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

Koľko máme v Starej Turej kultúry?
Členkou kultúrnej a školskej komisie 

som už niekoľko rokov a z toho, čo sa v komi-
sii preberá, viem, že za množstvo kultúrnych 
podujatí sa nemusí Stará Turá už niekoľko 
rokov vôbec hanbiť. I dnes (9. 4.) som sa 
zúčastnila ďalšieho zo zasadaní a priznám 
sa, že som z neho odchádzala doslova ohú-
rená. Takmer hodinu vymenovávali členovia 
komisie (organizátori kultúrnych podujatí), 
čo všetko sa turanskej verejnosti za posledné 
dva mesiace ponúklo a čo sa pre nich v naj-
bližších dňoch ešte len chystá. O desiatkach 
kvalitných akcií informovala p. Adámková 
z DK Javorina, základná, materská i ume-
lecká škola, CVČ, Maťo Hladík z kultúr-
neho centra Tu., Ninka Haverová z hotela 

Lipa a Paľko Trúsik zo združenia Sluha. Ak 
si človek uvedomí, že množstvo organi-
zátorov v komisii nemá zastúpenie (napr. 
Žabka, centrum seniorov, rôzne občianske 
združenia a možno i zoskupenia či jednot-
livci, o ktorých sa príliš nevie), zrazu sa nám 
pred očami objaví neuveriteľne široký reper-
toár možností, ako je možné v Starej Turej 
kultúrne žiť, ako sa akcií nielen zúčastniť, 
ale ako sa do nich i aktívne zapojiť. Veľmi 
často počúvam z úst Staroturanov ponosy, 
že tu nič nemáme, že sa tu nič nedeje. Veľmi 
často ako organizátor či návštevník niektorej 
z akcií si tiež všímam (žiaľ) väčšieho počtu 
nadšených cudzích ako domácich a samej 
seba sa pýtam, prečo je to tak. 

Milí Staroturania, to, čo my v našom 
meste máme, nám závidia nielen mestá 
a obce v blízkom okolí, ale i tí vzdialenejší, 
ktorí o živote v Starej Turej len počuli. 

Preto, vážme si naše mesto, vážme si 
prácu a snahy ľudí, ktorí sa obetavo a celým 
svojim srdcom venujú tomu, aby sa nám tu 
žilo krajšie a spokojnejšie. Ono to totiž dnes 
nie je až takou samozrejmosťou. 

P.S. V tejto súvislosti chcem poďakovať 
i technickým službám za úžasný nápad s jar-
nými kvetinovými záhonmi v rôznych čas-
tiach Turej. I toto umenie sa príjemne dotklo 
našich sŕdc a vyčarilo mnohým z nás úsmev 
na tvári.

Věra Tepličková 
autor foto: A. Kubrická
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program ku 
Dňu matiek
12. máj, 15.00 h, 
DK Javorina
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18. máj, Mestské 
múzeum
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Program 
CVČ - Deťom 
pre radosť
31. mája, 14.30 h, 
Námestie slobody

Veľký deň 
detí a cesta 
rozprávkovým 
lesom
2. jún, Dubník I.
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Cyklovýlet na Bradlo
4. máj, 9.00 h, zraz Námestie slobody

Podjavorinská 50-ka
11. máj, turistický pochod od MsÚ

3-dňové rybárske preteky
17. – 19. máj, Dubník I.

Tradičné rybárske preteky
26. máj, Dubník I.

VEĽKÝ DEŇ DETÍ 
a CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM

2. jún 2019 (rekreačný areál Dubník I.)
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Mestá a obce nemajú financie na pokrytie štátnych opatrení
Dňa 26.3.2019 som sa zúčastnil zasadnutia 
Rady regionálneho združenia miest a obcí 
stredného Považia. Išlo o veľmi konštruktív-
ne stretnutie, kde sme s kolegami z ostat-
ných samospráv rozoberali, ako sa vysporia-
dať so sľubmi politikov, ktoré síce vyzerajú 
navonok príťažlivo, ale mestá a obce finanč-
ne zabolia. Nie je možné, aby sme akcepto-
vali tvrdenia, že ak sa darí aj samosprávam, 
bude štát rozhodovať za nich o tom, kde 
majú dať svoje finančné prostriedky. 

V tomto roku by mestá a obce mali očakávať 
viac peňazí z výnosu dane z príjmu fyzických 
osôb, čiže takzvané podielové dane by mali 
byť o cca 178 mil. eur vyššie. Naše nadše-
nie však vystriedal fakt, že v roku 2018 boli 
prijaté viaceré opatrenia, ktoré tieto peniaze 
automaticky premenia na financovanie vlád-
nych opatrení. Dopady týchto legislatívnych 
zmien na pokladnice samospráv sú vo výške 

260 mil. eur.
K týmto opatreniam patrí navýšenie 

platových taríf zamestnancov o 10 % so 
súčasným zvýšením prvej platovej triedy 
na úroveň minimálnej mzdy vo výške 150 
mil. eur, zvýšila sa minimálna mzda na 520 
eur, čo naše rozpočty tiež zaťaží sumou 8 mil. 
eur. Dopady “chodníkovej novely” v cest-
nom zákone bilancujeme priebežne. Zatiaľ 
môžeme len odhadovať, že táto suma sa 
môže pohybovať okolo 30 mil. eur. Zvýšením 
poplatkov za skládkovanie odpadov prídu 
obce o 8 mil. eur, zavedením rekreačných 
poukážok pre odhadovaných 60 % svojich 
zamestnancov o 24 mil. eur. Obedy zadarmo 
môžu stáť samosprávu až 25 mil. eur. Ostatné 
zákonné opatrenia, akými sú napr. povinné 
príspevky neštátnym poskytovateľom soci-
álnych služieb, čipovanie psov v zákone 
o veterinárnej starostlivosti, dopady prija-
tého zákona o vodách, zavedenie novej dane 

z poistenia, doplnkového dôchodkového 
sporenia v treťom pilieri, zákon o ochrane 
osobných údajov predstavujú dohromady 
až 15 mil. eur.

Tieto peniaze budú musieť samosprávy 
hľadať vo svojich rozpočtoch a v mnohých 
prípadoch obmedzovať vlastné priority 
a úlohy alebo siahnuť do peňaženiek svo-
jich obyvateľov. 

PharmDr. Leopold Barszcz 
primátor mesta Stará Turá

Predložte pripomienky 
k zmenám územného 

plánu mesta Stará Turá
Praktické, moderné mesto, ktoré ponúka občanom mož-

nosti bývania, oddychu a stabilné školské, športové, kultúrne 
a spoločenské zázemie. Mesto otvorené pre podnikateľov 
a investorov, ale s požiadavkou zachovania dostatku zelene 
a s ochranou životného prostredia.

Toto sú priority, ktoré ukazujú, čo je cieľom územného plánu 
mesta (ÚPM). Tento dokument je v podstate mapou budúcnosti, 
kde je zaznačené, na ktorých miestach by mali napríklad vyrásť 
nové byty, kde by mohol byť park, priemyselná zóna a podobne.

Vypracovať takýto dokument nie je jednoduché. Posudzujú 
ho odborníci, vyjadrujú sa k nemu dotknuté orgány štátnej 
správy, fyzické i právnické osoby, správcovia verejného tech-
nického vybavenia územia a v neposlednom rade aj občania. Aj 
preto tvorba územného plánu trvá pomerne dlhú dobu.

Stále platný územný plán Starej Turej vznikol ešte v roku 
2012, zmeny a doplnky k ÚPM č. 1 boli schválené v roku 2017.

Dnes už ÚPM nespĺňa potreby mesta, ani občanov, a preto 
vedenie mesta Stará Turá rozhodlo o obstaraní zmien a dopln-
kov č. 2 k platnému ÚPM. 

 
*Vyzývame teda všetky dotknuté osoby a inštitúcie, aby vyu-

žili svoje občianske práva a zákonné možnosti a uplatnili 
svoje požiadavky na spracovanie Územného plánu mesta 

Stará Turá!!! 

Svoje požiadavky môžete zasielať do 15. júna 2019!
Zaslať ich môžete:
• poštou na adresu: Mestský úrad Stará Turá, Oddelenie 

výstavby, ÚP a ŽP, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, 
• osobne do podateľne MsÚ, 1. poschodie (č. dv. 205), 
• e-mailom na adresu: vystavba@staratura.sk
Konkrétne informácie k zmenám a doplnkom ÚPM Vám 
podajú na Oddelení výstavby, ÚP a ŽP.

MsÚ Stará Turá

Papraď je bohatšia 
o historickú mapu

V sobotu 20. apríla bola v rámci otvorenia detského ihriska na 
Papradi sprístupnená verejnosti unikátna historická mapa Paprade 
a okolia. Na tejto mape sme pracovali priebežne so Šimonom Hornom 
asi 2 mesiace a jedná sa pravdepodobne o jedinú svojho druhu na 
Slovensku. Mapa pochádza z roku 1901, sú na nej všetky komuniká-
cie a stavby, ku ktorým sme doplnili vtedajšie čísla domov. A čo z nej 
robí ozajstný unikát? Súčasťou mapy je aj zoznam obyvateľov z roku 
1869, kde si ľudia môžu nájsť svojich predkov a pozrieť, kde bývali. 
Alebo naopak, kto býval v tomto roku v ich dome. Podklady pre mapu 
pochádzajú z Geografického a kartografického ústavu v Bratislave 
a tieto pôvodné mapy vyžadovali desiatky hodín grafickej práce, kým 
sa dostali do súčasnej podoby. Údaje o sčítaní obyvateľstva sa nachá-
dzajú na stránke familysearch.org, kde sú okrem nich sprístupnené 
aj cirkevné matriky Starej Turej do roku 1907. K tomuto projektu 
sme sa dostali práve skúmaním týchto matrík, keď sme si zostavovali 
rodokmene a zaujímalo nás, kde naši praprastarí rodičia bývali. Keď 
sme našli takéto detailné zdroje dát, rozhodli sme sa ich v graficky 
priaznivej forme sprístupniť pre všetkých a možno tým aj vzbudiť 
u ľudí záujem o svoje korene.

Lukáš Adámek
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Výzva na podávanie žiadostí o grant II. kolo

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 2.082,50 € projekty, 
ktoré sa venujú športovým činnostiam vo voľ-
nom čase detí a mládeže do 26 rokov a činnos-
tiam rodín s deťmi.

Mesto Stará Turá vyhlasuje 
program: II. kolo – Dotácie pre 

športové podujatia na rok 2019!

CIELE PROGRAMU
Mesto podporí športové aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových akti-
vít 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 investí-

cie - posudzuje sa individuálne v súvislosti 
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 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: 
31.05.2019
Trvanie projektu: 01.06.2019 – 30.11.2019
Predloženie záverečnej správy: do 15.12.2019

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žia-
dostí o grant dostanete u koordinátora programu 
II. kolo – Dotácie pre športové podujatia na 
rok 2019  Mgr. Miroslava Krča, 032/746 16 15; 
0905 446 984, e-mail: media@staratura.sk v pra-
covných 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

ZO SOCIÁLNEHO 
ŠATNÍKA

Sociálny šatník so sídlom na ulici M. R . Štefánika v priesto-
roch bývalej škôlky, ktorý mesto Stará Turá vybudovalo 
v rámci komunitného plánu sociálnych služieb, sa teší vyso-
kej návštevnosti. Plní svoj účel, pre ktorý bol zriadený a ob-
čania, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, tu nájdu ob-
lečenie, obuv a iné potrebné veci. Sociálny šatník je zároveň 
druhou šancou pre veci, ktoré iní ľudia už doma nepotrebujú.

Sociálny šatník je otvorený 
každý týždeň vo štvrtok od 
14.30 – 16.30 hod. Vzhľadom 
na obmedzené priestorové 
kapacity a k zefektívneniu 
vynakladanej práce, pro-
síme všetkých dobrých ľudí, 
ktorí nám nosia veci, aby 
nosili oblečenie maximálne 
5 rokov staré, neroztrhané 
a vypraté, hračky prípadne 
spotrebiče funkčné. 

V roku 2018 si zo sociál-
neho šatníka  vecnú pomoc 
odnieslo 421 občanov nášho 
mesta, ktorým bolo vyda-
ných celkovo 8605 ks. Sme 
radi, že sociálny šatník môže 

spĺňať svoj účel vďaka dar-
com, ktorým nie je ľaho-
stajný život ľudí okolo. 
Taktiež vďaka dobrovoľníč-
kam funguje sociálny šat-
ník na 100 % - dievčatá veci 
triedia, ukladajú a vydávajú 
a taktiež sa starajú i o kul-
túru prostredia v ktorom sa 
šatník nachádza. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným. 

Sociálny šatník so síd-
lom na ulici M. R. Štefánika 
je občanom Starej Turej 
k dispozícii v štvrtok v čase 
od 14.30 do 16.30 hodiny.

Sociálne oddelenie MsÚ

Schránka pre vaše odkazy
Pri vstupe do budovy mestského úradu v Starej Turej a v budove 

štátnej správy sú umiestnené schránky, ktoré slúžia obyvateľom mesta. 
V nich môžete anonymne zanechať odkaz, vyjadriť svoje návrhy, pod-
nety, pochvalu či kritiku k poskytovaniu sociálnych služieb, sociálnej 
pomoci a podpory. 

