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Mamy, naše hrdinky 
 Deň matiek oslávime tento rok 8. mája
Medzinárodný deň matiek je oslavou a vyjad-
rením úcty a vďaky tým ženám, ktoré majú to 
najdôležitejšie povolanie na svete: byť mamou.

Úloha matiek aktuálne na pozadí prebie-
hajúcej vojny na Ukrajine vykríkla do sveta 
svoju dôležitosť na tomto svete. Mamy sú 
hrdinkami v akčnom príbehu zvanom život. 
To, čo zvládajú, nikto nevie, pretože nie je 
čas na vysvetľovanie. Život beží ako splaše-
ný a preto mama, nášmu srdcu najbližšia, je 
často samozrejmá a jej robota je neviditeľná. 
Je to istota, pilier a skala, o ktorý sa opierame 

a vždy je tam pre nás v každom veku, no tre-
ba pamätať na to, že samozrejmosťou nie je. 
Mamy sú vzácne.

Svet je však taký, že nie každý mamu pri 
sebe má a vtedy prichádzajú mamy, ktoré lás-
ku, opateru a starostlivosť vedia darovať a tak 
mamu nahradiť. Preto poďakujme všetkým 
mamám, ktoré sú tu a robia tento svet krajším 
miestom. Všetky mamy bdejú nad nami, aj 
tie, čo už nie sú medzi nami. Tým venujeme 
tichú spomienku a vedzme, že tu zanechali 
po sebe kus svojho srdca, kus seba. Mama je 

láska a jej láska Vás nikdy neopustí.
Klobúk dole všetkým našim mamám, 

ktoré pri svojich starostiach sú tu aj pre svoje 
okolie a pomáhajú v každom počasí. Skrom-
nosť našich mám je ich vychýrenou vlastnos-
ťou, no aj tak by sme im mali dávať častejšie 
najavo našu vďaku, našu podporu, vyjadriť 
pochopenie a rešpekt. Ďakujeme Vám, mamy 
naše, ste pre nás viac, ako si myslíte.

 n Bc. Gabriela Hučková
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térium... 
a čo? 
Divadelné 
predstavenie, 
DK Javorina, 
1. mája 2022 
o 19:00 hod.

Mýty 
a hoaxy 
o výžive
Prednáška, 
DK Javorina, 
5. mája 
o 17:00 hod. 

Podjavorinská 
päťdesiatka
Klub slovenských 
turistov, 14. mája

Pinocchio
Rodinný muzikál, 
DK Javorina, 15. mája 
o 17:00 hod.

Rodinné 
tajom-
stvá 
súťaž pre 
rodiny 
s deťmi, CVČ, 
15. mája 
o 13:00 hod.

VHREHRA 
Divadelné 
predstavenie divadla 
Tilia, DK Javorina, 
19. mája o 19:00 hod. 

Alžbeta 
Báthory 
Muzikál, DK Javorina, 
30. mája o 19:00 hod.

Odber krvi 
jednotkou 
NTS
DK Javorina, 1. júna

Deťom pre 
radosť 
Oslava MDD, 
Námestie slobody, 
1.júna
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Mesto Stará Turá SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 
Z.z.“) a v súlade s  § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len zákon č. 596/2003 Z.z.), zákonom č.138/2019 
Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 138/2019 Z.z.“) a zákonom  č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje

V ÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 

Základnej školy, Hurbanova 128/25, 
916 01 Stará Turá s predpokladaným 
nástupom do funkcie od 01.09.2022

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracov-
nej činnosti vedúceho pedagogického zamest-
nanca § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. 
a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 § kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej 

činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii 
pedagogického zamestnanca (§ 10zákona 
č. 138/2019 Z.z.), získanie vyžadovaného stupňa 
vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo 
študijnom odbore a v príslušnom študijnom 
programe (§ 11 a § 12zákona č. 138/2019 Z.z.),

 § zaradenie do kariérového stupňa samostatný 
pedagogický zamestnanec alebo samostatný 
odborný zamestnanec (§ 39 zákona č. 138/2019 
Z.z.),

 § bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z. 
a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.),

 § zdravotná spôsobilosť (§16 zákona č. 138/2019 
Z.z.),

 § ovládanie štátneho jazyka (§17 zákona 
č. 138/2019 Z.z.),

 § najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§ 3 
zákona č. 596/2003 Z. z.).

Termín a miesto podania žiadosti:
 § písomnú žiadosť o zaradenie do výberového 

konania so všetkými požadovanými dokladmi 
doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou 
na adresu Mestský úrad, Ul. SNP 1/2, 916 01 
Stará Turá,

 § termín podania prihlášok do 16.05.2022 do 
12.00 hod.,

 § obálku označte heslom „Výberové konanie – 
Základná  škola, Hurbanova 128/25, 916 01 
Stará Turá – NEOTVÁRAŤ.“

Ďalšie informácie: Oddelenie školstva a sociál-
nych vecí, č. tel.: 032/746 16 28 alebo webové sídlo 
mesta Stará Turá www.staratura.sk.

V Starej Turej dňa 04.04.2022

 n PharmDr. Leopold Barszcz 
primátor mesta

Slávnostné odovzdanie 
nájomných bytov 
 v Starej Turej
V Starej Turej dňa 31. marca 2022 pri-
mátor mesta Stará Turá Leopold Barsz-
cz slávnostne odovzdal za prítomnosti 
predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Jaroslava Bašku, zástupcu 
generálneho riaditeľa Štátneho fon-
du rozvoja bývania Borisa Cehlárika, 
koordinátora pre marketingové čin-
nosti a vzťahy s verejnosťou Štátne-
ho fondu rozvoja bývania Vladimíra 
Sirotu a poslankyne Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, predstaviteľov 
Okresného úradu Trenčín i ostatných 
zástupcov externého manažmentu, 
zhotoviteľov a samosprávy novoposta-
vené nájomné byty.Celkovo bolo odo-
vzdaných do užívania 57 nájomných 
bytov bežného štandardu spolu s tech-
nickou vybavenosťou. 

Vybudovanie bytov prestavbou ob-
jektu bývalého internátu SPŠE Stará 
Turá s rozpočtovým nákladom 2 645 
057,08 EUR je významným investič-
ným projektom v Starej Turej. Tento 
projekt bol financovaný nenávratnou 
štátnou dotáciou Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky a z po-
skytnutého úveru mestu od Štátneho 
fondu rozvoja bývania i rozpočtu mesta.

Vo všeobecnosti, ide o prestavbu 
komplexu budov bývalej strednej školy 
(SPŠE), ktorá kedysi patrila do zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Z hlavnej budo-
vy školy bol už v minulom roku vybu-
dovaný tzv. Mestský dom, kde sídlia 
mestské organizácie a Mestská polícia. 

„V časoch pred rokom 1989 to bola 
vyhlásená škola s veľmi dobrou reputá-
ciou v celom bývalom Československu. 
Všetky tieto budovy (samotná škola, in-
ternát, dielne, kuchyňa, telocvičňa) sa 
prestali používať postupne od 90-rokov 
a začali chátrať. Boli sporadicky využí-
vané pre prípady potreby. Najmä počas 
posledných rokov nabralo chátranie 

pomerne dynamický posun,“ uviedol 
primátor mesta. „Samozrejme, v prie-
behu týchto rokov sa Trenčiansky sa-
mosprávny kraj snažil o odpredaj tých-
to objektov, ale neúspešne. Paralelne 
s tým sa aj mesto snažilo získať tieto 
stavby do svojho majetku. K dohode 
došlo až v roku 2018, kedy boli nehnu-
teľnosti predané a prevedené na naše 
mesto,“ doplnil primátor.

Následne veci nabrali rýchly spád 
a začali sa riešiť do dnešnej podoby. 
Týchto 57 bytov, ktoré boli odovzdané 
(1-, 2-, a 3-izbové), sú druhou várkou 
v poradí. Minulý rok sa odovzdalo do 
užívania 24 bytov v budove patriacej 
mestu. A v máji tohto roku je plánova-
né odovzdanie ďalších 32 nájomných 
bytov. 

