macháč st., Jozef 
Hankócy, Branislav Sadloň.  Nazbieralo sa 
ich dosť a každý prispel ako len mohol. Deti 

vyzerali spokojne, za  drobné nedostatky sa 
organizátori ospravedlňujú a do druhého 
ročníka sa ich budú snažiť odstrániť. Za 
sponzorské dary a účasť na karnevale veľmi 
pekne ďakujeme.

text a foto: DHZ Papraď

Čas plynie, spomienky zostávajú (2. časť) 
(Preklepy, brbty a iné „trapasy“ z Chirany a jej okolia)

Po preklepoch, ktorými sme sa zaoberali 
v minulom čísle, si dnes všimneme brbty,  
ako špecifické výplody našej rétoriky, nie-
kedy i písomného prejavu, ktoré nás sprevá-
dzajú po celý život. Samozrejme, popri iných, 
uprednostníme  predovšetkým tie, ktoré sme 
zaznamenali v Chirane.  

Podľa Krátkeho slovníka slovenského  
jazyka (2003) brbty (po česky brepty) zna-
menajú prerieknutia sa. Pre ich tvorcov  sú 
hotovou pohromou, a to najmä vtedy, ak sa 

„vydaria“ moderátorom a hlásateľom roz-
hlasu a televízie v živom vysielaní. Vtedy sú 
už nezvratné a stávajú sa súčasťou histórie. 
Naopak pre ich poslucháčov znamenajú pre-
važne veselé a niekedy i trápne spestrenie 
inak častokrát nudného prejavu či písom-
ného dokumentu.

Osobitnú príchuť majú niektoré výroky 
svetových, najmä však našich popredných 
politikov, prezidentov a iných ústavných 
činiteľov nevynímajúc. Tak napríklad bývalý 
prezident USA Barack Obama prečítal na 
tlačovej konferencii z čítacieho zariade-
nia, z tzv. čítačky,  že sa chce v prvom rade 
poďakovať  Barackovi Obamovi za pozvanie. 
Mal to však prečítať jeho hosť, írsky premiér 
Brian Cowen, ktorý zasa pred ním prečítal 
prejav svojho hostiteľa.

Nezabudnuteľné sú brbty jedného 
z našich prezidentov, ktorý bol ich neúnav-
ným producentom. Niektoré z nich sa 
stali dnes už klasickými. Najmä jeden, 
ktorý odznel na pôde Organizácie spo-
jených národov: „Ja som veľmi rád, že aj 
v Organizácii spojených nádorov, názo-
rov, spojených nádor, spojených náro-
dov…“. Tu už sa jednalo o vyšší „level“, ak 

sa vyjadríme nespisovne, o tzv. súbrbtie. Iný 
príklad: „Chcem vám poďakovať za podporu 
pri organizovaní stretnutia s novou hlavou 
katolíckej cirkvi pápežom Dominikom XVI.“ 
(Benediktom XVI. – pozn. D.H.) A ešte jeden 
do tretice: „Za najvážnejšiu otázku pri sta-
bilizácii regiónu západného balkónu… hm 

…Balkánu…“ Na  ďalšie z bohatej úrody už 
nemáme v tomto príspevku dostatok miesta. 
Kto chce, nájde ich na internete.

Nájde tam aj brbty jedného nášho 
súčasného významného ústavného činiteľa, 
dôstojného pokračovateľa spomenutého pre-
zidenta v tejto disciplíne.   Nedá mi, aby som 
aspoň jeden z nich neuviedol:  „…orgány 
v činnom trestaní ho posúdia…“ Napokon 
ešte výrok jedného z bývalých predsedov 
jednej vládnej politickej strany: „My pôj-
deme do tankoch a pôjdeme a zrovnáme 
Budapešť.“

Vráťme sa však do Chirany.