Schránky sa nachádzajú na týchto miestach: 

Budova Mestského úradu 
(pri vstupe do budovy)

Budova Domu štátnej správy (na 1. poschodí,  pri dverách č. 205)

Sociálne oddelenie MsÚ
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OBČIANSKA INZERCIA

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

Výrub rizikových stromov pomocou horolezeckej tech-
niky, kosenie záhrad a sadov. Ceny dohodou. Bližšie infor-
mácie 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, prístu-
pová cesta, miesto na parkovanie. Cena dohodou. Bližšie 
informácie na tel. č. 0905 148 983.

Predám  Škoda Fabia Combi, 1.4 16V, rok výroby 
2012, 320 000 km, STK a EK platná, dobrý stav, cena 
800 € + dohoda možná. Pre bližšie informácie volajte tel. 
č. 0948 657 160.

Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva 
pre Ing. Jána Koštiala zo SOŠ Stará Turá

V marci s prvými jarnými kvetmi si už 
tradične pripomíname aj odkaz velikána 
pedagogiky Jána Amosa Komenského.

Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povin-
nosť a potrebu odovzdávať mladej generá-
cii poznanie a životné skúsenosti, vychovať 
z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti 
a čestnosti. V dnešnej, naozaj zložitej dobe 
si to vyžaduje veľkú mieru pedagogického 
citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, 
úprimný vzťah k práci i osobný príklad. Je 
dôležité vážiť si takých učiteľov, ktorí svo-
jou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou 
dávajú tak veľa mladým.

Spolu 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pra-
covníkov v školstve ocenilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR pri 
príležitosti Dňa učiteľov. Z rúk ministerky 
školstva Martiny Lubyovej si 25. marca 
2019 na už tradičnej slávnosti v Bratislave 
prevzali veľké a malé medaily sv. Gorazda, 
ako aj ďakovné listy. Každý rok takto minis-
terstvo oceňuje zaslúžilých pedagógov, kto-
rým patrí náš obdiv a uznanie za všetko 
vynaložené úsilie, s akým svojim žiakom 
a zverencom vštepovali a naďalej vštepujú 
poznatky a hodnoty. Morálne ocenenia 
v rezorte školstva nesúce meno svätého 
Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia 
v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho 
ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov 
pedagógom, školským pracovníkom a pra-
covníkom v iných oblastiach spoločenského 
života, ktorí  vykonali záslužnú prácu pre 
školy a žiakov.

Najvyššie vyznamenanie v  rezorte 
školstva – Veľkú medailu sv. Gorazda si 
za dlhoročnú svedomitú pedagogickú 
prácu a angažovanosť v odbornom vzde-
lávaní z rúk ministerky školstva prevzal aj 
dlhoročný učiteľ Strednej odbornej školy 
v Starej Turej  Ing. Ján Koštial.

Ing. Ján Koštial pracuje v  SOŠ 

Stará Turá (pred tým v SPŠE a ZSŠE) od 
roku 1988. Do školy nastúpil ako učiteľ 
odborných elektrotechnických predmetov, 
pričom je zároveň aj absolventom tejto školy. 
Zapájal sa do rôznych aktivít školy, hlavne 
v oblasti odborného vzdelávania. Postupne 
si dopĺňal vzdelanie - pedagogickú spôsobi-
losť, odbornú spôsobilosť v elektrotechnike 
a ďalšie odborné kurzy – hlavne v  oblas-
tiach robotiky, automatizácie, PLC riadia-
cich systémov, telekomunikácií a grafických 
systémov, prvú a druhá atestáciu. Postupne 
študoval aj študuje ďalšie kvalifikačné 
vzdelávania (inteligentné elektroinštalácie, 
moderné pedagogické metódy – využitie 
interaktívnej tabule a pod.).

Od  začiatku sa aktívne zapájal do rôz-
nych mimoškolských aktivít, hlavne v oblasti 
súťaží SOČ, ZENIT, robotické súťaže 
a podobne, ale aj prezentácie školy, nábor 
žiakov atď., kde uplatňuje svoje odborné, 
pedagogické aj organizačné schopnosti. 
Žiaci pod jeho vedením dosahujú vynika-
júce úspechy. 

Pre jeho pedagogické, odborné aj ľudské 
vlastnosti je pre žiakov aj kolegov osobnos-
ťou a príkladom, má vysoký kredit aj medzi 
kolegami z  iných škôl (hlavne pri organi-
zovaní rôznych súťaží), ako i vo firmách, 
s  ktorými škola spolupracuje. Neustále 
sa vzdeláva a žiakom sa venuje ako učiteľ, 
vedúci krúžkov, konzultant SOČ a podobne, 
vysoko nad rámec svojich povinností a pra-
covného času.  

Aj vďaka nemu bola škola v posledných 
rokoch osem krát vyhodnotená ako najlep-
šia SOŠ v rámci TSK vo vedomostných  súťa-
žiach, dva krát sa v rámci TSK umiestnila 
na prvom mieste 
v  rebríčku hodno-
tenia zamestnávate-
ľov a podobne. Ing. 
Ján Koštial si za 

celoživotnú angažovanú prácu s mládežou 
a úspechy ocenenie plne zaslúži.

Za posledné dva roky je to už tretie naj-
vyššie vyznamenanie z rúk ministra školstva 
pre SOŠ Stará Turá. V roku 2017 si Veľkú 
medailu sv. Gorazda prevzal Ing. Pavol 
Kuchárek, v septembri 2018 Ďakovný list 
sv. Gorazda študent Miroslav Chalko za 
víťazstvo a zisk zlatej medaily na európskej 
súťaži EuroSkills v elektronike. Okrem toho 
boli z rúk ministerky školstva ocenení pri 
príležitosti výročia SOČ a Zenit Ing. Milan 
Duroška a  Ing. Pavol Kuchárek. Veľa ďal-
ších ocenení a vyznamenaní na rôznych 
stupňoch získalo mnoho žiakov aj učiteľov 
(za posledných 10 rokov takmer 60). Aj to 
svedčí o angažovanosti učiteľov, úspechoch 
a  uplatnení žiakov a  kvalite vzdelávania 
v SOŠ Stará Turá.

A keďže si z rúk ministerky školstva pre-
vzala v pondelok 25. marca ocenenie aj ria-
diteľka Základnej umeleckej školy v Starej 
Turej Mgr. Miroslava Lacová, Stará Turá sa 
tento rok stala „mestom s najväčším počtom 
ocenení“ v rezorte školstva..

SOŠ Stará Turá

Ocenení Ján Koštial (druhý zľava) so zástupcami 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
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O D B O R Á R S K E   O K I E N K O
Prešiel už ďalší rok, a je tu znova mesiac 

„máj“, v ktorom Vás zvykneme informovať 
o našich aktivitách v predošlom roku.

Na poslednom Stretnutí dôchodcov 
v roku 2017 ste nás aj Vy podporili svojím 
podpisom petície adresovanej vláde a par-
lamentu, aby sa zmenou zákona o sociál-
nom poistení uzákonil maximálny vek 
odchodu do dôchodku na 64 rokov - vtedy 
sa vyzbieralo 126 015 podpisov. Už vtedy 
sme avizovali, že pokiaľ bude potrebné, OZ 
KOVO bude iniciovať aj zbieranie podpisov 
na uskutočnenie REFERENDA. Realitou 
sa to stalo až 13.7.2018, kedy OZ KOVO 
inicioval PETÍCIU ZA VYHLÁSENIE 
REFERENDA k zastropovaniu dôchodko-
vého veku na 64 rokov, skorší odchod žien 
do dôchodku, ktoré vychovali jedno a viac 
detí. Celkom sa nám podarilo vyzbierať 
290 0000 podpisov. ĎAKUJEME všetkým, 
ktorí boli ochotní túto „dobrú vec“ podpo-
riť, veď nešlo len o nás, ale aj o naše deti, 
vnúčatá, pravnúčatá. Úspechu sme sa doč-
kali, poslancami NR SR bol dňa 28.3.2019 
schválený zákon o dôchodkovej reforme 
a minimálnej mzde. Odchod do dôchodku 
by mal byť zastropovaný na 64 rokov, ženy 
ktoré sa starali o 1 dieťa – o 6 mesiacov 
skôr, 2 deti – o 1 rok skôr a 3 deti – o 18 

mesiacov skôr. Zostáva už len aby bol 
ústavný zákon podpísaný prezidentom SR.

Okrem našej hlavnej činnosti – vyjedná-
vania Kolektívnych zmlúv, Protokolárnych 
zmien Kolektívnych zmlúv, pracovno-práv-
neho poradenstva, sme chceli spríjemniť 
naším členom aj oddych, organizovaním 
zájazdov a rekreácií.

V  roku 2018 sme organizovali pre 
našich členov – zamestnancov 5-dňový 
poznávací zájazd do Švajčiarska, zájazdy 
do Nowého Targu, rekreáciu v Bulharsku 
– letovisko PRIMORSKO, zájazdy na ter-
málne kúpaliská a tiež turistický zájazd.

Na poznávacom zájazde pre dôchodcov 
sme boli na trase ČIČMANY – RAJECKÁ  
LESNÁ  - ŽILINA.

ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-
PREMA Stará Turá aj v roku 2019 orga-
nizuje pre svojich členov – dôchodcov 
jednodňové zájazdy v termínoch: 

19.6.2019 (streda) poznávací zájazd 
na trase – Stará Turá - Strážnice – plavba 
loďou po Baťovom kanáli, prehliadka skan-
zemu, zastávka v Skalici. 

Poplatok: 2,00 € + vstupenky na plavbu 
a do skanzemu - 8,00 €, celkom 10,00 €.

TERMÁLNE KÚPALISKO VEĽKÝ 
MEDER:

zájazd sa organizuje v termíne 
13.7.2019 – sobota, a je určený pre tých 
dôchodcov, (bez rodinných príslušníkov), 
ktorí sa nezúčastnia poznávacieho zájazdu.

Tento termín je určený aj pre zamest-
nancov – členov ZZO OZ KOVO s rodin-
nými príslušníkmi. 

Poplatok: 2,00 € + hromadná vstu-
penka 8,00 €.

ODCHOD AUTOBUSU na oba 
zájazdy je o 7.00 hod. spred administra-
tívnej budovy CHIRANY. Podmienkou 
účasti  na zájazdoch je zaplatenie členského 
príspevku do roku 2019 (členský príspevok 
je nezmenený – 3,00 € na rok). 

Záujemcovia o zájazdy nahlasujte sa na 
sekretariáte ZZO OZ KOVO CHIRANA-
PREMA v budove SPOLDOMu – osobne 
alebo prostredníctvom blízkej osoby, je 
potrebné zaplatiť poplatok. Telefonické 
informácie: 0911817643, 0327752674.

ZZO OZ KOVO

Veľkonočné tradície 
v materskej škole

Príchod jari po dlhom období chladu 
očakáva vari každý. Aj naši škôlkari sa pote-
šili teplým slnečným lúčom, ktoré všetkých 
lákajú von na školský dvor a ihriská. 

Jar, to však nie sú len rozkvitnuté 
stromy, zelená trávička a rozospievané 
vtáčatká. S jarou sa spájajú aj hlboké tradí-
cie. O ich zachovanie sa snažíme aj v našej 
materskej škole.

Na exkurzii v Gazdovskom dvore 
v Turej Lúke sa predškoláci formou zážitko-
vého učenia zoznámili s veľkonočnými tra-
díciami nášho regiónu. Spoločne obliekli 

Morenu, vyzdobili letečko, skúsili si ple-
tenie korbáča. Naučili sa pieseň spojenú 
s vynášaním Moreny a nacvičili si aj šibač-
kovú rečňovanku. A keďže Veľká noc sa 
spája aj so zdobením kraslíc, vyskúšali si aj 
dve techniky zdobenia vajíčok. Tou prvou 
bolo tradičné varenie vajíčok v cibuľových 
šupách, druhou bola technika maľby roz-
topeným voskom. Keď vajíčka dokončili 
a za spevu piesne „Morena, Morena, kdes‘ 
klúče podela...“ vyniesli zimu „von z dvora“, 
posilnili sa chlebíkmi so slivkovým lekvá-
rom (možno práve tým, ktorý tu na jeseň 
varili). 

A aby sa vítania jari mohli zúčastniť 
všetci škôlkari, aj tí najmenší, pripravili 
pani učiteľky s deťmi z triedy zvedavých 
včeličiek  na školskom dvore program spo-
jený s vynášaním Moreny. Najprv si spo-
ločne zaspievali a zatancovali, potom sa 
sprievod detí vybral k potoku. Tam sa deti 
veselo, so slovami „Heš, Morena, heš, do 
potoka bež!“ rozlúčili s horiacou Morenou 
a odchádzali v presvedčení, že zima už 
odpláva preč a ony sa môžu tešiť z prichá-
dzajúcej jari. 

Za MŠ Ľubica Hučková

Ponuka letných 
táborov

OZ Detská organizácia Žihadielka pozýva 
deti vo veku 7 – 15 rokov na letné tábory: 

• Dobrodružný, turistický, 
športovo-zážitkový: 
EXPEDÍCIA 

KRÍŽOM-KRÁŽOM 
termíny: 8.7. – 12.7 a 12.8. – 16.8.2019, 

cena: 65,- € pre členov OZ, 
75,- pre nečlenov OZ

• Pobytový-športovo-pohybový: 
SUMMER CAMP alebo 
DOBRODRUŽSTVO 

NA DUCHONKE 
termíny: 21.7. – 28.7.2019 (8 dní/7 nocí); 

cena: 165,- €/osoba

Bližšie informácie získate na web 
stránke mesta Stará Turá/podujatia alebo 
u p. K. Vidovej, č. tel.: 0903 880 098, 
e-mail: ozdozihadielka@gmail.com
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Novinky zo ZŠ
Dňa 26. marca sa uskutočnilo okresné 

kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, 
v ktorej našu školu reprezentovalo 7 žiakov 
1. stupňa. Úspešnou riešiteľkou v  kategó-
rii žiakov 3. ročníka sa stala Magdaléna 
Matejáková (3. D), ktorá obsadila 5. miesto. 
V kategórii žiakov 4. ročníka boli úspešnými 
riešiteľmi Marek Gajdošík (4. B) a Tomáš 
Dominik Adamkovič (4. C), ktorí s rovna-
kým počtom bodov obsadili 3. a 4. miesto 
a Daniel Kadlec (4. A) 15. miesto.