Celkovo tak za posledné dva roky 
bude odovzdaných 113 bytov, čo je 
takmer zdvojnásobenie počtu nájom-
ných bytov v meste. Mesto Stará Turá 
malo pôvodne 123 nájomných bytov 
a k nim tak pribudne týchto 113 no-
vých. Je vhodné tiež doplniť, že v jed-
nej z budov bývalej školy SPŠE, ktorú 
mesto odpredalo súkromnému vlastní-
kovi, sa buduje ďalších 32 komerčných 
bytov (teda nie nájomných). Všetky 
tieto prestavby objektov na bytové 
jednotky aspoň čiastočne zastabilizujú 
trh s bytmi, uľahčia dostupnosť býva-
nia a spomalia negatívny demografický 
trend.

Rekonštrukčné práce na prestav-
be objektu bývalého internátu SPŠE 
sa začali v januári 2021 a projekt bol 
úspešne ukončený vo februári 2022. Vo 
štvrtok 31. marca 2022 sa uskutočnilo 
slávnostné odovzdanie nájomných by-
tov do užívania nájomcom.

 n Mgr. Miroslav Krč 
Kancelária primátora mesta 

foto: Mesto Stará Turá
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Mesto Stará Turá SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 
Z. z.“)  a v súlade s  § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
zákon č. 596/2003 Z. z.), zákonom č.138/2019 Z. 
z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
138/2019 Z. z.“) a zákonom  č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 
neskorších predpisov  vyhlasuje

V ÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 

Centra voľného času, Gen. M. R. Štefánika 
355/4, 916 01 Stará Turá s predpokladaným 

nástupom do funkcie od 01.09.2022

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracov-
nej činnosti vedúceho pedagogického zamest-
nanca § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. 
a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 § kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej 

činnosti v príslušnej kategórii a  podkategórii 
pedagogického zamestnanca (§ 10 zákona č. 
138/2019 Z. z.), získanie vyžadovaného stupňa 
vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo 
študijnom odbore a v príslušnom študijnom 
programe (§ 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z.),

 § zaradenie do kariérového stupňa samostatný 
pedagogický zamestnanec alebo samostatný 
odborný zamestnanec (§ 39 zákona č. 138/2019 
Z. z.),

 § bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z. a § 
3 zákona č. 552/2003 Z. z.),

 § zdravotná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 
Z. z.),

 § ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 
138/2019 Z. z.), 

 § najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§ 3 
zákona č. 596/2003 Z. z.).

Termín a miesto podania žiadosti:
 § písomnú žiadosť o zaradenie do výberového 

konania so všetkými požadovanými dokladmi 
doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou 
na adresu Mestský úrad, Ul. SNP 1/2, 916 01 
Stará Turá,

 § termín podania prihlášok do 16.05.2022 do 
12.00 hod.,

 § obálku označte heslom „Výberové konanie – 
Centrum voľného času, Gen. M. R. Štefánika 
355/4, 916 01 Stará Turá – NEOTVÁRAŤ.“

Ďalšie informácie: Oddelenie školstva a sociál-
nych vecí, č. tel.: 032/746 16 28 alebo webové sídlo 
mesta Stará Turá www.staratura.sk.

V Starej Turej dňa 04.04.2022

 n PharmDr. Leopold Barszcz 
primátor mesta

 Pripomenuli sme si 
 oslobodenie mesta
8. apríl je deň, ktorý pre naše mesto 
pred 77 rokmi znamenal vytúženú 
slobodu. Dnes si boli vedúci predstavi-
telia mesta uctiť pamiatku tých, ktorí 
sa o tento čin zaslúžili. Primátor mesta 
spolu so zástupkyňou primátora a pred-
nostkou mestského úradu položili ve-
niec k hrobom rumunských vojakov, 
ako aj k pamätnej tabuli v základne 
škole, a uctili si tak ich pamiatku. Na 
tých, ktorí si ctia najvyššie hodnoty, sa 
nezabúda. Obzvlášť v tejto dobe!

 n Primátor mesta

„OČULI STE?“ 
V našom malom mestečku je vždy 
fúra vecí k videniu a tiež nespočetné 
množstvo zaujímavých informácií, 
ktoré prúdia medzi občanmi. 
Zaužívané je aj to, že zaručene všetko, 
čo počujete, musí byť na 99,9 % pravda 
... a samozrejme, i výmysel.
Opäť sme zašli za našou tetuškou –
Tetkou ze Staroturanského, ktorá sa 
za Vás dožaduje odpovedí na otázky 
z chodu mesta. Čo bolo na pretrase 
tentokrát?

Príbeh druhý: JARMOK
Redakcia: „Ako Tetka, nejako ste sa 
nám vytratili, keď sme Vás na strán-
kach nemali!“
Tetka: „Nále, byla sem trochu po tých 
špitáloch, víš múj milý, nám mladím 
už nohy tak neslúžá. Ale isce, ket si 
ma oslovil, zasik budeš scet, abych sa 
nijekde terigala.“  
Redakcia: „Je to pravda, očuli ste, že 
Staroturiansky jarmok nebude?“
Tetka: „Ná, očula, očula, ale sama 
temu nemóžem nejak vjerit. Ket už 
sme moseli byt pozavíraný v kutici jak 
bundáš v ohrádke, tak reku naši 
hodnostári budú takí láskaví 
a doprajú nám trochu 
teho jarmarkového 
šábesu. Tak i já sem 
na pochybách, či tén 
slávny jarmark bude 
alebo nije?
Ináč byla sem znovu 
na úrade po radu. No 
a spokojno ma vyšiku-
vali preč, ževraj neskáj 
majú deň bez stránek. 
No čo já im prídem jako 
stránka? Ale taký mladý 

fičúr ma vypravil do Domu odborov, 
fčileky je to tuším kultúrny, žepraj ten 
jarmark majú nastarosci. Privítala mňa 
tam hned skraja taká pjekná panička, 
Evka jej vyprávali, a že teda prezradí 
jak to je.“

Na otázku Tetky ze Staroturanského 
odpovedá Bc. Eva Adámková, riadi-
teľka Domu kultúry Javorina: 

Viacero občanov sa aj na nás obrátilo 
s otázkou, či jarmok bude alebo nie. Sme 
radi, že všetkým môžeme oznámiť, že 
tento rok Staroturiansky jarmok je pláno-
vaný a bude v termíne od 10. do 11. júna 
2022. Organizáciu a prípravu podujatia 
zastrešuje Dom kultúry Javorina a po-
mocnú ruku podáva mesto Stará Turá 

i ostatné organizácie. 
Verím, že po dlhšej dobe si s ra-

dosťou vychutnáme toto tradičné 
podujatie v Starej Turej

Tetka: „Ná, to ste mi moja 
milá spravili velikú radosť. 
Konečne si pojdem kúpit 

ten noví parazól, nech 
mi pokaždé nekapká 
za krk.“ 

n Za redakciu 
spracoval M.K.
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Čo je potrebné vedieť  v prípade ohrozenia
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich 
život, zdravia alebo ich majetok až vtedy, keď 
sú priamymi účastníkmi havárií, živelných 
pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto 
mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že 
neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú 
situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou 
znásobujú straty za životoch a zvyšujú počet 
zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri 
mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou 
voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.

Cieľom tohto informatívneho 
článku je poskytnúť informácie 
o tom, ako reagovať na vznik mi-
moriadnej udalosti, čo robiť, keď 
je ohrozený život a zdravie, alebo 
ako postupovať, keď je ohrozený 
majetok.

Základné ochranné 
opatrenia civilnej 
obrany (CO):
 § Varovanie obyvateľstva
 § Evakuácia osôb
 § Ukrytie osôb
 § Použitie prostriedkov 

individuálnej ochrany

Varovanie obyvateľstva
Varovanie je vykonávané varov-
nými signálmi uskutočňovanými 
prostredníctvom sirén, následne 
sú dopĺňané hovorenou informá-
ciou prostredníctvom hromad-
ných informačných prostriedkov 
(televízia, rozhlas).
Všeobecné ohrozenie – 2-mi-
nútový kolísavý tón sirén 

– varovanie obyvateľstva pri 
ohrození, alebo pri vzniku mi-
moriadnej udalosti, ako aj pri 
možnosti rozšírenia následkov 
mimoriadnej udalosti. Týmto 
tónom sa počas vojnového stavu 
a počas vojny vyhlasuje aj ohro-
zenie v prípade možného vzduš-
ného napadnutia územia štátu.
Ohrozenie vodou – 6-minúto-
vý stály tón sirén – varovanie 
obyvateľstva pri ohrození ničivý-
mi účinkami vody.
Koniec ohrozenia – 2-minú-
tový stály tón sirén bez opa-
kovania – koniec ohrozenia ale-
bo koniec pôsobenia následkov 
mimoriadnej udalosti.