Vďaka za dôveru
„Súdruhovia, ďakujeme za dôveru, ktorú do 
nás vkladáte a dúfame, že ju nesklamete.“ 
(Z výročnej schôdze jednej spoločenskej 
organizácie)

Vďaka  za ukončenie
„Ďakujem Vám za účasť na dnešnom zhro-
maždení a zároveň vám ďakujem za toto 
slávnostné ukončenie.“ (Záverečné slovo 
zástupcu ZV ROH na celozávodnej schôdzi 
30.4.1973)

Prevádzanie vyťahovania
„Teraz budú v urne zlosované zlosovacie 
lístky zlepšovateľov, ktorí podali zlepšovacie 

návrhy v apríli. Prosím, aby sa prihlásili dve 
mladé súdružky na prevádzanie vyťahova-
nia“ (iba zlosovacích lístkov – pozn. D.H. 

- z konferencie ROH v máji 1978).

Emancipácia žien
„Ženy treba viacej perforovať do zodpoved-
ných funkcií“ (Zo zápisu z verejnej schôdze)

„Na funkciu normovača prijať ženu, ktorá už 
nerodí“  (Z návrhu opatrení z rokovania ZV 
ROH o závodnom stravovaní)

Emancipácia mužov
„Je potrebné, aby sme sa pri doplňovaní kád-
rov zamerali na mužské pohlavie, nakoľko 
vo VDK (výrobno-dispečerskej kancelárii 

– pozn. D.H.) zostáva muž už len vedúci,  
súdruh M.“ (Z rozboru hospodárskej čin-
nosti cechu „N“)

Nedostatky v programe
„Vzhľadom na to, že program je veľmi 
dobre vypracovaný, má určité nedostatky.“ 
(Z diskusie na konferencii ROH o sociálnom 
programe 7.9.1973)

Móda predovšetkým
„K náboženstvu je ľahostajná. Do kostola 
chodí len občas, aby propagovala módu“ 
(Z kádrového posudku v  rámci pravidel-
ného hodnotenia technicko-hospodárskych 
pracovníkov v júni 1973)

Podpora racionálnej výživy
„Založiť záhradku na vnátku“ (Z návrhu 
opatrení z rokovania ZV ROH o závodnom 
stravovaní)

�

Humoru nie 
je nikdy dosť
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„Ukecal“ by aj kozu
„Poslyš, Neráde, ty bys ukecal i kozu“ (Výrok 
bývalého ministra strojárstva ČSSR Karla 
Poláčka, keď ho po závode sprevádzal vte-
dajší generálny riaditeľ Chirany  a neúnavne 

ho presviedčal o nutnosti schválenia nových 
investícií. Medzi klasické brbty tento výrok 
síce nepatrí, no je dokladom nezdolnej 
Nerádovej húževnatosti.)

Ďalšie produkty slovnej a štylistickej ekvilib-
ristiky si preberieme na budúce.

Zozbieral a zaznamenal 
DUŠAN HRNČIŘÍK

Výzva na podávanie žiadostí o grant
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna orga-
nizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a  zveľa-
ďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará 
Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s finanč-
nou pomocou druhých. Nadácia bola zriadená 
za účelom podpory rozvoja neziskových činností 
v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, 
zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a pri-
spievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života 
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 1. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2019.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových akti-
vít detí a mládeže. Podporované  aktivity môžu 
byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora 
zdravia; prevencia a  liečba drogovo závislých; 
podpora športu; zachovanie kultúrnych hod-
nôt. Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie 
ponuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne 
venujú deťom s  cieľom pritiahnuť ďalšie deti 
a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky 
na celoročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať 
projekty, ktoré umožnia zapojenie, čo najväčšieho 
počtu detí, prípadne mládeže a možnosť opako-
vania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
•  pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke 

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

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

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

KRITÉRIÁ
•  projekt je určený vekovej skupine  do 26 rokov,
•  projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni,
•  aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo 

nepravidelný charakter,
•  celková výška nákladov na projekt nie je obme-

dzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je sta-
novená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

•  grant v zásade nesmie byť použitý na investície 
- posudzuje sa individuálne v súvislosti s požia-
davkami projektu,

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

•  financie budú záujemcom poukázané naraz.