Dňa 29. marca sa konalo v Bzinciach pod 
Javorinou okresné kolo prestížnej súťaže 
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín s lokálnym názvom Podjavorinskej 
Bzince. Cez školské a obvodné kolá sa sem 
prebojovali najlepší recitátori všetkých škôl 
v okrese Nové Mesto n/V. Naše recitátorky 
aj v  tomto kole opäť bodovali! Zo 6 súťa-
žiacich si 5 odnieslo ocenenia: Rebecca 
Jašáková (6. A) 1. miesto, Lea Medňanská 
(7. A) a Sophia Scharbertová (8.  B) 
2.miesto s postupom, Nina Podhradská 
(4. C) 2.miesto a Karolína Majtánová 
(5. A) 3. miesto. Žiačky L. Medňanská, 
S. Scharbertová a R. Jašáková postupujú do 
krajského kola.

Dňa 21. marca sa žiaci 2. stupňa – čle-
novia divadelného krúžku – zúčastnili 
zaujímavého workshopu v Divadielku 
Galéria v  Novom Meste n/V. Žiaci sa tu 
dozvedeli, ako vzniká bábková divadelná 
hra od jej počiatku, ako sa vyrábajú bábky 
i kulisy a mali tiež možnosť vyskúšať si prácu 

s bábkou - marionetou. Bolo to naozaj inšpi-
ratívne a zaujímavé popoludnie, ktoré sa 
všetkým páčilo.  

Prvácky celoročný projekt „Veľkí čítajú 
malým“ pokračoval aj v tomto mesiaci veľmi 
zaujímavým podujatím. Všetky triedy 1. roč-
níka navštívili Múzeum sestier Royových 
v Domove bielych hláv. Počas malého výletu 
do minulosti získali žiaci prvotné informá-
cie o významných a úspešných osobnostiach 
nášho mesta, ale hlavne si v podaní p. Pavla 
Trúsika vypočuli rozprávku K. Royovej Ako 
Kvapôčka putovala. 

V dvoch prváckych triedach sa uskutoč-
nilo netradičné vyučovanie v rámci aktivít 

„Rodičia deťom“. V 1. B p. Alena Antalová 
zoznámila deti so správnou zubnou hygie-
nou a  v  1. C vyrábali a  pripravovali čaje 
s ďalšou aktívnou maminou p. Bunovou.

Najdôležitejšou udalosťou uplynulých 
týždňov na 1. stupni našej školy  bola prí-
prava zápisu žiakov do 1. ročníka. 

Dňa 28. marca sa v  telocvični na 
Komenského ulici zišli všetky zvieratká 
z básne Do školy od Ľudmily Podjavorinskej. 
Pod vedením p. uč. Kotrasovej ukázali našim 
kamarátom – budúcim prvákom, ako sa 
v takej zvieracej škole vyučuje s pani uči-
teľkou strakou. Spolu s nimi si vyskúšali 
počítanie mrkvičiek, čítanie písmen, určo-
vanie farieb a so žiakmi z 2. B triedy a s p. uč. 
Michalcovou si aj  zaspievali.  Malý zajačik 
ako darček, ktorý vyrobili žiaci 4. C s p. uč. 
Nedbálkovou a 4. A s p. uč. Vrkočovou, im 

bude naše spoločné stretnutie dlho pripomí-
nať. Jedna trieda škôlkarov prišla na návštevu 
do 4. B triedy, kde si vyskúšali školské lavice, 
zoznámili sa s ceruzkou Zuzkou, perom 
Ferom a pastelkami Elenkami. Na pamiatku 
školákom nakreslili krásny obrázok. 

Samotný zápis do 1. ročníka sa uskutoč-
nil 2. a 3. apríla 2019. Jeden z týchto dní bol 
pre každého predškoláka zvláštnym sláv-
nostným dňom, kedy v sprievode svojich 
rodičov navštívil školskú triedu slávnostne 
pripravenú na vzácnu návštevu a hravým 
spôsobom preukázal pani učiteľkám svoje 
schopnosti a zručnosti, teda svoju školskú 
zrelosť. Zapísaných bolo spolu 89 detí, pri-
čom zhruba u 10 detí bude ešte potrebné pre-
veriť školskú zrelosť na základe odborných 
pedagogicko-psychologických vyšetrení.

16. apríla sa na 1. stupni uskutočnila 
školská súťaž v  speve ľudových piesní 

„Staroturiansky slávik“, v ktorej odznelo 
veľa krásnych, známych i menej známych 
piesní spolu od 36 súťažiacich. Porota oce-
nila týchto výborných spevákov: 
• 1. kategória (1. a 2. ročník): 
Jakub Saukulič (1. C) - 1. miesto
Júlia Lisá (2. B) - 2. miesto
Barbora Železníková (2. A), Michaela 
Schindlerová (2. B) - 3. miesto
• 2. kategória (3. a 4. ročník): 
Gabika Harušťáková (4. D) - 1. miesto
Terézia Fecková (4. C), Alexandra 
Čierniková (3. A) – 2. miesto
Aneta Dršková (4. C) – 3.miesto

Cenu poroty v  tejto kategórii získal 
Martin Klimo (4. E).

ZŠ Stará Turá

Talentída
Žiaci 4. B triedy sa tešia vždy, keď príde obálka 

z Talentídy, riešia spolu s druhákmi Maksíka. Maksík 
je matematická súťaž, ktorá má 5 kôl. Do každého kola 
s vyriešenými úlohami posielame nielen vyriešené 
matematické úlohy, ale aj nové úlohy s danou témou, ku 
ktorým prikladáme aj obrázky. Mnohé z nich autori pou-
žili pri tvorbe úloh. Dostali sme darčeky a jednu veľkú 
pochvalu.

4. B  
tr. uč. Soňa Kotrasová

Zvieratká v škole
Dňa 28.3.2019 sa v našej telocvični zišli všetky zvieratká z básne Do školy 

od Ľudmily Podjavorinskej. Ukázali našim kamarátom - predškolákom ako 
sa v takej zvieracej škole vyučuje s pani učiteľkou strakou. Spolu s nimi si 
vyskúšali počítanie mrkvičiek, čítanie písmen, určovanie farieb a spolu so 
žiakmi z  2. B triedy a p. uč. Michalcovou si aj  zaspievali.

Nakoniec sa im predstavil i hlúpy vlk, ktorý chcel oklamať zajačika, no 
nakoniec sám zostal v klietke hanby a zapísal sa do školy.

Malý zajačik ako darček, ktorý vyrobili triedy 4. C s p. uč. Nedbálkovou 
a 4. A s p. uč. Vrkočovou im bude naše spoločné stretnutie dlho pripomínať.

4. B , tr. uč. Soňa Kotrasová
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Pozvánky do CVČ Stará Turá
• Každý pondelok od 16.30 hod. v CVČ radi 

privítame mladších i starších záujemcov 
o Kondičný tréning s Kikou pre mládež 
a dospelých.

• V stredu 15. 5. o 15.00 hod. do CVČ pozý-
vame malých chovateľov na tradičné pod-
ujatie Moje najmilšie zvieratko. Pravidla 
súťaže: deti si prinesú do CVČ svoje zvie-
ratko a prezentujú ho pred ostatnými 
deťmi. Zo súťaže sú z dôvodu bezpečnosti 

detí a zvierat vylúčené psy, mačky, jedo-
vaté hady a pavúky.

• V stredu 22. 5. o 15 hod. deťom v CVČ 
ukážeme výtvarnú techniku Decoupage 
na drevo. Na aktivitu si deti nemusia nič 
nosiť, materiál zabezpečuje CVČ.

• V piatok 31. 5. pripravujeme v dopolud-
ňajších hodinách v spolupráci s Detským 
parlamentom mesta Stará Turá 
Športový deň pre žiakov II. stupňa ZŠ 

a v popoludňajších hodinách (od 14.30 
hod.) pozývame deti, ich rodičov a verej-
nosť na Námestie slobody na akciu Deťom 
pre radosť. Súčasťou programu budú nie-
len hry a súťaže pre deti, ale i exhibičné 
vystúpenia malých športovcov a taneč-
níkov z našich škôl, školských zariadení 
a športových klubov. V prípade nepriaz-
nivého počasia sa program uskutoční v DK 
Javorina.

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

Vítanie jari
Dlho očakávaná jar konečne 

prišla medzi nás. Ako to už býva 
zvykom, i tento rok sme ju spolu 
s vami privítali na podujatí 
Vítanie jari. 

Námestie slobody a Dom 
kultúry Javorina zaplnili reme-
selníci s rôznymi výrobkami, 
v pozadí znela ľudová hudba 
a vzduchom sa šírila vôňa dob-
rého jedla. I takto by sa dala 
opísať atmosféra počas jarmoku. 
Návštevníci si mohli vyberať 
z množstva veľkonočných a jar-
ných dekorácií, nechýbali kor-
báče a ručne maľované vajíčka. 
Príchod najkrajšieho ročného 
obdobia je spájaný s rôznymi 
ľudovými tradíciami, jednou 
z nich je nepochybne vyná-
šanie Moreny, bohyne zimy 
a smrti. Túto tradíciu si pre 
nás pripravili deti zo Základnej 

umeleckej školy a Centra voľ-
ného času. Súčasťou akcie bola, 
čoraz viac obľúbenejšia Burza 
kníh a časopisov, ktorú každo-
ročne pripravuje Mestská kniž-
nica K.  Royovej. Na druhom 
poschodí kultúrneho domu 
čakala na návštevníkov výstava 
s názvom Retrospektíva, od 
známeho módneho návrhára 
Lukáša Kimličku, rodáka zo 
Starej Turej. Výstava sa konala 
pri príležitosti 70-teho výročia 
ZUŠ Stará Turá. 

Remeselný jarmok je spo-
jený s množstvom práce, ktorú 
by sme nezvládli bez pomoci 
šikovných dobrovoľníkov 
a Technických služieb mesta, 
preto sa im chceme i touto ces-
tou poďakovať. 

DK Javorina 
autor foto: J. Udvorka

Veľká noc na 
kopaniciach

Mnohé zvyky, ktoré sa roky 
na Veľkú noc dodržiavali,  sa 
už z našich domácností vytrá-
cajú. Na kopaniciach sa aspoň 
čiastočne zachováva šibanie 
dievčat. A keď chcú chlapci 
šibať, musia mať dobrý korbáč. 
V minulosti si každý mláde-
nec šibáč uplietol sám. Dnes je 
takýto počin skôr zriedkavos-
ťou, ako pravidlom. Aby sme 
vytvorili príležitosť vlastnoruč-
ného pletenia, 20. apríla 2019  
sme do oddychovej zóny pri 
Kultúrnom dome na Papradi 
prizvali  známeho majstra 
košikára pána Janka Zemana. 
Prišiel i s množstvom vŕbo-
vých prútov a pletenie mohlo 
začať. V tento krásny jarný 
deň sme spojili tradíciu Veľkej 

noci so symbolickým otvore-
ním detského ihriska, ktoré 
sme dokončili neskoro na jeseň 
minulého roka a toto bola 
prvá akcia, ktorá sa v danom 
priestore uskutočnila. Bolo 
nám potešením, že medzi nás 
zavítal pán primátor i bývalá 
pani primátorka, ktorá sa pri-
činila o vybudovanie paprad-
ského detského ihriska. Teplé 
lúče slnka prispeli k príjemnej 
atmosfére podujatia. Deti sa 
dosýta vyšantili na detskom 
ihrisku a dospelí strávili popo-
ludnie v družnej debate a pri 
výrobe tradičných korbáčov. 

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S   P O Z Ý V A

• 12. mája o 15:00 – na slávnostný program ku Dňu matiek. 
V programe vystúpia deti ZŠ, MŠ a ZUŠ.

• 20. júna 2019 o 19:00 – na fantastickú komédiu s názvom Len si 
pospi miláčik, ktorá bude v rámci 5. ročníka Festivalu Divné veci. 
Elegantná dobová komédia z prelomu 19. a 20. storočia so skvelým 
hereckým obsadením. Tešiť sa môžete na Jána Koleníka, Tomáša 
Maštalíra, Dianu Mórovú, Zuzanu Šebovú, Jozefa Vajdu a Mariána 
Labudu ml. Vstupné: 18 a 19 €

Z Á J A Z D Y
• 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 €

• 9. november 2019 – Paľo Habera a TEAM sa po rokoch opäť objavia 
na pódiách v Slovenskej republike s turné pod názvom HABERA & 
TEAM 2019 TOUR. Pozývame Vás na autobusový zájazd do Bratislavy 
na Zimný štadión Ondreja Nepelu, kde sa odohrá posledný koncert 
z plánovaného turné. Vstupné a doprava: 40 €

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  Repová, Hana: Ak mi odpustíš • Heribanová, Tamara: Pendleri 
• Coddington, Andrea: Dedičný hriech Detektívky  Fieldingová, Joy: 
Zlá dcéra Náučná literatúra  Vagovič, Marek: Umlčaní • Lajcha, 
Michal: Tragédia celibátu Detská  literatúra  Pavlovič, Jozef: 
Šlabikár včielky Maji • Weiss, Pavol: Tajomný poklad v Karpatoch • 
Stoličný, Peter: Opica Škorica opäť vystrája

V jarných mesiacoch nás často navštevujú deti z materských 
a základných škôl. Po zážitkovom čítaní sa nám vytvára spätná väzba 
so školou – deti sa k nám vracajú i s krásnymi  ilustráciami, ktoré 
vytvorili podľa vlastnej fantázie. 