Čo robiť, keď zaznie 
siréna? (mimo doby 
pravidelného preskúšania)
 § Pri pobyte mimo budovu 

čo najrýchlejšie vyhľadajte 

úkryt, prípadne vstúpte do 
najbližšej budovy

 § Ak sa nachádzate 
v domácnosti, zhromaždite 
celú rodinu a neopúšťajte byt

 § Nesnažte sa vyzdvihnúť 
deti zo škôl a predškolských 
zariadení, bude o ne 
postarané

 § Vytvorte izolovaný uzavretý 
priestor – uzavrite a utesnite 
okná, dvere a vetráky, 
odstavte klimatizáciu 
(netesnosti prelepte páskou, 
väčšie netesnosti tkanivami 
namočenými vo vode 
s rozpustenými saponátmi)

 § Uhaste otvorený oheň a iné 
spaľovacie zariadenia

 § Sledujte vysielanie rozhlasu 
a televízie a riaďte sa podľa 
vysielaných pokynov

 § Telefonujte len v súrnom 
prípade, nezaťažujte 
telefónne linky

Evakuácia osôb
Evakuácia je odsun ohrozených 
osôb, zvierat, prípadne vecí 
z určitého územia. Evakuácia sa 
vyhlasuje až po vyhlásení mimo-
riadnej situácie v presne stanove-
nom znení.
Z čoho má pozostávať evaku-
ačná batožina: osobné doklady, 
cennosti malých rozmerov, osob-
né lieky a zdravotnícke potreby, 
základné potraviny a nápoje na 
2 – 3 dni, predmety osobnej hy-
gieny a dennej potreby, baterka, 
prikrývka, bielizeň, náhradný 
odev, obuv, nepremokavý plášť.

Ukrytie
Ukrytím sa rozumie ochrana 
osôb v ochranných stavbách 
alebo v budovách odvrátených 
od smeru vetra s čo najmenším 
počtom okien a vchodov.
Zásady správania sa v úkry-

toch: potrebné riadiť sa úkry-
tovým poriadkom, správať sa 
zodpovedne, neplytvať vodou 
a potravinami, udržiavať poria-
dok a čistotu, zbytočne sa po 
úkryte nepohybovať a nerozprá-
vať hlasno, správať sa pokojne, ne-
fajčiť a nepoužívať otvorený oheň.
Do úkrytu je podľa možností 
potrebné vziať: potraviny, šaty, 
lieky, osobné doklady, peniaze, 
cennosti, ďalšie vybavenie na 
dobu 12 – 24 hodín. 

Individuálna ochrana
Predstavuje ochranu dýchacích 
orgánov a povrchu tela prostried-
kami individuálnej ochrany. Po-
užíva sa najmä pri presune osôb 
do úkrytov, úniku z priestoru 

zamoreného nebezpečnou látkou 
a jeho prekonávaní, evakuácií 
obyvateľstva.
Zásady používania improvi-
zovanej ochrany:
 § Zakrytý musí byť celý 

povrch tela (ochrana hlavy 
vrátane tváre, trupu, rúk 
a nôh)

 § Všetky ochranné prostriedky 
čo najlepšie utesniť

 § Na dosiahnutie lepších 
ochranných účinkov 
kombinovať viac ochranných 
prostriedkov, alebo použiť 
odev v niekoľkých vrstvách

 n Jaroslav MARTINUS 
referent pre CO, PO, 

kríz. riadenie

Kryty 
Co vám povím, ludé moji,
nepamatám, co svet stojí,
že by sa to vácej bilo,
svet aj ludý rozdelilo.

Aj v Turej sa reči nesú,
je tu kopec strachu, stresu
a ludé sa pýtajú,
lebo pokoj nemajú.

Kde sa schovám, hlavu skloním?
Co mám robit, ked sa bojím?
Kde sa skryjem pred výbuchom,
ked poletá tehly vzduchom?

Pivnicu mám latečkovú
ze susedú Marečkovú,
každý máme polovicu
na kompóty, slivovicu.

Ked sa trochu potlačíme,
Snád tam ešte pomescíme
rádio na krátke vlny.
Vác tam nedám, už sme plný. 

Sú tam fugy, dziera samá.
Prd sa schovám pred ranama.
Prejde nimi náboj, plyny
a sme mŕtvi do hodziny.

Aj ked sa tam zavreme,
sadneme či lahneme,
furt sme obá v ohrozený,
ked je klietka na prízemí.

A tak plný obáv, strachu,
pátram v meste, pátram v prachu,
vopred hladám slušný kryt,
kde sa môžem uložit.
Prešel som si šetky z fleku, 

ani záchod, ani deku 
v žádném šak už nemajú.
Na spasený čakajú?

Naše kryty sú dnes choré,
ani dvere pancierové
zatvorit sa nedajú.
Zo zárubný padajú.

Prieduchy sú zasypané
a armatúry predpísané
nekdo asi šetky vzal,
ked cez Turú utekal.

A bez záchoda, verte mi,
nevydržíš v podzemí
ani jeden malý dníček.
Potrebuješ aspoň kríček. 

Co vám povím v závere?
Máme asi v priemere 
1 kryt na tysíc ludý,
či sú tlstý a či chudý.

To nás nesmí ale zlomit,
prežili sme už aj COVID,
preto žádnú paniku,
navrhujem  techniku:

Stačí, ked sa potlačíme,
ciko, kako zadržíme
a žiaden útok chemický
nezničí nás. Logicky. 

Pancier trochu pridržíme
a k sebe sa pritúlime,
vyrobíme tepla dosci, 
kým nás kdosi nevyproscí. 

n Věra Tepličková
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 Ako sa zrodila  „KNIŽNICA  SO SRDCOM“
Nejaký čas sme mali na stolíku 
vpísané Knižnica so srdcom. „Pre-
čo knižnica so srdcom?“  spýtal 
sa jeden malý čitateľ a vzápätí 
si na to odpovedal. Pretože vy 
nás máte v srdiečku a radi nám 
požičiavate knihy. To bola po-
čiatočná myšlienka, na základe 
ktorej sme dali názov projektu 
rekonštrukcie knižnice. Spustil 
sa proces premiestňovania kníh 
do náhradného priestoru kaviar-
ne, aby čitatelia neprišli o mož-
nosť dostať sa ku svojej obľúbenej 
literatúre. Tu sme zotrvali nevy-
hnutný čas počas rekonštrukcie 
a poskytovali výpožičky. Re-
konštrukcia knižnice prebehla 
doslova od podlahy a keď práce 
finišovali, čitatelia sa nevede-
li dočkať, kedy na vlastné oči 
uvidia ten prerod zo starého na 
nové. Až nastal konečne ten deň 
– 15. marec 2022, kedy sme s hr-
dosťou mohli prezentovať úsilie 
všetkých ľudí, ktorí navrhli pro-
jekt, zrealizovali práce a vložili 
do toho nemalú energiu a srdce. 
Našim cieľom bolo, aby vzniklo 
pre čitateľa príjemné, moderné 
a útulné prostredie, do ktorého sa 
bude pravidelne vracať. Môžeme 
bez zveličovania povedať, že sen 
o modernej knižnici sa stal sku-
točnosťou a prvá reakcia stálych 
čitateľov je „waw“ efekt. Nadchlo 
ich všetko od svetiel, regálov, se-
dačiek a dizajnových prvkov až 
po podlahu. 