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

možnosť informovať sa u koordinátora pro-
jektu a v informačnej kancelárii mesta,

• z á u j e m c o v i a 
o  finančnú pod-
poru spracujú pro-
jekt a  pošlú ho na 
adresu koordinátora 
projektu,

• správna rada roz-
hodne o  udelení 
grantu,

• s  predkladateľmi 
schválených grantov sa uzavrie zmluva,

• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu.

Uzávierka prijímania projektov: 
18. apríl 2019
Trvanie projektu: 01.05.2019 – 30.09.2019
Predloženie záverečnej správy: do 31.10.2019

Bližšie informácie k  vypracovaniu a  podaniu 
žiadostí o  grant dostanete u  koordinátora 
Programu malých komunitných grantov: Ing. 
Ivety Petrovičovej, 032 746 1635, 0915 984 308, 
e-mail: iveta.petrovicova@staratura.sk 
v pracovných dňoch. Formuláre sú k dispozícii 
na webovej stránke mesta Stará Turá: 
www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová 
správca nadácie

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

PROGRAM MALÝCH 
KOMUNITNÝCH 
GRANTOV 2019
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3. miesto BAF Stará Turá na halovom turnaji v Myjave
Dňa 23.2.2019 sa uskutočnil v myjavskej 
športovej hale ďalší ročník turnaja starých 
pánov vo futbale o Pohár primátora Myjavy. 
Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev, ktoré boli 
rozdelené do dvoch skupín. V skupine „A“ 

– BAF Stará Turá, Šaštín, Dessau (Nemecko) 
a domáce mužstvo Turani Turá Lúka. V sku-
pine „B“ - Veľké Kostoľany, Beluša, Vrbovce 
a Skalica. V skupine si zahral každý s kaž-
dým a prvý dvaja zo skupín postupovali do 

semifinále.  Zápasy sa odohrali veľmi 
slušne a s vysokou kvalitou. BAF 
Stará Turá nesklamal a v skupine 
porazil Šaštín 6:3, nemecký Dessau 
5:2 a prehral s domácim mužstvom 
Turani Turá Lúka 1:3, čím si zabez-
pečil postup medzi 4 najlepšie tímy. 
Skupinu „A“ vyhrali Veľké Kostoľany, 
ktoré postupne porazili Belušu 6:0, 

Skalicu 4:0 a Vrbovce 4:2. V prvom semi-
finále sa BAF Stará Turá stretol s Veľkými 
Kostoľanmi a prehral najtesnejším výsled-
kom 0:1. V druhom semifinále porazili 
domáci Turani v skupine druhú Belušu 
vysoko 6:0 a postúpili do finále.  V boji o tre-
tie miesto BAF Stará Turá porazil Belušu 5:3. 
Finále ale patrilo Veľkým  Kostoľanom, ktoré 
porazili domácich 4:1 a získali zaslúžene 
prvé miesto. Za najlepšieho strelca vyhlásili 
organizátori René Daniela zo Šaštína, ktorý 
strelil 6 gólov. Najlepším brankárom sa stal 
domáci  Gabriel Lančarič.

Ing. Ján Hodermarský

Adamovské Kochanovce 
víťazom XIX. ročníka 

nohejbalového turnaja
Mesto Stará Turá v spolupráci so Základnou školou uspo-
riadalo dňa 23. februára 2019 XIX. ročník nohejbalového 
turnaja o putovný pohár mesta.