MOJA NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA
Knihy nás robia radostnými a šťastnejšími. Snáď každý z nás máme 
obľúbenú knihu, ktorá nám najviac prirástla k srdiečku. Vezmeme 
ju do rúk i viackrát a vždy v nej objavíme niečo nové, nepoznané. 
V uplynulých mesiacoch sme v knižnici pripravili malú súťažnú anketu. 
Zúčastnilo sa jej 73 našich čitateľov. Všetci dostali malý darček 
a desiatim vylosovaným sme rozdali hodnotné knihy. Najmenších 
zaujali hlavne knihy o prírode a zvieratkách. Medzi autormi „obsadil 
prvé miesto“ autor detektívok Dominik Dán. Niektoré obľúbené knihy: 
Alchymista, Da Vinciho kód, Harry Potter, Lekcie z nenávisti, Na 
západe nič nové, Opustený ježko, Ruža zo samého dna, Večne spievajú 
lesy, Zaniknutá „stará“ Stará Turá, ale i knihy z oblasti psychológie 
a historické romány. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ankety zúčastnili.

Samuel Jurčo: Hlaveň vytrhnutá z ohňa
Začiatkom apríla sme mali v knižnici stretnutie s dobrou literatúrou. 
Autor Samuel Jurčo nám čítal a rozprával o svojej knihe Hlaveň 
vytrhnutá z ohňa, ktorej odkaz je pre nás stále živý. Témou boli 
myšlienky inšpirované obdobím 2. svetovej vojny v podjavorinskom 
kraji.

BURZA  KNÍH  A  ČASOPISOV
Počas podujatia Vítanie jari v našom meste sa konal 7. ročník 
obľúbenej burzy kníh a časopisov. Snažíme sa vyjsť v ústrety domácim 
i návštevníkom nášho mesta so širokou ponukou rôznych žánrov 
beletrie a odbornej literatúry. Tento rok nám prinieslo až 25 ľudí 
svoje knihy a časopisy, ktoré sme im predávali za symbolické ceny. 
Na burze sa predalo 230 kníh a 47 časopisov v celkovej sume 397 €. 
Veríme, že sme mnohým urobili radosť a našli si tu knihy pre seba 
a svojich blízkych.

Beseda o jarných bylinkách
Bylinky boli už od nepamäti súčasťou medicíny, ktorá sa dnes 

zvyčajne nazýva tradičná alebo ľudová. Táto tradičná medicína sa 
teší čoraz väčšej obľube. Svoje o tom vie aj bylinkárka pani Anna 
Kopáčová, ktorá nepochybne patrí k tým najznámejším bylinkárom 
na Slovensku. Na besede o jarných bylinkách, ktorá sa symbolicky 
uskutočnila v prvý jarný deň 20.3.2019 v Dome kultúry Javorina, 
sme sa dozvedeli množstvo cenných a užitočných vecí. Venovali sme 
sa bylinkám a ich liečivej sile, ako tieto bylinky používať, alebo ako 
si z nich vyrobiť liečivú masť či tinktúru. Nejeden poslucháč si vo 
svojom zápisníku odniesol množstvo cenných a zaujímavých rád. 
Vďaka besede s p. Kopáčovou sme mali možnosť priučiť sa vzácnej 
a liečivej sile byliniek, za ktorými stačí vybehnúť na kopec, lúku či 
do lesa a užiť si tak kúsok voľného času v prírode.  DK Javorina

Poďakovanie
V mene “Šikovných ručičiek” chcem veľmi poďakovať všet-

kým ľuďom, ktorých v piatok 12. apríla neodradilo počasie a pri-
šli na Remeselný trh podporiť Jurka a Mariánka kúpou ručne 
vyrobených vecí. I vďaka Vám môžeme každej rodine odovzdať 
sumu 85,- euro.

A zvlášť patrí poďakovanie pani riaditeľke Domu kultúry 
Javorina za jej ústretovosť a ochotu pomôcť.  EM

Na zábere bylinkárka pani Anna Kopáčová pri 
besede o jarných bylinkách v Dome kultúry Javorina
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Čas plynie, spomienky stále bolia, zabudnúť 

na teba nikdy nedovolí. Zostala bolesť, 
smútok v duši, veľa sĺz, čo nikdy neosuší. 

Dňa 30.5.2019 si pripomíname rok, 
čo nás náhle opustil otec, brat a kama-
rát Vladimír SLOVÁK.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

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

S bolesťou v srdci oznamujeme, že 
dňa 28.2.2019 vo veku 78 rokov 
zomrela pani Mária VALENČÍKOVÁ, 
sestra, krstná mama, teta a prateta. 
Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym za kveti-
nové dary a dôstojnú rozlúčku. Kto 

ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú 
spomienku.

Ďakuje smútiaca rodina.

•
Dňa 3.5.2019 uplynie 20 rokov, čo 
nás navždy opustila naša mama 
a s tará mama Božena 
KLIMÁČKOVÁ. 

S úctou a láskou spomínajú 
synovia s rodinami. 

•
V roku 2019 si pripo-
míname 10. výročie 
smrti nášho otca a sta-
rého otca Pavla 
DUGU a mamy a ses-
try Aleny ELIAŠOVEJ, 
rod. Dugovej. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Bol tu krátko, ale v našich srdciach zostane navždy.

Dňa 26.4.2019 sme si pripomenuli 2. 
výročie úmrtia nášho milovaného syna, 
brata a vnuka Miroslava SLÁDKA.

S láskou smútiaca rodina.

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

Dňa 20.5.2019 uplynie 5 rokov od 
úmrtia našej drahej dcéry a mamy 
A l e n y   L E D N I C K E J ,  r o d . 
Biesikovej.

Spomínajú rodičia, synovia Tomáško 
a Paťko a ostatná rodina.

•
Už sa k nám nevrátiš, už niet nádeje len 

cestička k tvojmu hrobu, nás k tebe dovedie. 

Dňa 7.5.2019 si pripomíname 1. výročie 
úmrtia nášho otca, dedka, brata, 
švagra a svokra Jána MICHALCA 
zo Starej Turej. 

S úctou a láskou spomína 
smútiaca rodina. 

•
Spustla už záhrada, spustol aj dvor, 

ticho je v dome nepočuť  tvoje kroky v ňom. 
Od života pre seba nič si nežiadal, 

všetko len pre nás tvoje deti, 
svoje zlaté srdce celé si nám dal. 

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, 
len bolesť v srdciach, smútok , prázdny domov 

a spomienky nám ponechal.

Dňa 21.5.2019 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý tatinko 
a manžel Ján OSLAY. 

S láskou spomínajú deti 
Martinka, Janko a manželka.

•
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,  

sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 
Sú vety, ktoré Ti už nikdy nepovieme,  

sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme. 

So smútkom v srdci si dňa 19.5.2019 
pripomenieme 20. výročie, keď nás 
náhle navždy opustil manžel, otec, 
starý otec Ing. Dušan ADAMKOVIČ. 
Spomienka na Teba nikdy nevymizne 
zo sŕdc tých, ktorí Ťa milovali. 
S láskou a úctou spomína celá 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
Viktória Černáčková, Martin Koštial, 
Alexander Martin Škriečka , Stanislava 
Udvorková

Idú spoločným životom
• Ján Krč (Myjava) 

a Alena Ammerová (Stará Turá)
• Jozef Mlynarčík (Polhora) 

a Nikoleta Galbavá (Stará Turá)

Posledné rozlúčky
Peter Hučko, Anna Durcová, Gustáv Ilušák, 
Emília Vlasáková, Mgr. Marta Sadloňová, 
Viliam Trubačík, Oľga Hojstričová, Anna 
Dúbravčíková, Oľga Nižnanská, Oľga 
Čuláková, Tibor Lindtner

„Chrumkajúca 
pani“

Dobrý deň milá redakcia,
chcela by som sa s Vami podeliť o „kultúrny 
zážitok” z koncertu Lenky Filipovej v DK 
Javorina Stará Turá dňa 3.4.2019.

Plné hľadisko, nádherné piesne, atmo-
sféra. Skrátka som si užívala krásny večer. 
No len do chvíle, kedy staršia pani sediaca 
priamo za mnou, rad 10 sedadlo 11, otvo-
rila balíček chrumiek a začala s ním šucho-
tať, pričom samozrejme ponúkala vedľa nej 
sediace deti, pravdepodobne vnúčatá.

Chvíľu som vydržala, ale potom som sa 
otočila a požiadala ju, aby so sáčkom pre-
stala šuchotať. Evidentne však mala potrebu 
chrumky dojesť. Úprimne Vám poviem - 
moje nervy.

Bola to pani v rokoch, myslím teda, že by 
už mohla od života čo-to pochytiť. Budem 
rada, ak môj postreh zverejníte, možno si 
dotyčná pani uvedomí nevhodnosť svojho 
správania a hlavne fakt, aký príklad dáva 
mladšej generácii. 

Ale možno som naivná... :)
S pozdravom čitateľka B.B.

Bábkoherecké skúsenosti 
ZUŠkárskych divadelníkov

V závere marca som pre žiakov lite-
rárno-dramatického odboru v ZUŠ Stará 
Turá pripravila workshop v profesio-
nálnom bábkovom divadle. Túto moju 
snahu ukázať deťom aj zákulisie bábko-
vého divadla vznikla pod záštitou Nadácie 
ŽIVOT a Rodičovskej rady pri ZUŠ Stará 
Turá. Pán Radošinský z Divadielka Galéria 
v Novom Meste nad Váhom žiakom poroz-
prával o tom, ako vzniká takéto bábkové 

predstavenie, jeho motív, príprava scenára 
a ukázal im aj vlastnoručne vyrábané mario-
nety. Ľahké lipové drevo, z ktorého sú mario-
nety zostrojené, ešte dopĺňa na mieru ušitý 
odev a v konečnom dôsledku aj výtvarné 
umenie. Hoci proces výroby takejto mario-
nety je pomerne dlhý, zvedavci mali mož-
nosť do neho nahliadnuť. Žiaci mohli uvidieť 
priestory bábkového divadla, ako z pohľadu 
diváka, tak aj z pohľadu bábkového herca. 

Ich nadšenie a hravosť sa prejavila v plnej 
miere, pretože spontánne začali vymýšľať 
vlastné pointy príbehov, a to len na základe 
marionety, ktorú si vybrali. Žiaci vo veku 
od 8-14 rokov pretvorili svoju fantáziu do 
fascinujúcich bábkohereckých prejavov.  

Mgr. Ivana Purtátorová
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Riaditeľka Základnej umeleckej školy, ul. SNP 293/31, 91601 Stará Turá v súlade s § 5 ods. 2 
a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. 

V Y H L ASU J E  P R I J Í M AC I E  SK Ú ŠK Y
do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020.
TERMÍN KONANIA 
PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
16. 05. 2019 
od 13.00 - 17.00 hod. 

MIESTO:  budova ZUŠ, Ul. SNP 
293/31, Stará Turá

• Hudobný odbor 
prízemie, č. dverí 40

• Výtvarný odbor 
1. poschodie, č. dverí 15

• Tanečný odbor 
prízemie, č. dverí 37

• Literárno – dramatický odbor 
2. poschodie, číslo dverí 4

PRIHLÁŠKA:
Prihlášku na štúdium je možné po-
dať prostredníctvom elektronického 
formulára školského systému iZUŠ,  
ktorý je dostupný na stránke školy 
www.zusstaratura.sk alebo ju zákon-
ný zástupca dieťaťa  vyplní počas ta-
lentových skúšok v ZUŠ.  Je potrebné 
mať so sebou rodné číslo dieťaťa.
ZUŠ poskytuje základné umelecké 
vzdelanie, pripravuje na štúdium 
odborov vzdelávania umeleckého 
zamerania v stredných školách a 
v konzervatóriách; pripravuje aj 
na štúdium na vysokých školách s 
pedagogickým alebo umeleckým 
zameraním. 

PODMIENKY PRIJATIA:
Do prípravného štúdia prijíma ria-
diteľ školy žiakov na základe posú-
denia predpokladov na štúdium vo 
zvolenom umeleckom odbore. Po 

skončení prípravného štúdia ne-
vzniká žiakovi nárok na prijatie 
do základného štúdia. 
Do základného štúdia  prijíma ria-
diteľ  školy žiakov na základe vý-
sledkov talentovej skúšky, pričom 
môže prijať aj nadaných žiakov, 
ktorí nedosiahli alebo prekročili 
vek odporúčaný v učebnom pláne 
umeleckého odboru alebo študij-
ného zamerania.
Na posúdenie študijných predpo-
kladov uchádzača o prijatie na štú-
dium pre každý umelecký odbor a 
študijné zameranie zriaďuje riaditeľ 
školy trojčlennú prijímaciu komi-
siu. 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY V 
UVEDENOM TERMÍNE SA 
KONAJÚ DO
1. prípravného štúdia jednoročné-

ho –  žiaci 1. ročníka základnej 
školy v šk. roku 2019/2020

2. základného štúdia – podľa ka-
pacitných možností

NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH 
ZISŤUJEME U DETÍ TIETO 
SCHOPNOSTI
Hudobný odbor:
1. hudobný sluch (zaspievať zahra-

ný tón, rozlíšiť jeden a  viac tó-
nov, rozoznať výšku tónu )

2. rytmické cítenie (tlieskaním či 
ťukaním opakovať krátky ryt-
mický úsek)

3. spev pripravenej piesne podľa 
vlastného výberu (detská, ľudo-

vá, umelá..)
4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické 

predpoklady ku hre na určitý 
hudobný nástroj

• V  hudobnom odbore ponúka-
me možnosť štúdia spevu a hry 
na týchto hudobných nástro-
joch: klavír, husle, gitara, bicie 
nástroje, plechové dychové ná-
stroje a  drevené dychové ná-
stroje.