Celkový dojem knižnice na 
nás ako pracovníčky zapôsobil 
čarovne a ohlásené besedy so 

škôlkarmi a školákmi nám vnu-
kol nápad sprostredkovať kúzlo 
kníh rozprávkovou formou. Čo 
lepšie zaujme malého čitateľa ako 
to, keď mu o knižnici a knihách 
rozprávajú veselé rozprávkové 
bytosti? A tak ako pôsobíme 
dospelé seriózne knihovníčky, 
stali sa z nás pre najmenších det-
ských návštevníkov Pippi Dlhá 
Pančucha a princezná Fiona, pre 
školákov veselé lesné víly. Čo nás 
prekvapilo, efekt sa dostavil za 
pár hodín, keď deti zo školy išli 
priamo k nám s prihláškou a za-
čali chodiť pravidelne. Z týchto 
stretnutí, na ktorých si robia 
domáce úlohy, čítame si, rozprá-
vame sa, vznikol čitateľský krú-
žok. Upevňuje sa ich priateľstvo, 
dôvera a fantázia tvoriť nové hry 
so slovnou zásobou. Pri takých 
činnostiach dostávame pozitívne 
reakcie i od rodičov. Veľmi milo 
nás potešil záujem o besedu naj-
menších čitateľov materskej školy 
v našej knižnici i zo vzdialenej-
šej obce Poriadie, ktorí k nám 

pricestovali vláčikom. Deťúrence 
so sprievodom pani učiteliek sme 
privítali v kostýmoch a s koláčik-
mi, zahrali sme im divadielko, 
zaspievali sme si spolu i oni nám 
predviedli, čo už vedia. Veľmi si 
vážime, že cestovali v chladnom 
počasí, lebo počuli na nás klad-
ný ohlas. Veľkou odmenou bola 
publikácia od miestnych detí 
z materských škôl aj projekt ško-
lákov o návšteve knižnice. Tre-
tiaci si počas prázdnin prečítali 
knihy a vytvorili projekt s texta-
mi a ilustráciami z prečítaného. 
Je to povzbudenie a motivácia. 
Teší nás, že v priestoroch vyno-
venej knižnice veľkí i malí čita-
telia nachádzajú pokojný prístav 
v súčasnej zložitej dobe. 

Medzi naše mnohé knižnič-
né aktivity patrí už roky orga-
nizovanie burzy kníh a časopi-
sov, ktorá je súčasťou podujatia 
Vítanie jari. Záujemcovia majú 
možnosť si priniesť k nám svoje 
knihy a my im ich na burze pre-
dávame. Tento rok tak urobilo 25 

obyvateľov. Tradične je najväčší 
záujem o detské knihy a detektív-
ky. Obľúbené sú i romány a kla-
sická literatúra. 

Našim poslaním je, aby kni-
ha bola vždy príjemný spoločník, 
po ktorej siahne čitateľ a prenesie 
ho od bežných starostí do sveta 
literárnych postáv a príbehov. 
Snažíme sa tento knižný svet pri-
blížiť už malinkým deťom, aby 
si vytvárali pozitívny vzťah k ľu-
ďom, mali bohatú slovnú zásobu 
a vyrástli z nich vzdelaní a vyrov-
naní ľudia, ktorí vedia o svojich 
pocitoch rozprávať. Veríme, že sa 
nám to celkom darí.

 n Eva Nováčiková 
Mestská knižnica K. Royovej

Projekt „Knižnica so srdcom“ 
z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia.

 Hlasovanie za projekt v Starej Turej
Mesto Stará Turá sa zapojilo do grantového 
programu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) v rámci Participatívneho-ko-
munitného rozpočtu s projektom „Deti na 
detské ihrisko za každého počasia“. 
Projekt sa týka revitalizácie dopadových 
plôch na detskom ihrisku v Starej Turej – 
časť Trávniky. Dopadové plochy vďaka pro-
jektu budú doplnené o gumené podložky 
a súčasťou areálu sa stane i šachový stolík 
spolu s taburetkami. Celková výška dotácie 
je 2 200 €.

Daný projekt už v súčasnosti prešiel 1. 

kolom – verejným zvažovaním. Pre úspeš-
nosť je dôležité 2. kolo – hlasovanie. 

Pre získanie finančnej dotácie musí 
projekt získať najmenej 150 platných hla-
sov. Hlasovanie o jednotlivých projektoch 
spúšťa TSK od 15. mája (nedeľa) formou 
SMS (1 SMS = 1 hlas). Hlasovanie bude 
trvať do 30. mája (pondelok). Z 1 mobil-
ného telefónneho čísla je platný iba 1 hlas. 
Za SMS hlasovanie občania neplatia a všetky 
náklady znáša TSK !

Z tohto dôvodu by sme chceli občanov 
poprosiť o zahlasovanie za projekt mesta 

Stará Turá a podporiť tak dobrú vec.
Všetky potrebné informácie o hlasovaní 

získate na web a Fb stránke mesta Stará 
Turá a taktiež na stránske TSK https://
www.tsk.sk/f inancie/participativny-ko-
munitny-rozpocet/participativny-komu-
nitny-rozpocet-2022

Za každý hlas ďakujeme.

 n Mgr. Jana Potfajová 
Projektový manažér
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Novinky zo ZŠ
Milí čitatelia, aj v tomto čísle Starorurianskeho spravodajcu sa 
chceme s vami podeliť o zaujímavosti či novinky zo života našej 
základnej školy.

Ani sme sa nenazdali a máme tu apríl, ďalší 
jarný mesiac. Okrem toho, že sa vzdelávame, 
učíme sa stále nové veci, trénujeme si pamäť 
a rozširujeme obzor vedomostí, poznatkov 
či nových skúseností, život v našej škole je 
i plný ďalších zaujímavých aktivít, kde si roz-
víjame kreativitu, učíme sa vnímať potreby 
ľudí vôkol nás alebo si v súťažiach môžeme 
zmerať sily či vedomosti so žiakmi z iných 
škôl a miest. Jednou z takýchto aktivít bola 
i súťaž v prednese poézie a prózy, Hviezdola-
vov Kubín, ktorej okresné kolo sa uskutočnilo 
24. 3. v Bzinciach pod Javorinou, už tradične 
v rodisku Ľudmily R. Podjavorinskej, a žiač-
ka 7. A, Simona Krajčová, tu získala krásne 2. 
miesto. Dňa 5. 4. sa konalo v MsKS v NMnV 
okresné kolo súťaže v prednese povesti, Ša-
liansky Maťko. Tohto kola sa zúčastnili dve 
talentované žiačky 2. stupňa, Ema Klačková 
(5. A) a Karolína Pastuchová (6. A). Ocene-
nie síce nezískali, no priniesli si nové cenné 
skúsenosti, ktoré budú môcť využiť v ďalších 
rokoch v svojej recitátorskej praxi. Všetky tie-
to súťaže sa rozbiehajú po 2-ročnej prestávke, 
čo je pre deti taká dlhá doba, akoby začínali 
opäť od nuly, od začiatku. Práve preto teraz 
obzvlášť treba oceniť ich ochotu, snahu, usi-
lovnosť a odvahu.  

Dňa 6. 4. sa konalo celoslovenské testova-
nie deviatakov, známe pod názvom T9. Hoci 
oficiálne výsledky zatiaľ nemáme, želáme na-
šim žiakom, aby boli úspešní. T9 netestuje 
vedomosti z učiva v predmetoch SJL a MAT, 
testuje skôr schopnosť logicky myslieť i v stre-
sovej a záťažovej situácii, pracovať pozorne 

a precízne s infor-
máciami v texte. Ide 
o náročný test, kto-
rý nastavuje latku 
vysoko, priemerná 
úspešnosť žiakov na 
Slovensku býva oko-
lo 60 % . Preto po-
chváľte doma svojich 

“deviatakov”, ak test 
zvládli.

Dňa 7. 4. sa žiaci všetkých piatackych 
tried a 6. A spolu s pani učiteľkami zúčastnili 
divadelného predstavenia Malý princ v Tr-
nave. Bol to pre nás výnimočný deň – nie-
len vďaka samotnému umeleckému zážitku, 
ktorý nám predstavenie sprostredkovalo, 
ale i vďaka tomu, že sme mohli túto akti-
vitu absolvovať opäť po dlhšom čase spolu, 
v rámci celých tried. Za to patrí vďaka najmä 
pani učiteľke L. Durcovej, ktorá mala celý 
program organizačne na starosti.  

12. a 13. 4. sa uskutočnil v našej škole 
zápis budúcich žiakov do 1. ročníka. Táto 
veľká a výnimočná udalosť sa vždy spája so 
zaujímavými a tvorivými aktivitami, ktoré 
si pre budúcich prváčikov prichystajú pani 
učiteľky 1. stupňa. Táto aktivita sa vždy teší 
veľkej obľube zo strany detí a inak tomu ne-
bolo ani tento rok – po 2-ročnej (nedobro-
voľnej)  pauze. 

Naša škola sa tiež snaží poskytovať po-
moc i slabšie prospievajúcim alebo rôzne zne-
výhodneným žiakom. Reagujeme takto na 
výzvy Ministerstva školstva, či už cez dlhšie 

realizovaný projekt Spolu múdrejší, cez iné 
doučovacie aktivity a v posledných týždňoch 
i prostredníctvom kurzu slovenčiny pre žia-
kov, ktorí k nám prišli v dôsledku vojny na 
Ukrajine. 