Všetkých účastníkov privítal 
v telocvični ZŠ primátor mesta 
PharmDr. Leopold Barszcz 
a riaditeľka školy Mgr. Jana 
Koštialová. Na turnaj sa pri-
hlásilo 6 mužstiev: Adamovské 
Kochanovce (Daniel Križko, 
Ján Vido, Ján Drha), SBDO “A“, 
víťaz posledného ročníka pri-
šiel s cieľom obhájiť prvenstvo 
(Ľubomír Feranec, Eduard 
Krištof, Michal Pavlík, Marián 
Ježík - bývalý reprezentant SR), 
SBDO „B“ (Ján Ledňák, Peter 
Juriš, Róbert Tiller),  Sevotech 
(Ivan Lukáč, Juraj Burdej, Mário 
Jambor), Miloslavov (Miroslav 
Tóth, Matej Krajči, Pavol 

Kovasich a najstarší hráč tur-
naja 75 ročný Roman Ferenčák), 
Giro Team z Topoľčian (Roman 
Kováč, Patrik Hlavina, Vladimír 
Nemec). Turnaj sa odohral 
v jednej skupine na dva sety. 
Účastníci turnaja sa zhodli, že to 
bol jeden z najlepších turnajov 
za posledné roky nielen kvalitou, 
ale aj tým, že bol veľmi vyrov-
naný, čo potvrdila aj konečná 
tabuľka. Už v úvodnom zápase 
sa stretli favoriti a to Sevotech 
a A. Kochanovce. Zápas skon-
čil remízou 1:1 (11:9, 10:11) 
a bol to jediný bod, ktorý stra-
til celkový víťaz turnaja. SBDO 

„A“ nezačalo turnaj v najlepšej 

forme, keď stratili body s SBDO 
„B“ 0:2 (9:11, 9:11), remizovali 
s Giro teamom 1:1 (11:8, 9:11) 
a A. Kochanovcami 1:1 (11:10, 
9:11). Rozhodujúci posledný 
zápas v skupine odohrali proti 
Sevotechu a toto víťazstvo 2:0 
(11:10, 11:6) ich posunulo na 
striebornú pozíciu a odsunul 
súpera na konečné 4. miesto. 
Prekvapením turnaja bolo druž-
stvo z Miloslavova, ktoré nastú-
pilo s najstarším hráčom a to 75 
ročným Romanom Ferenčákom 
a po víťazstvách nad SBDO „A“ 
2:0 (11:8, 11:10), Sevotechom 2:0 
(11:5, 11:9), získalo cenný bod aj 
s Giro Teamom 1:1 (7:11, 11:8) 
a obsadilo konečné 3. miesto.     

O konečnom štvrtom až 
šiestom mieste rozhodovali 
vzájomné zápasy a súčet bodov. 
Ceny víťazom odovzdal primá-
tor mesta a zástupkyňa riaditeľky 
školy. Mužstvá si po skončení 
turnaja posedeli pri tradičnej 
kapustnici, ktorú pripravila Mgr. 
Anna Haverová.

Konečné poradie turnaja:
1. A. Kochanovce  7 b
2. SBDO „A“ 6 b
3. Miloslavov 5 b
4. Sevotech 4 b
5. Giro Team 4 b 
6. SBDO „B“ 4 b

Ing. Ján Hodermarský

Mužstvo BAF Stará Turá
Horný rad zľava: Martin Beňo, Jozef Vrba, Ján Mocko, Denis Makara
Dolný rad zľava: Pavol Čamek, Peter Vido, Marek Štefík a vedúci mužstva Igor Funta 

Účastníci turnaja v nohejbale Autor foto: Dušan Haver
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Vysoké výhry, ale 
aj vysoké prehry 

družstiev vo februári
Priateľské zápasy a turnaje, ktoré v uplynulých mesiacoch absol-

vovali basketbalistky p. trénera M. Šustíka, konečne priniesli ovocie. 
Na domácej palubovke sa predviedli naučené a natrénované pred 
početným publikom a fanúšikov mimoriadne potešili víťazstvami 
rovno v dvoch kolách súťaže. Proti Klokankám z Ivanky p. D. začali 
dievčatká nervózne, nervozita však po prvých padnutých košoch 
opadla a domáce hráčky svoje súperky doslova zmietli z palubovky. 
V nasledujúcom zápase proti Trnave sa naše dievčatká nezľakli, hoci 
po desať bodovej šnúre súperky viedli už 12:5. Po oddychovom čase 
sa Turanské Vlčice pustli do boja nebojácne a niekedy aj cez slzy 
a bolesť si vynútili jednoznačnú prevahu.
Výsledky mladšie mini U11: 
09.02.19, MBK Stará Turá – BK Klokani Ivanka pri Dunaji 60:21
23.02.19, MBK Stará Turá – BK AŠK Slávia Trnava 62:32