Výtvarný odbor:
1. schopnosť priestorového, fareb-

ného a tvarového vnímania
2. stupeň vyjadrovacích schopnos-

tí výtvarným prejavom podľa 
skutočnosti a podľa predstavy 

3. schopnosť koncentrácie na prá-
cu

Na talentové skúšky si treba pri-
niesť farebné pastelky a  3 domáce 
výtvarné práce. 
• Vo vyučovaní sú zastúpené 

hlavné predmety: kreslenie, 
maľba, grafika, modelovanie, 
priestorové vytváranie, dekora-
tívne činnosti.

Tanečný odbor:
1. hudobné a pohybové schopnosti
2. telesnú spôsobilosť
3. rytmické cítenie
4. tanečnú pamäť
• V  tanečnom odbore sa vyuču-

jú predmety: tanečná príprava, 
klasický tanec, ľudový tanec, 
kreatívny tanec, džezový tanec, 
tanečná prax. 

Literárno-dramatický odbor:
1. schopnosť tvorivo zobraziť jed-

nanie a chovanie
2. zmysel pre rytmus
3. prednes pripravenej básne alebo 

prózy
4. hlasové dispozície, čistota reči
• Literárno-dramatický odbor má 

študijné zameranie Dramatické 
a  slovesné oddelenie, v  ktorom 
sa vyučujú predmety: drama-
tická príprava, dramatika a slo-
vesnosť, pohyb, prednes, práca 
v súbore.

Výsledky prijímacích skúšok 
budú zverejnené 21. 05. 2019 na 
www.zusstaratura.sk a  v  infor-
mačnej vitríne pri vstupe do ško-
ly. Ak sa rodič rozhodne pre akú-
koľvek zmenu, týkajúcu sa štúdia 
svojho dieťaťa, musí ju telefonicky 
alebo osobne nahlásiť vedeniu 
školy najneskôr do troch dní od 
zverejnenia výsledkov. V  dňoch 
27. až 31. mája 2019 je potrebné 
si vyzdvihnúť na riaditeľstve ško-
ly rozhodnutie o  prijatí žiaka na 
štúdium. V  prípade, že si rodič 
v tomto termíne tlačivo neprevez-
me, nebude jeho dieťa zaradené 
do štúdia. 
Neváhajte a  príďte podporiť ume-
lecké vzdelanie Vášho dieťaťa. Radi 
Vám poradíme pri rozhodovaní, 
ktorým umeleckým smerom viesť 
svoje dieťa. 

ZUŠ Stará Turá

Veľkolepé oslavy 70. výročia ZUŠ Stará Turá
Úžasné, výnimočné, profesionálne, na vysokej úrovni! Takéto slová zneli z úst 
publika bezpochyby veľkolepého koncertu, krstu DFS Turanček  a výstavy módneho návr-
hára Lukáša Kimličku, ktoré širokej verejnosti pripravila ZUŠ Stará Turá pri príležitosti 
osláv 70.výročia založenia školy. Publikum odchádzalo z koncertu dojaté, nabité energiou 
a ešte pár dní po koncerte rezonovala téma osláv ZUŠ po celom meste. Boli to dôstojné 
oslavy, na ktoré sa nezabudne. Obrovské ĎAKUJEME patrí všetkým účinkujúcim, 
talentovaným žiakom, celému kolektívu pedagógov a  vedeniu školy! 

Od prvých tónov fanfár, výkonov žia-
kov, pedagógov, bývalých absolventov ZUŠ 
a hostí až po rozospievanú sálu Jožkom 
Lednickým a Fidlikantami, program gra-
doval a neustále prekvapoval. Premietnutá 
história školy vo videu, ktorého autorkou 
je riaditeľka ZUŠ Miroslava Lacová, nostal-
gicky pripomenula ťažké začiatky vzniku 
školy a chytila za srdce nielen bývalých uči-
teľov školy. Prekvapením pre všetkých bolo, 
že túto staroturanskú históriu nahovoril 

herec Dušan Kaprálik. Program prekvapil 
i vtipným pozvaním na skúšku orchestra žia-
čikom hudobného odboru, ktorým sa začalo 
vystúpenie sláčikového orchestra ZUŠ. 
Standing ovation jeho členom a dirigentke 
p. uč. Márii Bodnárovej bolo neutíchajúce. 
Pozvanie vystúpiť prijal Miroslav Potfaj, 
ktorý predviedol majstrovské umenie hry na 
husliach za sprievodu uznávaného klaviristu 
Samuela Bánovca, bývalého pedagóga ZUŠ.  
Klavírnu hru  žiaka  Huberta Závodského, 

doplnili ladné pohyby baletiek tanečného 
odboru. Ucho, ktorému lahodia tóny klari-
netu si prišli na svoje pri skladbách štvorice 
konzervatoristov pod vedením klarinetistu 
Dominika Sedláka. V programe bol zastú-
pený i spev  a to opernej speváčky Natálie 
Flórovej, pedagóga školy Michala Stískala 
a  žiačky Zuzany Feckovej, za korepetície p. 
uč. Andrei Borovskej.  Tanečný odbor pred-
viedol úspešný tanec z majstrovstiev sveta 
v Chorvátsku a v súvislom pôsobivom a oku 
lahodiacom pásme nás oboznámil s rôz-
nymi štýlmi tancov, ktoré sa deti učia v ZUŠ. 
Veľkým plusom programu bolo osvetlenie, 
maľovaná výzdoba pódia a profesionálne 
ozvučenie koncertu.  

Veľkým lákadlom osláv bolo otvorenie 
výstavy a účasť módneho návrhára Lukáša 
Kimličku, absolventa výtvarného odboru � 
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Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka ZUŠ Stará Turá, 
ocenená Ministerstvom školstva

„... prijmite z lásky kytice, kvietky so 
stužkou bielou, nech znejú piesní tisíce na 
počesť práci učiteľov“.

Každý rok – 28. marca – majú učitelia 
svoj deň. Deň stavovskej hrdosti, spoločen-
ského uznania a ocenenia, 24 hodín, kedy  
majú sviatok tisíce Komenských. Originál – 
Ján Amos Komenský – kedysi dávno povedal: 
„Všetci stojíme na jednom javisku a čokoľvek 
sa tu koná, všetkých nás sa to týka.“

62 učiteliek, učiteľov a ďalších škol-
ských zamestnancov ocenilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR pri 
príležitosti Dňa učiteľov. Na tradičnej 
slávnosti v Bratislave si z rúk ministerky 
školstva Martiny Lubyovej prevzali dňa 
25.3.2019 medaily sv. Gorazda a ďakovné 
listy. Morálne ocenenia v rezorte školstva 
nesúce meno svätého Gorazda sú najvyššími 
rezortnými oceneniami. Od roku 1999 ich 
udeľujú ministri školstva pri príležitosti 
Dňa učiteľov pedagógom, školským 
zamestnancom a zamestnancom v iných 
oblastiach spoločenského života, ktorí sa 
významným spôsobom podieľajú na rozvoji 
školstva Slovenskej republiky.

Medzi ocenenými bola tento rok aj Mgr. 
Miroslava Lacová, riaditeľka Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej, ktorá si 
z rúk ministerky školstva  prevzala Malú 
medailu sv. Gorazda, udelenú za dlho-
ročnú prácu v oblasti školstva a výnimočné  
výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelá-
vacom procese.

Mgr. Miroslava Lacová pracuje v škol-
ských službách 26 rokov, z toho 5 rokov vo 
funkcii riaditeľky. Vytvorila školu moder-
ného typu s vysokým stupňom dôveryhod-
nosti. V roku 1992 založila v ZUŠ Stará Turá 
výtvarný odbor a keramickú dielňu, čo bolo 
v tom období v základných umeleckých 
školách ojedinelou a jedinečnou výnim-
kou. Výtvarný odbor sa jej zásluhou dlho-
ročne teší veľkému záujmu detí. Tvorivosť 
a nadanie žiakov výtvarného odboru za 26 
rokov jej pôsobenia  sa úspešne pretavili do 
takmer  500  ocenení získaných prevažne 
v medzinárodných súťažiach a prehliadkach 
umeleckej tvorby detí a mládeže (Japonsko, 
Čína, Egypt, Španielsko, Bulharsko, Izrael, 
Nemecko, Poľsko, Macedónia, Maďarsko, 

N ó r s k o … ) .  P r á c e 
det í  sú  zvere jnené 
v mnohých knihách 
a kalendároch, v ume-
leckých medzinárod-
ných katalógoch a na 
plagátoch propagujú-
cich svetové výtvarné 
súťaže. Výtvarný odbor 
Základnej umeleckej 
školy Stará Turá je jedi-
ným výtvarným odbo-
rom ZUŠ v Slovenskej 
republike,  ktorý za 
mimoriadne medzi-
n á r o d n é  v ý s l e d k y 
svojich žiakov získal  až trikrát najvyššie 
morálne ocenenie rezortu školstva udeľo-
vané študentom, Pamätný list sv. Gorazda, 
dvakrát ocenenie ministra školstva pri prí-
ležitosti pedagogického podujatia Fórum 
pedagogiky, 7x krajské ocenenie Talent 
Trenčianskeho kraja a Medailu M. A. 
Bazovského.

Mgr. Lacová ako učiteľská osobnosť zís-
kala za mimoriadne výsledky vo výchove 
a vzdelávaní  viacero významných ocenení, 
titulov a ďakovných listov, napr. Vynikajúci 
pedagóg Trenčianskeho kraja, Ďakovný 
list ministerstva školstva  za úspešnú peda-
gogicko-výchovnú prácu v umeleckom 
školstve a mimoriadne výsledky medziná-
rodného významu šíriace dobré meno škol-
stva SR, čestný titul Významná osobnosť 
Podjavoriny a Osobnosť mesta Stará Turá. 
Mimoriadny význam má udelenie čestného 
ocenenia, ktoré si prevzala v Chráme sv. Víta 
v Prahe  z rúk kardinála  Dominika  Duka 
OP a prezidentky humanitárnej organizácie 
Na vlastných nohách Běly Gran Jensen za 
25-ročnú dobrovoľnú aktívnu spoluprácu 
pomoci chorým a vojnou postihnutým 
deťom. Dlhoročne podporuje i charitatívne 
akcie v Starej Turej a okolí. Žiaci výtvarného 
odboru ZUŠ Stará Turá pod vedením Mgr. 
Miroslavy Lacovej „vykreslili“ a odovzdali 
Novorodeneckému oddeleniu trenčianskej 
nemocnice inkubátor v hodnote 700 tisíc 
Kč. Mnohí absolventi výtvarného odboru 
ZUŠ Stará Turá každoročne pokračujú 
v štúdiu na stredných a vysokých školách 

umeleckého zamerania, úspešní absolventi 
Mgr. Lacovej rezonujú v kultúrnom svete 
ako módni návrhári, grafici, ilustrátori, 
maliari, umeleckí fotografi (napr. módny 
návrhár Lukáš Kimlička, ilustrátorka Mária 
Nerádová, vizuálna umelkyňa Katarína 
Poliačiková…). Mnohí z nich s pani riadi-
teľkou  naďalej spolupracujú na rozličných 
akciách školy.

Mgr. Miroslava Lacová podporuje čin-
nosť všetkých odborov školy, žiaci sa úspešne 
zapájajú do súťaží s výbornými výsledkami. 
V roku 2018 sa žiaci tanečného odboru 
stali vicemajstrami sveta v Chorvátsku. Má 
výrazný podiel na skvalitnení materiálneho 
vybavenia učební, vybudovala nahrávacie 
priestory školy. Škola pod jej vedením kaž-
doročne organizuje Deň otvorených dverí 
na ZUŠ a realizuje veľa zaujímavých výuč-
bových projektov a sústrední pod vedením 
lektorov tanca, hudby, či divadelných her-
cov. Okrem žiakov pani riaditeľka výrazne  
podporuje aj svojich kolegov – učiteľov. 
Vytvára príjemné, kreatívne  pracovné pro-
stredie, podporuje učiteľov vo vzdelávaní, 
robí všetko pre to, aby učitelia chodili do 
práce radi.

Vážená pani riaditeľka,
srdečne blahoželáme k oceneniu, ďaku-

jeme za všetku prácu v prospech našej školy 
i v prospech širokej verejnosti. Želáme veľa 
ďalších úspechov, nápadov, veľa pozitívnej 
energie a trpezlivosti do ďalšej práce.

učitelia  ZUŠ Stará Turá

� ZUŠ, ktorého vyspovedala moderátorka 
celého programu Katarína Medňanská. 
Obdivovateľov na výstave bolo toľko, že 
nastal  problém  cez nich vidieť krásne 
večerné modely šiat. 