Všetci sa už iste veľmi tešíme na hrejivé 
pohladenie jarného slniečka a na rozkvitnuté 
a rozváňajúce stromy a lúky… Jar sa k nám 
však v tomto roku veľmi neponáhľa. No na-
priek tomu triedy i chodby našej školy zakvitli 
výtvormi šikovných detí – tulipánmi, zlatým 
dažďom a ďalšími symbolmi tohto obdobia 

– už pred niekoľkými týždňami. Samozrej-
me, nezabudli sme ani na našich “priateľov” 
v DD Bellilna a niekoľko “rozvitnutých” 
veľkonočných pozdravov sme poslali aj im. 
I vám všetkým, milí čitatelia, želáme krásne 
a slnečné nadchádzajúce jarné dni, plné po-
hody a zdravia.

 n Mgr. Katarína Medňanská 
Učiteľka ZŠ

Jar u nás  v Školskom klube detí
Po zime, ktorá bola plná snehu a zimných radovánok, k nám prišlo najkrajšie ročné obdobie 

– JAR. Cítiť ju vo vzduchu a zohrievajú nás aj prvé teplé lúče. Príroda sa pomaly začína 
prebúdzať a kvitne do krásy.

V Školskom klube detí sme sa venovali 
rôznym činnostiam. Počas obdobia fa-
šiangov sme vyrábali masky, rozprávali 
sme sa o fašiangoch o ich zvyklostiach 
a tradíciách. V marci sme sa venovali 
čítaniu kníh a tiež sme sa rozprávali 
prečo je dôležité čítať. Navštívili sme 
aj našu novú školskú knižnicu. Pripo-
menuli sme si s deťmi aj Deň učiteľov. 
Vyrábali sme pozdravy, rozprávali sme 
sa o liečivých bylinkách a ich priazni-
vých účinkoch na ľudský organizmus. 
S prvými jarnými lúčmi sa deti vyšantili 
na školskom ihrisku, kde mali možnosť 
hrať sa rôzne hry. Pripravovali sme sa 

aj na veľkonočné sviatky. Pani vychováva-
teľky s deťmi vyzdobili svoje triedy, vyrobili 
rôzne jarné a veľkonočné dekorácie. Veľká 
noc patrí už tradične k najkrajším sviatkom 
roka. A preto sme zase deťom pripomenuli 
slávnostné tradície týchto sviatkov. Tak ako 
každoročne sme si nezabudli spomenúť na 22. 
apríl, ktorý je venovaný našej Zemi. Povedali 
sme si prečo je dôležité chrániť našu planétu, 
prečo treba triediť odpad a čistiť prírodu. No 
a v neposlednom rade sme sa zamerali na od-
povede na otázku, čo by sme našej Zemi k jej 
sviatku zaželali. Dnes vieme celkom určite, 
čo by sme jej priali. Prajeme jej pokoj, šťast-
ných ľudí na celej zemeguli, ktorí by si vážili 
všetko to dobré a krásne čo na nej máme.

 n Kolektív vychovávateliek
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Prebúdzanie
Jar je úžasným ročným obdobím. Po dlhom 
zimnom spánku, období útlmu a chladu, 
sa pomaly, opatrne, niekedy skokom, 
začína prebúdzať všetko navôkol. Príroda 

– stromy, kvety i zvieratá. Rána, kedy sa 
zobúdzame za spevu vtákov, sú po zime 
úžasným spestrením a akoby malou oslavou 
prichádzajúcej jari. 

Táto jar je sviatočná i pre oblasť kultúry. Po 
dvoch rokoch, kedy bolo kultúrnych podujatí 
ako šafranu, sa začína k životu opäť preberať 
aj kultúra. Všetkých nás veľmi teší uvoľňova-
nie opatrení, ktorými sme mali zviazané ruky, 
a ktoré máme (hurá!) v posledných týždňoch 
plné práce. 

Prvou lastovičkou, ktorá ku nám po 
dvoch rokoch zavítala, bolo podujatie Víta-
nie jari, ktorým sme sa pravidelne lúčili so 
zimou a tešili sa z prvých teplých slnečných 
lúčov. Tento, pôvodne najmenší remeselný 
trh, sa v tomto roku poriadne rozrástol a 8. 
apríla sme sa mohli tešiť z účasti viac než 70 
remeselníkov a predajcov. Veľkostne sa teda 
dotiahol na letné Remeslá našich predkov, a, 
čo nás obzvlášť teší, aj spokojnosť Vás, náv-
števníkov, i predajcov rástla priamo úmerne 
s ich počtom. 

Čím všetkým ste teda mohli ulahodiť svo-
jim očiam či chuťovým pohárikom? V dvoch 
častiach trhu (na Námestí slobody a na pešej 
zóne pred rímsko-katolíckym kostolom) ste 
si mohli vyberať z jarných dekorácií, kraslíc, 
korbáčov a iných nevyhnutných veľkonoč-
ných potrieb, prechádzali ste okolo drevárov 
a vareškárov, šperkárov s ozdobami od vý-
myslu sveta pre malé i veľké dámy, stánkov 
so šitými dekoráciami, hračkami a odevmi, 
určite ste neobišli ani keramikárov, stánky 
s háčkovanými výrobkami, predajcov s rast-
linami a kvetmi, a svoj nákup ste si mohli 
odniesť v košíku od majstrov košikárov. 

Aj ten najväčší hladoš snáď odchádzal 
spokojný po tom, čo sa zasýtil cigánskou, 
hot-dogom alebo plackou či poľovníckym 

gulášom. Na prípravu veľkonočných dobrôt 
boli pre vás k dispozícií mäsové výrobky, 
ovocné octy, džemy, bio produkty,  med, 
a zlákať vás tiež mohla vôňa kávičky, vare-
ného vína či medovníkov, podpecníkov alebo 
chutného čerstvého pečiva.

Keďže sa Vítanie jari koná ešte v pôst-
nom období, sprievodný program je tejto sku-
točnosti prispôsobený. Pozostával z pásma 
rozlúčky s Morenou, ktorú si pripravili žiaci 
Základnej umeleckej školy v Starej Turej – 
hudobníci z DFS Turanček a tanečníci ta-
nečného odboru. V Dome kultúry Javorina 
ste mohli svoju domácu knižnicu doplniť 
o publikácie predávané na burze kníh a ča-
sopisov, ktorú organizovali kolegyne z Mest-
skej knižnice Kristíny Royovej, a navštíviť aj 
výstavu obrazov Blanky Markušovej a foto-
grafií Martina Kovaniča vo výstavnej sieni. 
Návštevníkov domu kultúry isto nenechala 
ľahostajnými vôňa langošov od našich vy-
chýrených „langošáriek“, ktorá sa niesla bu-
dovou J.

Pri spätnom hodnotení sme veľmi vďační, 
ako skvelo celý deň vyšiel, a to aj na jemné 
vrtochy počasia. Po rannom miernom vetre 
nás čakal príjemný, i keď trošku chladný deň, 
a počasie nám prialo takmer do samého kon-
ca. Slabý dážď však počkal, kým sa Morena 
vydala na svoju púť potokom. Za dohľad nad 
jej bezpečným odchodom ďakujeme zástup-
com dobrovoľných hasičov. Ďakujeme tiež 
Technickým službám Stará Turá za skvelú 
spoluprácu a pomoc pri každom podujatí, na-
šim ochotným dobrovoľníkom Gabike, Katke, 
Mirkovi, všetkým žiakom a ich pedagógom, 

ktorí si pre vás pripravili program, a samo-
zrejme kolegyniam a kolegom z Domu kultú-
ry Javorina za ich zanietenosť a prácu.

Milí priatelia, aj vďaka mnohým foto-
grafiám a pozitívnym ohlasom veríme, že 
Vítanie jari bolo pre vás rovnako príjemným 
a radostným podujatím a príležitosťou na 
mnohé priateľské stretnutia, ako i pre nás, 
a že ste po predchádzajúcich dvoch rokoch 
prebudení a „nabudení“ na ďalšie podujatia, 
ktoré pre vás s radosťou pripravujeme. Tešíme 
sa pri nich na stretnutia s vami! 

 n Katarína Medňanská 
Dom kultúry Javorina Stará Turá 

Autor fotografií: Igor Hečko

Školská knižnica  
v novom outfite
V školskej knižnici Základnej školy prebehla 
v posledných mesiacoch rozsiahla rekon-
štrukcia. Cez projekt Zlepšenie technického 
vybavenia školskej knižnice a IKT učebne 
sme získali celkovo 1752 nových knižných 
publikácií a didaktických pomôcok. Záro-
veň sme vynovili aj priestory knižnice, ktorá 
dostala nový nábytok aj multimediálnu tech-
niku. 