Basketbalistky trénera T. Mihaljeviča sa v súťažnom kole 
prvýkrát stretli so súperom zo Šamorína, ktorý je lídrom v tejto 
kategórii. To naše dievčatá pocítili aj na vlastnej koži, v zápase za 
súperom výrazne zaostávali či v hre 1 na 1, v návrate do obrany, ale 
aj v útoku. Po deviatich výhrach a len jednej prehre je výsledok pre 
naše družstvo starších mini studenou sprchou. V ďalšom kole si ale 
dievčatá napravili chuť dvojzápasom s papierovo slabším súperom 
z Bratislavy, ktorý nemal byť vážnejšou prekážkou. Ani tento zápas 
sa však zo začiatku nevyvíjal podľa našich predstáv a domáci fanú-
šikovia s úžasom hľadeli na tabuľu, kde po ¼ svietil stav 16:9 v pro-
spech súpera. Dievčatá sa však rýchlo spamätali a hoci v polovici 
zápasu prehrávali o 2 body, v ďalších minútach sa dokázali vrátiť do 
hry a domácich divákov potešili víťazstvom s vysokým rozdielom. 
Výsledky staršie mini U12: 
02.02.19, MBK Stará Turá – ŠBK Šamorín 14:47, 15:47
16.02.19, MBK Stará Turá – BK Slovan Bratislava 70:33, 75:28

Basketbalistky zo Šamorína sú líderkami nie len v kategó-
rii dievčat do 12 rokov, ale aj v kategórii mladších žiačok do 13 
rokov. Tomuto vyspelému a staršiemu súperovi sa naše dievčatá 
pod vedením M.Sýkoru nemohli rovnať. V domácom dvojzápase 
proti Piešťanským  Čajočkám dievčatá zaskočila agresívna a rýchla 
hra súpera, ktorou už po pár minútach hry prehrávali o 10 bodov. 
V druhej polovici ešte dokázali Čajočky dostať pod tlak zásluhou L. 
Mudranincovej, ale v závere hráčkam už dochádzali sily, hoci sa im 
podarilo náskok súpera stiahnuť pod 10 bodov.

Hráčky sa v zápasoch zameriavajú na získavanie skúseností 
a nácvik herných činností pod tlakom skúsenejších súperiek.
Výsledky mladšie žiačky U13: 
09.02.19, ŠBK Šamorín „Green“ – MBK Stará Turá 80:33, 74:24
23.02.19, MBK Stará Turá – Piešťanské Čajočky 24:43, 39:52

Staršie žiačky pod vedením trénera M. Kubalu v tomto mesiaci 
nehrali ani jeden domáci zápas. Na všetky 4 cestovali oslabené 
a nekompletné, či už z dôvodu choroby, jarných prázdnin alebo 
lyžiarskych výcvikov. Doplnené o ročníkovo mladšie dievčatá všetky 
zápasy prehrali, hoci výsledky niektorých z nich nehovoria o celko-
vom obraze hry. Proti nabitému kádru YA KE odovzdali na palu-
bovke všetko, čo v nich bolo a hoci ich súper fyzicky prevalcoval, na 
dievčatách bola sympatická a obdivuhodná energia a chuť bojovať. 
Aj keď sily ubúdali, hlavy ostávali hore. Vo väčšine zápasov druž-
stvo bojuje so zbytočne stratenými loptami, z ktorých súperi dávajú 
ľahké koše.