Záverečná časť slávnostného koncertu 
bola venovaná folklóru. Opäť nastalo pre-
kvapenie, tentoraz vo folkórnom poňatí  

skladby od speváka M. Jacksona, ktorú 
zahrali a zatancovali členovia DFS Turanček. 
Je obdivuhodné, že ZUŠ dokázala k oslavám 
nahrať i CD nosič DFS Turanček, ktoré 
ako hodnotný darček-pamiatku na výro-
čie, dostali všetci pozvaní hostia. Plusom 
bol krásny obal, ktorý navrhla ilustrátorka 
Mária Nerádová. Záverečná spoločná pieseň 

členov DFS Turanček a Fidlikantov „Kačenka 
turanská“, spojila všetkých účastníkov osláv 
v jeden hlas. A to bolo určite tým najdôleži-
tejším a najkrajším ukončení tohto  veľko-
lepého podujatia… ĎAKUJEME!

Martina Závodsk 
 za rodičov detí ZUŠ

Ocenená Mgr. Miroslava Lacová (druhá zľava) so 
zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
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Pred ľudovým súdom: súdny proces so staroturianskym 
vládnym komisárom Júliusom Tomkom  3. časť

Nasledovala závažnejšia časť 
obžaloby, ktorá súvisela s parti-
zánskym hnutím. Po vypuknutí 
Povstania sa v podjavorinskom 
kraji aktivizovalo partizánske 
hnutie a angažovaní predstavi-
telia miestnej HSĽS sa prestávali 
cítiť bezpečne. Začiatkom sep-
tembra sa vyskytli prvé incidenty 
proti predstaviteľom miest-
nej správy. Išlo o vypočúvanie 
lubinského hájnika Cypriána 
Kušniera a postrelenie podpred-
sedu MO HSĽS Jána Pavloviča zo 
Starej Turej. Pavlovič následkom 
zranenia podľahol v piešťan-
skej nemocnici. Na ich základe 
povolal Tomka do obce Stará 
Turá nemecké vojsko. Partizáni 
o sebe dali vedieť nočným 
prepadom nemeckej posádky 
Landesschützen Bataillon 618 
v troch objektoch 12. októbra 
1944. V súvislosti s vyšetrova-
ním akcie Nemci upodozrievali 
miestnych obyvateľov, že podpo-
rujú partizánov a Tomka sa mal 
zúčastniť na „úsilí fašistických 
okupantov a domácich zradcov 
v úmysle znemožniť partizánsky 
boj.“ Do väzby sa dostali riadi-
teľ meštianskej školy Branislav 
Lichardus s rodinou, školník 
Ján Mazák s dvomi synmi, uči-
teľka Emília Lysá, evanjelický 
kňaz Miloslav Bibza so synom 
Branislavom a ďalší. Nemci v ten 
deň zatkli 14 osôb, ďalšie zais-
tenia nasledovali 24. októbra. 
V druhom slede bol zatknutý 
i Ján Nepomuk Wallo s man-
želkou. Spomienky na väzbu 
sa zachovali v jeho unikátnych 
zápiskoch: „Aby sa ma mohli 
striasť, bol som udaný Nemcom 
ako nespoľahlivý a 25. októbra aj 
s manželkou odvedený do väzby 
do Senice. Čakali sme vyšetrova-
nie, ale žiadne neprišlo, tak nás 
držali až do 10. novembra, keď 
nás s tým pomerkovaním pus-
tili, že žiaden priestupok na nás 
nenašli. Ťažké časy to boly pre 
nás, já už 75 ročný a moja 69 
ročná. Ináč sme mali pokoj, len 
strava bola veľmi mizerná. Šťastie, 
že to dlho netrvalo, ináč by to 
človek životom bol zaplatil.“ Na 
hlavnom súdnom pojednávaní 
Wallo tvrdil, že boli zadržaní až 
do 15. novembra. Tomkovi sa 

v tomto bode vytýkalo, že obyva-
teľov udal spolu so svojou man-
želkou Antóniou. Zaistených 
občanov odvážali na nákladnom 
aute. Syn riaditeľa meštianky, 
Branislav Lichardus mladší, 
v súvislosti s Tomkom na tento 
deň spomínal: „A potom sa niečo 
stalo, čo sa už asi neobjasní. Naša 
malá kolóna zastala pri katolíc-
kej ľudovej škole a veliaci dôstoj-
ník sa do nej odobral. Riaditeľom 
školy bol pán Július Tomka, ktorý 
súčasne pôsobil ako vládny komi-
sár a veliteľ Hlinkovej gardy. 
S mojím otcom sa politicky 
nikdy nepohodli, ale ako kole-
govia, učitelia, riešievali spolu 
výchovné a pedagogické problémy. 
Pred katolíckou školou sme stáli 
možno hodinu. Potom sa veliaci 
dôstojník vrátil a kolóna sa už bez 
zastávky presunula na Myjavu 
(...) Ako v ten deň po našom zat-
knutí prebiehal v katolíckej škole 
rozhovor medzi Tomkom a ese-
sákom? Aké boli argumenty, za 
čo a či vôbec sa vtedy rozhodlo, 
že to zlovestné náradie, na kto-
rom sme pri transporte sedeli, sa 
nakoniec nepoužije? To všetko, 
a možno i viac, je nezodpovedané. 
‚Aj kričali na seba‘, povedala mi 
po päťdesiatich rokoch telefonicky 
jedna z Tomkovie dcér, dnes už 
nebohá, Anička, ktorá bola 
vydatá v USA...“ V tejto súvis-
losti treba poznamenať, že v spo-
mienkach Lichardusa sa Tomka 
ako potenciálny udavač neuvá-
dza. Vládnemu komisárovi mal 
priťažiť i fakt, že počas nemeckej 
okupácie často Nemcov „často-
val.“ V tomto prípade sa však 
bránil tým, že hostil veliteľa 
gestapa a šoféra, ale len preto, 
aby mohol zaisteným pomôcť 
a tým pádom, „že som napr. 
uvedenú Lysú vyslobodil jedine 
tým, že som pomocou liehovín 
získal pre ňu protekciu u uvede-
ného veliteľa.“ Tieto interven-
cie boli spojené s preberaním 
finančných úplatkov (napr. od 
manželky ďalšieho zaisteného, 
Františka Součka, mal Tomka 
prevziať 2000 Ks a od Boženy 
Sabovej dokonca 5000 Ks), ale 
i „donáškou rôznych poživatín 
ako masla, vajec, cukru a pod. do 
kuchyne pí. Tomkovej.“ Tomka 

sa bránil tým, že tieto „dary“ 
využíval na pohostenie Nemcov 
a že ich bolo nutné takýmto pri-
jateľným spôsobom „korumpo-
vať.“  Peňažné prostriedky vraj 
od nikoho nežiadal, čo mu však 
evidentne nebránilo si ich pone-
chať. Na hlavnom pojednávaní 
uviedol, že finančné prostriedky 
od Sabovcov dal „nejakému 
nemeckému fiškálovi, ktorý bol 
predsedom DP a 1000 Ks som 
dal nejakému šoférovi, ktorý nás 
viezol.“ Ďalšiu finančnú čiastku 
2000 Ks, ktorá mala slúžiť 
v prospech zaisteného Ondreja 
Lániho, si už však ponechal. 

 Príbuzní zaistených 
boli presvedčení, že uväznenie 
nariadil Tomka. Do väzby sa 
dostali aj občania českej národ-
nosti – holič František Smejkal 
a fotografista František Lukeš. 
Po návrate zo Senice dal Smejkal 
obvinenému úplatok 5000 Ks 
od Boženy Sabovej, na základe 
ktorého mal odvolať udanie 
miestnej HG proti Sabovej a jej 
manželovi. Tých potom Nemci 
zo Senice prepustili. Tomkovi 
Smejkalova výpoveď opäť priťa-
žila. Uviedol totiž, že „všeobecne 
známo bolo o obvinenom, že za 
peniaze aj potvrdenia od HG 
dával v prospech prenasledova-
ných alebo internovaných osôb 
aj sám intervenoval.“ Počas 
hlavného procesu Smejkal 
citoval osvedčenie pre manže-
lov Sabovcov: „Veliteľstvo HG 
v Starej Turej odvoláva týmto 
udania, ktoré boli učinené na 
Boženu Sabovú a Jozefa Sabu, 
nakoľko sa tieto zakladajú na 
mylných informáciách a nespráv-
nych údajoch. A že zaistení sú 
spoľahliví a Slovenskému štátu 
verní.“
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1946; ŠA Bratislava, f. OĽS TN, 
64/47. Zápisnica z hlavného pojed-
návania 29. 10. 1947.

Juraj Krištofík 

Nočný dážď

Pod svetlom lámp 
sa trbliecu autá.

To dážď im dáva lak.
Všetko už stíchlo,

len neóny v oknách.
Noc obliekla si frak.

Dážď klope na parapetu.
Morzeovku píše.

Silný vietor duní, piští,
so stromami kníše.

Chladným vzduchom 
prepletá sa

orgovánov vôňa.
Mesiac tajne ukrýva sa

do tmavých mračien lona.

Ticho stojím s mokrou tvárou,
koncert kvapiek počúvam.

Zima už sa lúči s jarou,
k spomienkam sa presúva.

K. Holubeková

Július Tomka
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Čas plynie, spomienky zostávajú (3. časť) 
(Preklepy, brbty a iné „trapasy“ z Chirany a jej okolia)

Popri preklepoch a brbtoch, na ktoré sme 
si spomenuli v predchádzajúcich častiach 
nášho seriálu, stretali sme sa v minulosti, ale 
tiež v súčasnosti, aj s inými „trapasmi“ slov-
nej a štylistickej ekvilibristiky. Už samotné 
slovo „trapas“ je tzv. subštandardné slovo, 
ktoré podľa jazykovedcov do spisovnej slo-
venčiny nepatrí, hoci sa často používa. Je 
preto načase a my sa za to prihovárame, aby 
bolo „omilostené“ a zbavilo sa ponižujúcej 
predpony „sub-“. Podľa synonymického 
slovníka slovo trapas vyjadruje mrzutú uda-
losť, trápnosť, nepríjemnosť, patáliu, malér 
a pod. V našom seriáli sme trapasy použili 
preto, lebo vo väčšine prípadov vyvolávali 
úsmev. A ten je korením života. Tak prečo 
nie?

Ľavé rukávy závodov
„Predsedovia prvomájových výborov, označe-
nými červenými páskami najmenej 6 cm širo-
kými na ľavom rukáve jednotlivých závodov, 
škôl a ostatných pochodujúcich útvarov musia 
zamedziť rozpúšťaniu sprievodov hneď za pre-
hliadkovou tribúnou. Svoje sprievody povedú 
ďalej, kým nedostanú od poriadateľov pokyn 
k rozchodu.“ (Z Politicko-organizačného 
zabezpečenia okresných osláv 1. mája 1982)

Jasné stanovisko,
za ktoré by sa nemusel hanbiť ani súčasný 

„cudzojazyčný“ futbalový komentátor STV 
Ladislav Borbély:
„Spracovateľ v prevažnej miere vychádzal 
z existujúceho Štatútu…, čo v konečnom 
dôsledku odráža posilnený centralistický 
model riadenia s kritériami industriálnej 
éry – štandardizácia, synchronizácia, kon-
centrácia, maximalizácia, centralizácia a na 
druhej strane nerešpektuje kritériá postindus-
triálne ako – adaptabilitu, flexibilitu, sociálnu 
orientáciu, autonómiu, formálnu jednodu-
chosť vytvárania vlastnej stabilnej podnikovej 
kultúry atď.“ (Zo stanoviska CZV KSS a pod-
nikového riaditeľa k návrhu Zásad riadenia 
štátneho podniku… z 15.6.1989)

Aby sme potvrdili oprávnenosť zdanlivo 
neporovnateľného porovnania a časového 
nesúladu (1989 versus 2016) tohto veľmi 
náročného citátu so slovným žonglovaním 
spomenutého populárneho komentátora, 
vezmeme si na pomoc aj jeden z jeho bri-
lantných výrokov, hoci sa tentoraz netýkal 
Chirany (ale mohol by):

Horizontálna diagonála
„Skvelý útočník na, ehm, tej preklopenej hori-
zontálnej diagonále, z čoho vyplýva jeho, ba 
priam až magická, rýchlosť“ (V diskusii o fut-
balovom šampionáte EURO 2016)

Oceniť ocenenie
„Za uplynulé obdobie dosiahlo dobrých 
výsledkov. Ich ocenenie doporučujeme oce-
niť doporučením udelenia Čestného uznania“ 
(Z vyhodnotenia socialistickej súťaže“ v 70. 
rokoch minulého storočia)

Vzťahy vzťahov
„Vyjasniť vzájomné vzťahy medzi podnikom 
Chirana a ČSD vo vzťahu predĺženej koľaje. 
Zodp.: TR+OR Termín 31.3.1973“ (Úloha zo 
zápisu z kolégia GR)

Ďalší vzťah
„VDR (odbor výrobno-dispečerského riadenia 
– pozn. D.H.) urobí rozmiestnenie brigádnic-
kej pomoci SOU a SPŠE k vzťahu doplňova-
nia počtu ľudí“ (Zo zápisu z kontroly plnenia 
výrobného plánu)

Kádrový profil
„Za náš útvar doporučujem ako člena súdruha 
D.J., ktorý zatiaľ okrem pokladníka TJ nemá 
verejnú funkciu. Týmto sa nám vylepší kád-
rový profil.“ (Z pripomienok k návrhu usta-
novenia podnikovej disciplinárnej komisie)

Záhadný pôvod nedokončenej výroby
„Vysoká rozpracovanosť vznikla ešte v dobe, 
keď sme neexistovali“ (Zo štvrťročného 
rozboru hospodárskej činnosti cechu IV po 
jeho vytvorení na základe vyčlenenia výroby 
injekčnej techniky z cechu III)

Sejba červenými kolíkmi
„Upozornenie! Majitelia pozemkov sa upozor-
ňujú, že v priestore označenými červenými 
kolíkmi nesejte. BUDE STAVBA.“ (Tabuľa 
pri závode, vtedy ešte Presnej mechanike, vo 
veľkosti cca 80x50 cm, približne v rokoch 
1953-54. S vlastníctvom pozemkov sa vtedy 
nerobili veľké problémy. Kde to bolo potrebné, 
tam sa stavalo. Aj bez „verejného obstaráva-
nia“, ktoré má byť v súčasnosti oprávnenou 
brzdou netransparentných investičných akti-
vít štátnych a verejných inštitúcií. Fotku spo-
mínanej tabule si nechal autor na pamiatku 
v súkromnom archíve.)