V priestoroch knižnice na 1. stupni vznik-
la i útulná čitáreň, vybavená dataprojektorom, 

notebookmi aj tabletmi. No plní hlavne 
funkciu miesta, kde si triedy, aj deti jednot-
livo, môžu v príjemnom prostredí prečítať 
obľúbenú knižku.

 Zo staronovej knižnice sa tešia nie-
len deti, ale aj ich pani učiteľky a dúfame, že 
bude slúžiť ako miesto oddychu a relaxu pri 
dobrej knihe.

 n Mgr. Andrea Majtánová 
Učiteľka ZŠ
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Dom kultúry Javorina pripravuje

 Predstavenia

 n 1. mája 2022 o 19:00 hod.
 KLIMAKTÉRIUM ... A ČO?  – „Mala som 
štyridsať a mala som aj päťdesiat. Ale musím 
vám povedať: tá štyridsiatka bola lepšia!“ Va-
riácie na chúlostivú tému „ženského dozrie-
vania“ a účtovanie s ňou. Liek na vašu zlú 
náladu. Trefné bonmoty, postrehy zo života, 
smiech a humor. Herecký koncert všetkých 
dám (Zuzana Kocúriková / Zuzana Tlučko-
vá, Gizela Oňová / Jeanette Švoňavská, Kata-
rína Brychtová / Daniela Kuffelová / Jana Va-
locká, Jeanette Švoňavská / Zuzana Vačková). 
Hrdinky inscenácie – Pamela, Kristína a Žo-
fia – „tigrice v menopauze“ – sa stretávajú na 
narodeninovej oslave Mariky – jednej z nich. 
Aby sa nielen zabávali a rekapitulovali svoj 
doterajší život, ale aby sa povzniesli nad prob-
lémy, ktoré im prináša všedná každodennosť, 
strata práce, chlapi, vlastné deti, zdravotný 
stav a starnutie. Lebo takýto údel postretol 
každú z nich a vzájomne ich spája.

 Vstupné: 14,- a 16,- €.

 n 15. mája 2022 o 17:00 hod.
  PINOCCHIO A JEHO DIVADELNÝ SEN – 
muzikál pre celú rodinu v podaní Mestského 
divadla Trenčín. Nová divadelná adaptácia 
príbehu neposedného dreveného chlapca Pi-

nocchia, ktorý sa túži stať skutočným chlap-
com. Jeho cesta za pravdou je kľukatá a plná 
nástrah, tak ako je plná aj kamarátov a rád 
od múdrejších. Je len na Pinocchiovi, ako sa 
rozhodne. Pinocchio zatúži po slobodnom, 
nezávislom divadle, kde by mohol zažívať 
svoje sny s priateľmi – ostatnými bábkami/
hercami.

 Vstupné: 10,- €.

 n 30. mája 2022 o 19:00 hod.
 ALŽBETA BÁTHORY – originálne a jedi-
nečné spojenie legendárneho príbehu, su-
gestívnej pôvodnej hudby a podmanivého 
temperamentu slovenského folklóru s fúziou 
autorskej hudby a world music v spracova-
ní Stanislava Palúcha, doplnené poetickými 
textami Michala Rovňáka a dynamickými 
choreografiami Silvie Hudec Belákovej v réžií 
Ivana Blahúta. Veľkolepá scénicko-výtvarná 
výprava Veroniky Vartíkovej, smerujúca až 
k fashion show. Skvelé herecké a hviezdne 
obsadenie. Toto všetko v novom a jedinečnom 
slovenskom muzikáli od tvorcov muzikálu 
KUBO, ktorý prevalcoval aj pražské divadlo 
Hybernia! 

 Vstupné: 29,- a 31,- €.

Prednáška

 n 5. mája 2022 o 17:00 
hod.   – MÝTY A HOAXY VO 
VÝŽIVE – beseda s autorkou 
konceptu Terapia jedlom Sil-
viou Horeckou v neformálnej 
a uvoľnenej atmosfére. Silvia 
Horecká sa viac ako pol života 
venuje gastronómii. Jej cestou 
je hľadanie rovnováhy vo vý-
žive, v stravovaní a poznáva-
nie entity, ktorú nazývame 
pokrm náš každodenný.
  Vstupné: 5,- €

Informácie 

o podujatiach 

a vstupenkách  

v kancelárií DK 

Javorina Stará Turá 

tel. č. 032 776 33 66, 

e-mail: 

dkjavorina@gmail.com, 

www.dkjavorina.sk

PRIPRAVUJEME 

STRETNUTIE 

NA KÁVIČKE 

SO SPISOVATEĽOM 

GUSTÁVOM 

MURÍNOM

11. 5. 2022 pripravujeme 

v priestoroch knižnice 

stretnutie so spisovateľom 

Gustávom Murínom. 

Bližšie informácie 

poskytneme v časovom 

predstihu. 

NOVINKY 
mestskej knižnice
n BELET R I A
Blissová, Alison: Na veľkosti záleží
Formanová, Gayle: Iba jeden deň
Gilbertová, Elizabeth: Podstata všetkých 

vecí
Sokol, Ondrej: Ako som vozil Nórov 2

n DET EK T Í V K Y
Klevisová, Michaela: Kroky vraha
Neuer, Václav: Krkavčí súd

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Hela, Vlastimil: Návrat žítkovských bohyní
Máčeková, Zuzana: Uhrovec a Alexander 

Dubček

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Busquets, Carlos: Škriatok Bystrík a jeho 

lesní priatelia
Ďuríčková, Mária: Zlatá priadka

n DET SK Á 
NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Brown, Carron: Vesmírna stanica
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Je taká chvíľa. 
Práve ktosi blízky navždy odchádza a nepočuje,  

ako vyzváňajú slzy v očiach pozostalých.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našou drahou 
Aničkou BIESIKOVOU, ktorá 
nás navždy opustila 17.3.2022 

vo veku 74 rokov. Ďakujeme za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary, ktorými ste zmier-
nili náš hlboký žiaľ. Ďakujeme za dôstojnú 
rozlúčku pani Mgr. Michalcovej.

S láskou a bolesťou v srdci 
sestra, švagrina Anka, 

krstné vnúčastá Tomáško a Patrik 
a ostatná rodina.

•

Hoci ste odišli, 
niet vás medzi nami,  
ale v našich srdciach 
budete stále s nami.

Dňa 19.3.2022 sme 
s i  p r i p o m e n u l i 
1. výročie úmrtia 
m a n ž e l a ,  brat a , 
dedka a príbuzné-

ho Jána BIESIKA a dňa 20.5.2022 si pripo-
menieme 8. výročie úmrtia dcéry Alenky 
LEDNICKEJ. Kto ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú mama, synovia, 
teta a ostatná rodina.

•

Dňa 7. apríla uplynulo 16 rokov, 
čo od nás navždy odišiel náš 
drahý a milovaný manžel, otec-
ko, dedinko a pradedulko Pavol 
ŠKRHA. Kto ste ho poznali a mali 

radi, spomínajte s nami.
S láskou spomína manželka 

Vierka s celou rodinou

Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach. 

Dňa 1. mája 2022 si pripomína-
me 33. výročie, čo nás navždy 
opustil náš otec a starý otec Ján 
BIHÁRI. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú 

spomienku.
Spomína celá rodina.

•

Dňa 3.5.2022 si pripomenieme 10. výročie 
úmrtia Viktora HANICA.

S úctou a láskou v srdci spomína celá rodina.

•

Dňa 5.5.2022 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil manžel, 
otec, dedo Jožko MOLEC.
S láskou a úctou spomínajte 
s nami.

Smútiaca rodina

•

Boli to krásne roky prežité v láske a radosti,  
no zostal po nich len smútok a srdce plné bolesti. 

Stratil sa úsmev, zhasli oči milé, 
spomienka na Teba v našich srdciach žije.

Dňa 11.5.2022 si pripomíname 
1. výročie, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, otec, 
brat a švagor Jozef KRŠÁK.

S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

•

Dňa 18. mája 2022 by sa dožil 
náš František M ASARYK 
70 rokov. Ďakujeme všetkým, 
k t or í  n a  n e ho  s p o m í n a j ú 
s nami.