Výsledky staršie žiačky U15: 
09.02.19, BK Lokomotíva Sereď – MBK Stará Turá 66:28
10.02.19, BK AŠK Slávia Trnava – MBK Stará Turá 73:44
23.02.19, YA U15 KE – MBK Stará Turá 82:40
24.02.19, CBK 2004 KE – MBK Stará Turá 79:42

„Staroturansko-novomestské“ družstvo kadetiek do 17 rokov 
sa postaralo v Trnave o prekvapenie. S týmto fyzicky vyspelejším 
súperom hralo v tejto sezóne už 2 zápasy, jeden prehralo o 20, druhý 
o 13 bodov. Začiatok zápasu sa jednoznačne vyvíjal priaznivejšie pre 
súperky, naše hráčky zaostávali v obrane, nedarilo sa im v streľbe, 
ani v odstavovaní. Hoci súper viedol o 10 bodov, dievčatá po zlep-
šenom výkone v 2/4 odchádzali do šatne za stavu 36:29. Do druhej 
polovice nastúpili kadetky agresívne, dôslednou hrou v obrane sa im 
darilo získavať lopty a následne rýchlym protiútokom dávali ľahké 
koše. Miestami pôsobili trnavčanky až bezradne, o čom svedčí aj 
fakt, že v ¾ dali len 5 bodov. Nervozita súperiek viedla k zvýšenému 
počtu ich faulov a následnému vylúčeniu (vyfaulovaniu) trnavskej 
podkošovej hráčky, čo súpera celkom zlomilo a MBK sa dostalo 
do vedenia o 20 bodov. V závere sa hra upokojila, dievčatá ubrali 
z plynu a z Trnavy si odniesli cenné víťazstvo.  V Banskej Bystrici 
sa kadetkám nepodarilo nadviazať na predchádzajúci zápas a hoci 
v domácom zápase Bystrické Pumy porazili o 6 bodov, tentokrát im 
podľahli vysoko 60:34.
Výsledky kadetky U17:  
02.02.19, BK AŠK Slávia Trnava – MBK Stará Turá 54:69
16.02.19, BK ŠKP 08 Banská Bystrica - MBK Stará Turá 60:34

Najstaršie družstvo basketbalistiek s kapitánkou Luciou Krč-
Turbovou sa v 1. kole nadstavbovej súťaže stretlo s bratislavským 
Dubčekom, nad ktorým dvakrát vyhrali. Vždy išlo o tesné a náročné 
súboje, v ktorých oba tímy preferovali tvrdú kontaktnú hru. Domáci 
zápas sa našim ženám podarilo vyhrať agresívnou hrou v obrane 
a presným trestným hodom o 4 body. Na druhý deň cestovalo druž-
stvo do Bratislavy bez zranenej S. Majtásovej, nedokázalo však zopa-
kovať svoj výkon zo soboty a zápas prehralo o 30 bodov. V posledný 
februárový víkend privítali ženy súpera z východu, ktorý prišiel 
síce bez trénera, ale zato s viacerými šikovnými a skúsenými hráč-
kami z košických klubov. Tréner M. Sýkora doplnil káder tromi 
kadetkami, ktoré pri starších spoluhráčkach zbierajú skúsenosti 
a herné poznatky. Zápas sa vyvíjal vyrovnane a hoci sa naše družstvo 
nevyhlo chybám v obrane, kompenzovalo to presnou streľbou. Po 11 
bodovej šnúre v záverečnej štvrtine už súper nedokázal nájsť dosta-
tok síl na zvrátenie zápasu a naše hráčky nepripustili prekvapenie. 
Výsledky ženy/juniorky U19: 
09.02.19, MBK Stará Turá – Dubček Bratislava 66:62
10.02.19, Dubček Bratislava – MBK Stará Turá 82:52
24.02.19, MBK Stará Turá – BK EILAT PU Prešov 89:72

MBK Stará Turá
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