Pripravený prejav
Riaditelia niektorých závodov a podnikov, 
prirodzene, všetko nestíhali, alebo aj neve-
deli stíhať. Niekedy ani nemali na to. Najmä 
v 50. rokoch, kedy boli do týchto funkcií 
častokrát menovaní aj mnohí neskúsení, ale 
zato politicky „spoľahliví a oddaní“ súdruho-
via. Týkalo sa to aj verejného vystupovania. 
Dokonca si nestihli vopred prečítať ani to, čo 
im ich usilovní asistenti a štáby v predstihu 
napísali. Potom to dopadlo pri čítaní pripra-
veného prejavu pred publikom asi takto:

„Súdružky a súdruhovia! Prejav pre súdruha 
riaditeľa na celozávodnú schôdzu. Súdružky 
a súdruhovia! V zmysle uznesenia posledného 
zasadnutia ÚV ...atď“ (Vystúpenie riaditeľa 
jedného zo závodov v 50. rokoch min. storočia 
na celozávodnej schôdzi)

Storno storna
Na základe zjednotenia filtru FP 20 a FP 30 
(zmeny technického výkresu) odstornová-
vame doteraz stornované nástroje PZ 7/72-
210 (Z vnútropodnikovej korešpondencie 
z 26.8.1974)

Pozdravy a oslovenia
Po februári 1948 sa na dverách a násten-
kách úradov, kancelárií a výrobných pre-
vádzok začali objavovať cedule s touto 
výzvou: „Zdravíme sa pozdravom Česť 
práci! Oslovujeme sa: súdruh, súdružka!“ 
V období „odmäku“ v 60., resp. koncom 80. 
rokov minulého storočia to už nebolo až také 
prísne. Pri návštevách nadriadeného minis-
terstva v Prahe sme sa stretali aj s takýmito 
neoficiálnymi pozdravmi a osloveniami: 

„ČEPRSO! (ČEsť PRáci SOudruhu) a odpo-
veďou POPRSO! (POlib mi PR… Soudruhu)“. 
Ich autori a používatelia chceli takto okrem 
racionalizácie stretávacích formalít vyjadriť 
svoj, tak trochu švejkovský, vzťah k nadikto-
vanej etike. Tým však nijako nechceme zne-
vážiť hlbokú a nesprofanovanú podstatu tohto 
pozdravu, ktorý je oslavou neodmysliteľnej 
časti nášho života – práce.

Môžeme si pri tom napríklad pripome-
núť (tentoraz už bez žartu), že k nemu mal 
veľmi blízko aj slávny podnikateľ Tomáš Baťa, 
ktorý verbálne, ale najmä činmi, vzdával 
práci česť. Jeden svoj prejav k spolupracov-
níkom v roku 1926 zavŕšil pozdravom „Ať 
žije život, ať žije naše práce!“ V Baťových 
závodoch bol pozdrav Česť práci jedným 
z bežne používaných. Spolu s heslom „Náš 
zákazník – náš pán“ a inými bol aj jedným 
zo sloganov, vyjadrujúcich firemnú filozo-
fiu. Také a podobné sa objavovali v Zlíne 
aj na veľkolepo organizovaných (nepoli-
tických) oslavách Sviatku práce – 1. mája. 
Mám na ne pekné detské spomienky. Najmä 
dnes, keď vychádza prvomájové číslo nášho 
Spravodajcu. Tie posledné „baťovské“ oslavy 
sa konali v roku 1938, necelý rok pred roz-
padom našej prvej Republiky.

Tak teda, napokon, aj my sa môžeme 
dnes s čitateľmi rozlúčiť skrátene (racio-
nalizovane) a pri tom slušne - DOVI alebo 
DOPO!

Zozbieral a zaznamenal 
DUŠAN HRNČIŘÍK

Humoru nie 
je nikdy dosť
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Bradlo, Štefánik a naša súčasnosť
Prežívame prvé dni mesiaca lásky, ktorý 

v  nás automaticky vyvoláva i  spomienku 
na generála, doktora Milana Rastislava 
Štefánika. V tomto roku 4. mája uplynie  sto 
rokov od jeho tragickej smrti. Mnohí z nás  
už navštívili alebo ešte navštívia Bradlo – 
miesto jeho posledného odpočinku.

Na svete je veľa hrobov i pamätníkov, ale 
na väčšinu z nich sa už dávno zabudlo. U nás 
doma je Štefánik jedným z mála smrteľní-
kov, ktorému bola postavená monumentálna 
mohyla jeho generáciou a po rokoch opra-
vená ďalším tretím až štvrtým pokolením 
Slovákov. Lebo dodnes generál vyčnieva nad 
svoje spoločenstvo tak okato, ako trčí z kra-
jiny Bradlo nad Brezovou a jeho rodnými 
Košariskami.

Bývalá disidentska, spisovateľka Hana 
Ponická vyslovila 9. decembra 1989 pri 
praslovanskom Štefánikovom hrobe pria-
nie, aby sa v  rodiacej slobode a  demok-
racii stalo Bradlo duchovným Gerlachom 
Slovákov, lebo generálovou smrťou sa pre 
nás nič neskončilo. Rúfusovsky povedané, 
nesmieme zabudnúť na to čo žil a hlavne 
načo to žil. Strata pamäti by bola našou veľ-
kou tragédiou.

S poľutovaním však musíme konštato-
vať, že spisovateľkina krásna metafora ani 
doteraz nebola  naplnená. Je preto našou 
povinnosťou – a nielen v máji – nezabúdať 
na Štefánika! Týmto postojom  bojovať proti 
všetkému, čo odmieta kontinuálu na pozi-
tíva, ktoré civilizácia predkov vytvorila. Teda 
to, čo podnecuje nielen historickú a národnú 
dimenziu, ale aj rovinu kultúrnu, mravnú 
a demokratickú. Nami budované občianske 
spoločnostvo sa nemôže vzdať pozitívnej 
náväznosti na minulosť, naopak, ona musí 
byť jeden z jej nosných pilierov.

A tak z možností ako Štefánika a jeho 
odkaz priblížiť hlavne mládeži, je pravidelný 
návrat škôl na Bradlo, čo mnohé výchovné 
inštitúcie aj robia. Ale položme si otázku: 
Môže ešte dnes, sto rokov po Štefánikovej 
smrti, osloviť jeho mohyla najmladšiu gene-
ráciu a aj tie budúce? Ak áno, tak čím?

To prvé, čo treba zdôrazniť, je presved-
čenie, že pamätník na Bradle symbolizuje 
predovšetkým – a  mal by symbolizovať 
aj v  budúcnosti – našu suverenitu i  štát-
nosť, ktorá vyšla z  vybojovanej slobody 
Štefánikovými legionármi v prvej svetovej 

vojne a zo skúseností spoločných rokov pre-
žitých s Čechmi v jednom štáte. Zvlášť však 
treba pripomenúť, že pokiaľ cesta na Bradlo 
bola slobodne vnímaná, pokiaľ Štefánikovo 
meno bolo objektívne spomínané v dejepi-
soch a nových knihách, svoju suverenitu sme 
mali. Stratili sme ju vždy vtedy, keď chod-
níky na Bradlo mali zarásť. A tak to bude aj 
v budúcnosti, lebo zjednocujúca sa Európa 
musí zostať „Európou slobodných náro-
dov“ a nie neidentickým splynutím štátov. 
Budúcnosť Európy musí  zabezpečiť aj istotu 
jednotlivých európskych etník a medzi nimi 
i národa slovenského. Túto suverenitu a oso-
bitosť vyjadrili už mnohí naši  demokratickí 
politici, historici a kultúrni pracovníci, ale 
len to nestačí. Elementárne základy tohto 
postoja musia byť dané politickým spoločen-
stvom a konkrétnou prácou nás všetkých. 
Ide o jednotu politických základov nášho, 
stáročia trvajúceho národného úsilia , ktoré 
určite najlepšie zosobňuje  M. R. Štefánik.

To druhé, čo nám Bradlo dnes i v budúc-
nosti má pripomínať, je nesamozrejmosť 
demokracie, ako aj určitá obtiažnosť a nároč-
nosť vedieť demokraticky žiť. Lebo sloboda 
sa dá aj zneužiť. Dnes i v budúcnosti. Je to 
dané podstatou kvality našej ľudskosti a   
v  možnosti voľby medzi viacerými alter-
natívami. Napríklad medzi dobrom a zlom, 
pravdou a lžou, právom  a násilím, slobodou 
a totalitou, egoizmom alebo otrockou služ-
bou. Štefánik by nám dnes určite povedal, 
že ani štátna samostatnosť a národná suve-
renita nám nepomôžu, ak nedokážeme pre-
hĺbiť svoje mravné a citové kvality. Povedané 
stručne: Hlavné nebezpečenstvo pre demok-
raciu tkvie v nás samotných! Preto musí byť 
našou snahou, aby demokratické formy štátu 
boli úmerne podriadené výchove k huma-
nizmu, mravnej pevnosti, pokore a  poc-
tivosti. Len vedením mládeže k  pravde 
a vzdelanosti, pestovaním obecného pocitu 
zmysluplnosti nášho života, môžeme sa 
dostať z hroziaceho úpadku.

No a  to tretie čo treba vysloviť je, aby 
sme pri bradlianskom symbole suverenity 
a demokracie nezabudli na Štefánika ako 
mysliteľa, žiaka a spolupracovníka Tomáša 
Gariqua Masaryka. Štefánikove myšlienky 
ďaleko presiahli dobu jeho krátkeho života. 
Bolševikov (nie národ Rusov!) označil za 
duchovných barbarov a podobný postoj by 

bol zachoval i k nacistom. Vážil si odkaz 
antiky, hodnoty židovsko-kresťanské, osvie-
tensko-renesančné. Vyznával protestantiz-
mus a humanizmus z doby našich národných 
dejín, ale aj kultúry celého sveta. Nezanechal 
nám však hotové odporúčania skôr znepo-
kojujúce otázky. Štefánik nás sub specie 
aeternitatis núti k permanentnému hľada-
niu pravdy a ľudských hodnôt aj v dnešnej 
zložitej globálnej dobe. 

V roku 1906, vtedy ešte zmietaný skep-
sou, si na Mt. Blancu do zápisníka astro-
nóma napísal: Čím širší je môj horizont, tým 
zreteľnejší sa mi zdá zmysel môjho života: 
pracovať k  oslobodeniu pravdy, krásy, aby 
tieto dopomohli k vláde dobra a tým rozsiali 
všeobecné šťastie na Zemi. Cítim to ako pokyn 
Ducha, v ktorého službu mám vstúpiť. A vše-
obecne je známe aj jeho krédo prestúpené 
pátosom viery, lásky a práce, ktoré pre neho 
znamenalo ďaleko viac, ako bezduché prijí-
manie vtedy platných filozofických a poli-
tických právd. A je nám aj príkladom ako 
nestratiť svoju integritu v identite,  duchov-
nej slobode a  nezávislosti. No,  prebudiť 
nás k  novému znepokojeniu a  tvorivosti, 
môže M. R. Štefánik aj touto svojou ideou: 
Mnohé sú problémy, ktoré rozochvievajú mi 
srdce, avšak i cit i logika mi vravia, že prob-
lém, skutočný problém je len jeden – mrav-
ným sebazdokonaľovaním uviesť indivídum 
s nekonečnosťou pre uspokojenie srdca a pre 
blaho spoločnosti.

Ak kroky mnohých z nás budú v týchto 
dňoch smerovať k hrobu M. R. Štefánika, 
hrdinu, ktorý bol s národom spojený ako 
všetci veľkí z  úsvitu našich novodobých 
dejín, nadchnime sa na rozkvitnutom Bradle 
pozitívnou inšpiráciou z múdrosti predkov, 
ktorá nám všetkým môže pomôcť pri prob-
lémoch  prítomnosti. A to je to najcennejšie, 
o čo nám v návratoch ku Štefánikovi musí 
ísť.

Peter Pavel Uhlík, 
čestný predseda Spoločnosti MRŠ

C Y K L O V Ý L E T
Na Bradle sa bude konať celonárodná spomienková slávnosť pri príležitosti 

100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. 
Cykloklub Stará Turá naplánoval Cyklovýlet na Bradlo. 

Termín: 4. mája 2019, zraz je o 9:00 hod. na Námestí slobody v Starej Turej. 
Poďte s nami na Bradlo!