S láskou a úctou manželka, deti a vnúčatá.

Hoci ste odišli, 
niet Vás medzi nami,  
ale v našich srdciach 

ostávate navždy s nami.

D ň a 14 . 3 . 202 2 
uplynul rok, čo nás 
navždy opusti la 
t e t a  Ľ u d m i l a 
K LIM ÁČKOVÁ . 

Dňa 5.4.2022 sme si pripomenuli 5 rokov od 
smrti tety Emílie VRÁBLOVEJ.

S láskou spomína neter Viera 
so synmi a rodinami

•

Čas nelieči bolesť ani rany, 
iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme milovali.

Dňa 27.4.2022 si pripomíname 
10. výročie, od kedy nás opusti-
la naša drahá mamička, babič-
ka, prababička a praprababička 
Anna NEMCOVÁ . Kto ste ju 

poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

MATRIČNÉ 
OKIENKO
n VÍTAME BÁBÄTKÁ
Emma Medňanská, Sofia Muthová, 
Dominika Zemanovičová, Zdenka 
Repčíková
Počet narodených detí: 9

n UZATVORILI MANŽELSTVO
Patrik Doležel (Podolie) 

a Martina Skaličanová (Stará Turá) 
Ivan Stojadinović (Srbská republika) 

a Veronika Maňová (Stará Turá)
Počet uzavretých manželstiev: 3

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
Anna Biesiková, 
Mgr. Miroslava Jansová, 
Vladimír Koštial, Milan Černák, 
Dušan Mancel, Miroslav Malek, 
Martin Kravárik, Darina Strelníková
Počet úmrtí: 9

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



10  MESAČNÍK MESTA STARÁ TURÁ
STAROTURIANSKY 

SPRAVODAJCA 05/2022

Stará Turá smúti a spomína  
 Opustil nás bývalý riaditeľ ZUŠ Stará Turá 
 Mgr. MILOSLAV MASÁR
Tú hroznú správu o jeho odchode som našla 
po návrate z poobednej zmeny na facebooku 
v piatok 18.3.2022. Zasiahla ma hlboko 
a stále nemôžem tej krutej realite uveriť. 
Boli sme kolegovia s rovnakou aprobáciou 
slovenčina, hudobná výchova, absolventi 
Pedagogickej fakulty UK v Trnave. Vždy 
sme sa mali o čom rozprávať. Odovzdávali 
sme si skúsenosti, spomínali na pedagógov 
z Trnavy... Všetci sme ho oslovovali „Slávo, 
Slávko“.

Slávko sa narodil...
...v nedeľu 9. septembra 1951 v Novom Meste 
nad Váhom ako druhé dieťa Júlie a Micha-
la Masárovcov. O deťoch „nedeľniatkach“ 
sa hovorí, že budú šťastné. Slávko bol toho 
dôkazom. Aj jeho krstné meno to vystiho-
valo, predurčovalo. Krásne detstvo, spokojný 
život, práca, ktorá ho napĺňala. Do vienka 
dostal i hudobný talent, ktorý ovplyvnil celú 
jeho existenciu. Podporoval ho v tom hlavne 
otec, ktorý svojim deťom od malička spieval 
a postrehol synov vynikajúci sluch. Slávko 
absolvoval ĽŠU v Novom Meste nad Váhom, 
hru na husle. Tie sa stali jeho spoločníkom. 
Maturoval na Gymnáziu (vtedy SVŠ) vo svo-
jom rodnom meste. Počas stredoškolských 
rokov si s kamarátmi založili beatovú skupinu 
Five Faces, ktorá mala veľa fanúšikov. Medzi 
nich patrila aj jeho budúca manželka.

Hudba mu určila základný životný 
smer
Po skončení spomínanej vysokej školy nastú-
pil na základnú vojenskú službu do Liptov-
ského Mikuláša. Tu objavil krásy slovenského 
folklóru v súbore Liptov. Neskôr sa stal jeho 
primášom a navštívil s ním mnohé európ-
ske krajiny. Súboru zostal verný 10 rokov aj 
po skončení vojenčiny. Dochádzal „doňho“ 
z Nového Mesta nad Váhom, kde sa s rodi-
nou usadil.

S manželkou ho zoznámil beat.
Už som spomenula, že bola fanúšičkou jeho 
prvej skupiny. Dievčinka sa volala Mária Žá-
ková. Pani Masárovú z nej urobil v posled-
nom ročníku vysokoškolského štúdia. V har-
monickom zväzku si boli vzájomnou oporou. 
Vychovali troch synov – Martina, Petra a Mi-
chala. Otec ich viedol k čestnosti, pracovi-
tosti, podporoval všetky ich snahy a aktivity, 
tešil sa z ich osamostatnenia a z príchodu 
vnúčat. Stál pri zrode predajne hudobných 
nástrojov v Novom Meste nad Váhom, ktorú 
potom prevzal jeho prostredný syn.

Slávkova pracovná kariéra
Začala na ĽŠU v Novom Meste nad Váhom. 
10 rokov tu pracoval ako učiteľ a neskôr ako 
zástupca riaditeľa. V roku 1987 bol povere-
ný funkciou riaditeľa na ZUŠ v Starej Turej. 
Ako riaditeľ tu pôsobil do roku 1991. Na ško-
le ostal učiť. Popri tom učil hudobnú výchovu 
i na Základnej škole v Starej Turej. V roku 
1997 sa stal opäť riaditeľom ZUŠ-ky Stará 
Turá. Z tohto postu odišiel do dôchodku 
1.10.2014. Vychoval množstvo vynikajúcich 

muzikantov, zvýšil úroveň školy po odbornej 
i materiálnej stránke. Organizačne zastrešo-
val i detský folklórny súbor. Nezabudnuteľne 
a dôstojne sa zapísal do histórie ZUŠ a vý-
učby hudby v Starej Turej. Tie nezmazateľ-
né písmenká, jeho vystupovanie na vysokej 
úrovni k žiakom i dospelým, ľudskosť... ostali 
v srdciach každého, kto ho poznal – jeho ko-
legov, žiakov, ich rodičov, občanov i vedenia 
mesta. Nepoznal slová „to sa nedá, to nejde“. 
Vždy na všetko našiel riešenie, aj keď to pre 
neho často-krát a v mnohých veciach nebolo 
jednoduché. 

Miloval prírodu
Hudba a príroda  odjakživa úplne prirodze-
ne patria k sebe. S rodinou často chodili na 
chatu do Kálnice. Tam relaxoval, upravoval 
okolie, kosil... A pravidelne vyrážal na huby 
do kálnických hôr. Jeho veľkou vášňou bolo 
rybárčenie. Venoval sa mu celý svoj život už 
od detstva. S radosťou sa pripravoval i na túto 
sezónu, dopĺňal výstroj. Ako perfekcionista 
vo všetkom musel ho mať vždy v absolútnom 
poriadku. Žiaľ, osud mu pripravil iné, to naj-
horšie riešenie...

...odchod na večnosť, nie na 
rybačku
Presne sa o tom vyjadrila Slávkova rodina: 
„Závažný zdravotný problém nastal pred štyr-
mi rokmi, keď ho postihla mozgová príhoda, 
po ktorej stratil reč, pamäť, nevedel čítať, pí-è 

 n Miloslav Masár pri príhovore na úspešnej výstave bývalých absolventov výtvarného 
odboru ZUŠ v DK Javorina v roku 2007

 n Miloslav Masár v súbore Liptov (vľavo)
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sať. Vtedy sa prejavila jeho silná vôľa, 
s ktorou poctivo rehabilitoval. Blízka 
rodina sme ho podporovali, pomáhali 
mu. Po roku sa vrátil do normálne-
ho života. Ďalšie dve príhody už boli 
miernejšie a rýchlo sa zotavil. No táto 
posledná, zo stredy 16. marca, už bola 
fatálna. Napriek rýchlej pomoci sa jeho 
stav nezlepšil. Po dvojdňovom pobyte 
v trenčianskej nemocnici skonal v pia-
tok 18. marca 2022“.