Obraz Milana Rastislava Štefánika
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Legenda o Štefánikovi
Moje prvé štyri roky školskej dochádzky spadali do vojnového obdo-
bia. Bola som žiačkou dvojtriednej ľudovej školy v Ďurcech Doline 
(Presne takto to mám napísané rukou pani učiteľky Olšákovej na 
vysvedčení – myslím ten mäkčeň v slove Ďurcech). Pani učiteľka tu 
učila dlhé roky, pochádzala z Turca, z Mošoviec, kde sa rozpráva 
mäkko, no ten mäkčeň som si overila aj na úradnej pečiatke. jej 
manžel Josef Olšák učil na meštianke v Starej Turej. Podľa mena 
vidno, že bol českej národnosti, no slúži ku cti predstavenstvu a ob-
čanom, že im jeho pôvod neprekážal a obaja manželia učitelia tu 
prežili vojnové roky aj s dvoma dcérkami. 

Toto len na úvod, teraz už budem 
rozprávať o inom. 

Neviem, ako sa na iných ško-
lách správali počas Slovenského 
štátu k pamiatke generála M. 
R. Štefánika. Ale pani učiteľka 
Olšáková vždy k 4. máju pripra-
vila malú slávnosť. Veľký zará-
movaný obraz generála v modrej 
uniforme bol opretý v našej 
triede o tabuľu na stupienku 
a bol obložený kvetinami. Na 
slávnosť prišli aj žiaci z druhej 
triedy so svojou učiteľkou. Aj 
oni mali pripravený program. 
Na Stupienku vedľa obrazu sme 

spievali ľudové pesnička a pred-
nášali básničky o Štefánikovi. 
Ako malá tretiačka som mala aj 
ja recitovať dosť dlhú básničku. 
možno ju poznáte: Choď, syn 
môj, vo svet široký...

nepatrila som k najlepším 
recitátorom, ale pani učiteľka 
vedela, že ja sa aj takú dlhú 
báseň naučím. lebo som sa učila 
rada, dobre a rýchlo. Učila som 
sa ju popoludní pri pasení husí 
a večer som básničku predná-
šala celej rodine v našej veľkej 
kuchyni. Neviem, kto všetko ma 
popri domácej práci počúval, ale 

určite najpozornejším posluchá-
čom boli náš dedko Juro. hoci 
boli od prvej svetovej vojny na 
jedno ucho hluchý, pozorne sa 
mi díval na ústa a s jednou rukou 
pri zdravom uchu, aby im z bás-
ničky nič neušlo. Veď dedko boli 
Štefánikov rovesník a tiež celé 
štyri roky bojovali na fronte ako 
vojak rakúskouhroskej armády. 

Doma museli nechať mladú 
ženu, dvoch maličkých synov 
a starých rodičov. Dedko sa 
aspoň vrátili, ale nevrátil sa ich 
mladší brat. zahynul vraj kdesi 
vo vodách talianskej rieky Pijavv. 
Zostalo po ňom len meno na 
pamätníku pred kostolom. 

Nuž nie div, že náš dedko 
milovali Štefánika, lebo to on sa 
pričinil o koniec vojny a o pád 
cisárskej monarchie. A preto mu 
pripisovali – tak ako kedysi ľudia 
Jánošíkovi – až nadprirodzené 
vlastnosti. 

Keď som v básničke pri-
šla po verš: a meral hviezdne 
dráhy – dedko ma prerušili, 
zastavili ma v prednese a začali 
rozprávať. Kde to počuli alebo 

čítali, neviem, ja som túto milú 
a krásnu legendu o našom gene-
rálovi ani dotiaľ, ani odvtedy 
nepočula. 

Už nechám hovoriť dedka: 
„Hja, dievča, pekná básnička, 

ale či ty vieš, že Štefánik nebol 
len generálom, nebol len letec, 
ale bol aj hvezdárom. Ale jakým! 
Raz si ho chceli kamaráti alebo 
možno páni z hvezdárne vyskú-
šať, a tak mu pod nohu postele 
podložili pijavý papier z písanky. 
A predstav si, dievča, že Štefánik 
to hneď zbadal a povedal im, že 
alebo sa zdvihla Zem, alebo 
sa znížilo nebo. Taký to bol 
hvezdár!“

Nuž takto obyčajní ľudia 
milovali svojho hrdinu za to, že 
im priniesol slobodu a nádej pre 
budúcnosť, že o ňom začali roz-
právať legendy a rozprávky. 

Aj ja som vďačná svojmu 
dedkovi za túto legendu a zve-
rejňujem ju preto, aby ju poznali 
aj tí, čo si tieto riadky prečítajú. 

Alžbeta Cibulková

Milé jarné prekvapenie
Jar nás dokáže prekvapiť vždy, 
aj keď vieme, že každý rok sa 
opakujú tie isté javy: máme dlh-
šie dni, slniečko teplejšie hreje, 
zelená sa trávička, zakvitnú sne-
žienky, spievajú vtáčiky. 

No obyvatelia nášho mestečka 
zažili v túto jar niekoľko milých 
prekvapení. Čo sa niektorí 
ľudia našpekulovali nad „porý-
paným“ trávnikom na mieste, 
kde prednedávnom stáli provi-
zórne obchodíky. Presnejšie po 
pravej strane potoka na ulici 
SNP. Krtkovia predsa neryjú 
tak rovno a pravidelne – hútali 
jedni, alebo sa po trávniku pre-
hnali nejaké mašiny? Mudrovali 
tí, čo mali technickejšie myslenie. 

Až prvé slnečné dni vyzradili 
tajomstvo: z tých „porýpaných“ 
riadkov začali vykúkať tmavoze-
lené lístky tulipánov. Už sa všetci 

tešíme na tú nádheru, až tu budú 
kvitnúť rady pestrých kalichov. 

A to, čo obyvateľov čakalo 
na námestí pred kostolom sa ani 
nedá nazvať prekvapením, ale 
rovno zázrakom. Frekventované 
miesto pred cukrárňou, a okolo-
chodiaci ani netušili, čo skrýva 
tento kúsok trávnika. Až jed-
ného dňa, ba dalo by sa povedať, 
že zvečera naráno tu zakvitol 
pestrý koberček krókusov. Bielu, 
žltú a fialovú krásu o pár dní ešte 
podfarbili nízke červené tulipá-
niky. Veď všetci chodíme okolo, 
no tu sa nedá len tak prejsť. Tu 
treba chvíľku postáť, potešiť oči 
a krásou pohladkať dušu. 

A porozmýšľať. Kde sa tu táto 
jarná krása vzala?  V čej hlave sa 
zrodili takéto nápady a čie ruky 
tie nápady zrealizovali a pripra-
vili obyvateľom mesta a jeho 
návštevníkom takéto milé jarné 
prekvapenia? 

Aj tá hlava, aj tie ruky si 
zaslúžia od nás, čo chodíme 
okolo a s úľubou sa pozeráme 
na tú krásu, veľké a úprimné 
ĎAKUJEME!

A. Cibulková

Opäť sa blížia Divné veci
Zdá sa nám, že len 
nedávno Stará Turá 
žila Festivalom Divné 
veci. Odvtedy uplynul 
takmer rok, a už sú 
tu prípravy na nový 
ročník. Na tie najzá-
sadnejšie otázky sme 
sa spýtali organizátorky tohto 
podujatia Moniky Haasovej.

• Aký termín si majú 
Staroturanci a všetky priaz-
nivci festivalu rezervovať na 
túto zaujímavú akciu?
Áno, Divné veci sa blížia 
nezadržateľnou rýchlosťou. 
Prípravy sú v plnom prúde. 
Tento rok  budú Divne veci 3 
dni. Začíname už vo štvrtok 
podvečer 20.6. a pokračujeme 
piatok a sobotu 22.6.

• Na čo sa môžu návštevníci 
festivalu tešiť? 
Diváci sa môžu tešiť na zahra-
ničných umelcov z Holandska, 
Taiwanu, Kostariky, Izraelu/
Nemecka, Maďarska. Deti sa 
môžu tešiť rozprávkam, ktoré 
budú aj pre tých najmenších. 

Na koncerty skupín 
ako Para, Banda, 
Vrbovskí  v í ťaz i 
a Djembe picnic band. 
Na Dubniku budeme 
mat opäť jánsky oheň 
s dvomi koncertmi 
z Čiech MAMAPAPA 

BANDA, kde hrajú v skupine aj 
Francúz, Srb a jamovku.

• V tomto období bude 
v našom okolí viacero akcií. 
Prečo by mali ľudia rozhod-
núť práve pre Festival Divné 
veci? 
Ľudia zažijú neobyčajné 
momenty v netradičných 
priestoroch a hlavne nič, čo by 
mohli očakávať. Lebo Divne 
veci sú pre všetkých, ktorí 
milujú Divne veci!

Monika veľmi pekne ďakujeme 
za dôležité informácie o prípra-
vách festivalu. Prajeme, aby sa 
v poradí už 5. ročník Festivalu 
Divné veci vydaril k spokoj-
nosti všetkých návštevníkov. 

Eva Adámková 
DK Javorinaautor foto: A. Maláriková
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Tretí turnaj Európskej basketbalovej 
ligy dievčat v Piešťanoch

Naše dievčatá do 16 rokov 
sa v dňoch 1. – 3. marca 2019 
zúčastnili tretieho turnaja EGBL 
v piešťanskej Diplomat aréne. 
Pod vedením trénera Martina 
Sýkoru odohrali 5 zápasov 
v priebehu troch dní proti ťaž-
kým súperom z viacerých krajín.  
V piatok poobede sa posta-
vili proti ukrajinskému tímu 
z Odesy a energicky a bojovne 
naladené už v ¼ ukázali, kto 
bude v tomto zápase domino-
vať. Naše dievčatá agresívnou 
obranou nútili súpera k chy-
bám, presadzovali sa aj pod 
oboma košmi a predovšetkým T. 
Vandlíková a N. Vojteková boli 
úspešné na útočnom doskoku. 
Vývoj zápasu umožnil tréne-
rovi, ktorému na lavičke vypo-
máhali asistentky K. Šustíková 
a L. Krč-Turbová, vystriedať na 
palubovke aj hráčky, ktoré oby-
čajne toľko priestoru nedostá-
vajú a základnú päťku šetriť na 
ďalšie zápasy. Tak sa podarilo 
až jedenástim hráčkam, včítane 
mladších dievčat V. Kubinovej, 
E. Eliášovej a Z. Gergelyovej, 
zapísať sa na streleckú listinu. 
Veľmi úspešne si počínala aj E. 
Vavrincová, ktorá zaznamenala 
8 doskokov. Dievčatá možno 
môže mrzieť množstvo nepre-
menených trestných hodov, ale 

celkové víťazstvo s výsledkom 
55:22 pre naše družstvo, to 
nijako neohrozilo.

Večer ich čakal podstatne 
kvalitnejší a skúsenejší súper 
z lotyšskej Rigy, ktorý v celom 
turnaji dominoval a nakoniec 
vyhral všetkých 5 zápasov. Naše 
dievčatá od začiatku ťahali za 
kratší koniec, v ¼ dokázali dať 
len 3 body a fanúšikom aj tré-
nerom sa na zápas naozaj ťažko 
pozeralo. V 2/4 sa spamätali 
a túto vyhrali 14:12. Žiadny 
zázrak sa však nekonal, Riga 
opäť zabrala a zápas dievčatá 
prehrali vysoko 32:67.

V sobotu boli na pláne dva 
zápasy so súpermi, ktorí boli 
výkonnostne na našej úrovni. Na 
obed to bol tím ostravskej bas-
ketbalovej školy, proti ktorému 
dievčatá nastúpili trochu ustrá-
chane po predošlom debakli. 
Napriek snahe sa im nedarila 
streľba a na začiatku 4/4 prehrá-
vali o 13 bodov. Zápas sa lámal 
až v závere, naše dievčatá znížili 
vďaka aktívnej V. Kubinovej stav 
až na rozdiel 4 bodov, ale v závere 
už nezostávalo síl a zápas pre-
hrali 45:49. Večer čakal dievčatá 
súper zo švédskeho Štokholmu. 
V tomto zápase predviedli diev-
čatá asi najlepší výkon v turnaji. 
Bodovo sa konečne presadila aj 

T. Vandlíková, ktorá zazname-
nala 16 bodov a 10 doskokov. 14 
sekúnd pred koncom prehrávali 
o 1 bod, no nakoniec poslednú 
akciu nezvládli a súper tak tesne 
vyhral 53:50.

V nedeľu dievčatá nastú-
pili na posledný zápas turnaja 
proti hráčkam z ruského St. 
Peterburgu. Súper mal pod-
statne lepšiu streľbu a našu 
obranu prekonával až veľmi 
ľahko. Naše dievčatá pôsobili 
na ihrisku nervózne a hoci si aj 
vypracovali viaceré šance, nepo-
darilo sa ich úspešne zakončiť. 
V druhej polovici začali hrať 
uvoľnenejšie a ruským súper-
kám sa herne vyrovnali. Celkovo 
však bolo víťazstvo ruského tímu 

54:29 viac ako zaslúžené.
Naše dievčatá sa tak roz-

lúčili s tohtoročnou súťažou 
EGBL 6.  miestom. Veríme, že 
nazbierané skúsenosti zo zápa-
sov s ťažkými súpermi využijú 
v záverečných zápasoch celoslo-
venskej súťaže.

Turnaja sa pod vedením 
trénera M. Sýkoru a asis-
tentky K. Šustíkovej zúčastnili 
M.  Pomajbová, Z. Gergelyová, 
V. Kubinová, T. Vandlíková, 
K. Mikudíková, Z. Ostrovská, 
T. Kraislová, E. Vavrincová, 
P.  Gadušová, N. Vojteková, 
B. Burianová a E. Eliášová. 

MBK Stará Turá