Husle učil aj moju dcéru
A ju to nebavilo. Talent mala, len ju 
štvalo, že jej kamarátky vonku šan-
tia a ona „trase“ na husle k Masárovi. 
Raz jej husle cestou do ZUŠ vypadli 
z puzdra a rozbili sa. Pán učiteľ jej ich 
dal opraviť a zatiaľ jej požičal svoje. 
A keď nás, rodičov, obmäkčila a uke-
cala, že ju to nebaví, s husľami kon-
čí a oznámila to pánovi učiteľovi, on 
jej povedal: „Zuzka, za 2 roky budeš 
ľutovať.“ Teraz, po vyše 30.rokoch, si 
priznáva, že ľutovala už po roku a ľu-
tuje dodnes. Ostali jej na neho pekné 
spomienky. Bol dobrý, ale prísny. So 
žiakmi žartoval, dievčatám hovoril „lo-
tosový kvjete“.

Spomínajú aj iní žiaci
„Chodili sme pánovi učiteľovi kupo-
vať vlašák, 2 rožky a vodu Lucku. To 
sme vždy vedeli, že chce a na hodiny 
sme chodili skôr, že mu ponúkneme 
tú službičku. Mysleli sme si, že nám 
nejaké chyby pri hraní odpustí. Ale 
nie. Vlašák bol vlašák a husle boli husle. 
Prísne, bez pardónu. A keď sme ho po 
rokoch náhodou stretli na ulici, vždy 
sme sa k sebe navzájom hlásili. Presne 
si pamätal naše mená, povypytoval sa 
nás, čo robíme, čo sme vyštudovali, ako 
sa nám darí... A keď sme boli so svojimi 
detičkami, pohladkal ich a zaželal nám 

všetko dobré. Taký bol náš pán učiteľ. 
Tá priateľská väzba medzi nami sa ne-
pretrhla ani časom. Že bol ako učiteľ 
na nás prísny, to sme v žiackom veku 
cítili ako krivdu. Že to tak bolo správne, 
sme ocenili a oceňujeme až ako dospelí. 
Ozaj bol skvelý.“

Oslovila som jeho starších 
kolegov
Aj dôchodcov, ktorí počas svojho pô-
sobenia na ĽŠU i po premenovaní na 
ZUŠ, zažili viacero riaditeľov. Chcela 
som obšírnejšie vyjadrenia. Ale dojatí so 
stiahnutým hrdlom to nedokázali. Ich 
výpovede sa dajú zhrnúť do jednej vety:
„Bol to dobrý kamarát a výborný ria-
diteľ.“ Nič viac som z nich nedostala.

Nešpekuloval nad podstatou 
života, jednoducho ho žil
Tak, ako vedel. Tak, ako si to predsa-
vzal. Tak, ako to cítil. No hlavne tak, 
aby to bolo osožné pre rodinu a pre 
každého, s kým sa v živote stretol. Poc-
tivo, zodpovedne a aktívne. Tešil sa zo 
života, z práce, ktorá ho bavila a bol 
v nej úspešný, zo záľub, z rodiny. Plnil 
si svoje sny. Preukázal a na plný plyn zo 
seba vydával všetky svoje schopnosti – 
manželské, rodičovské, starootcovské, 
umelecké i organizačné.

Slávko, česť tvojej pamiatke. 
Odpočívaj v pokoji „tam u 

nebeských bran“ a pospevuj 
si túto tvoju obľúbenú pieseň. 

Bol si jedinečný, na teba 
sa nedá zabudnúť. Navždy 

ostaneš v našich spomienkach 
taký, aký si bol. Dobrý, milý 

a zároveň prísny, ľudský, 
vtipný.

n Text: Mgr. Elena Klimová 
foto: archív

 Za Slavkom
Odišiel Človek. Človek s veľkým Č a ešte väčším 
srdcom, vždy pozitívne naladený – skrátka kamarát. 
Bola radosť chodiť do práce, kde nás častokrát 
vítal na chodbe s novým vtipom či bonmotom. 
Jeho pôsobenie v riaditeľskej funkcii spájalo ľudí 
a každému dával najavo, že je dôležitým kamienkom 
jednej veľkej hudobnej mozaiky.

Počas jeho pôsobenia a s jeho výraznou podporou 
vznikla ľudová hudba, výtvarný, tanečný i literár-
no-dramatický odbor. V čase, keď nebola dostupnosť 
techniky, dokázal vybudovať nahrávacie štúdio, kde 
sa realizovali nahrávky ľudového súboru a záznamy 
z vystúpení. Nebol iba výborným  manažérom a šé-
fom, ale aj skvelým muzikantom – huslistom, aktívne 
pôsobiacim v ľudovej hudbe.

Na záver si spomínam na jednu jeho vetu – Ľu-
dia sú dobrí, zlí a umelci. V napĺňaní jeho odkazu 
dnes pokračuje i súčasné vedenie ZUŠ a my umelci 
v  tvorivej a láskyplnej energii.

Česť jeho pamiatke! 

 n Mgr. Andrea Borovská

è 

Klub slovenských turistov Stará Turá
v spolupráci s Mestským úradom Stará Turá

Vás pozývajú na 46. ročník podujatia

PODJAVORINSKÁ PÄŤDESIATKA
14.5.2022

Trasy:
P1 – 10 km – S. Turá – Veľká Javorina (späť busom, odchod o 15:00 hod.)
P2 – 15 km – Strání – Květná (ČR) – Veľká Javorina – Stará Turá
P3 – 30 km – Nová Bošáca – Lopeník – Nová Hora – Květná – Veľká 
Javorina – Stará Turá
(variant k P3 z Bošáce cez Rolincovú na Novú Horu)
P4 – 50 km – Nová Bošáca – Lopeník – Nová Hora – Květná – Veľká 
Javorina – Cetuna – Lubina – Višňové – Stará Turá
Pre horské bicykle:
C – 50 km – Stará Turá – Papraď – Šlahorová Dolina – zemlianky – 
Kubíkov vrch – Nová Lhota – Vápenky – Kamenná búda – U Bětina 
Javoru – Veľká Javorina (pokračovať žltou cyklocestou 8304) – S. Turá

Upozornenie: Na trasy P3 a P4 je potrebné prihlásiť sa vopred do 
12.5.2022 na mail: eisele.julo@gmail.com
Prezentácia: Na všetky trasy pred Mestským úradom Stará Turá
6:45 – 7:20 hod. – P3, P4 – odchod autobusu o 7:20 hod.
7:20 – 9:00 hod. – P2, C – odchod autobusu o 9:00 hod.
8:00 – 9:00 hod. – P1
Cieľ: Diplomy a občerstvenie na Holubyho chate do 14:30 hod. Cieľ 
na Starej Turej nebude, každý môže ísť z Javoriny individuálne alebo 
použiť autobus usporiadateľa o 15:00 hod.
Štartovné:

P1 P2 – P4 C

1 €
dospelí – 3 €, mládež do 
15 rokov* a členovia KST 
(platný preukaz) – 1,50 €

dospelí – 1 €, mládež do 15 
rokov* a členovia KST (platný 
preukaz) – 0,50 €

*rok narodenia 2007 a mladší

Tešíme sa na vašu účasť a prajeme vám veľa pekných 
zážitkov pri pochode podjavorinským krajom!
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 Ďalšie príbehy Židov, ktoré boli zistené až 
po vydaní knihy „Osudy Židov Starej Turej“
V apríli 2022 uplynulo už 80 rokov od deportácie staroturanských Židov do koncentračných táborov. 
Pri príležitosti tohto smutného výročia by som rada uverejnila ďalšie príbehy Židov, ktoré som sa 
dozvedela až po vydaní mojej knihy Osudy Židov Starej Turej. Prvé štyri príbehy som začala uverejňovať 
v Staroturianskom spravodajcovi v roku 2017: v čísle 9/2017 to bol príbeh o Franklovcoch, ktorí sa 
ukrývali u rodiny Vrbovej, v čísle 10/2017 prípad rodiny Kaufmanovcov, v čísle 11/2017 o záchrane 
rodiny Weissovcov z Bratislavy a v čísle 1/2018 o ďalších osudoch troch významných lekárov: MUDr. 
Ignátzovi Kaiserovi, MUDr. Františkovi Winterovi a MUDr. Oskarovi Bustinovi. Nakoľko som sa už 
začala pripravovať na vydanie dvoch kníh Remeslá Starej Turej a Nárečie Starej Turej, ďalších 14 príbehov 
zostalo iba v písanke. Je medzi nimi niekoľko traumatizujúcich príbehov, ale ostatné sú informačné 
a niektoré aj veselé.

Príbeh 1 – O profesorovi 
Rudášovi
V Starej Turej boli za 1. republiky 
zriadené viaceré sociálne ústavy: 
Útulok pre deti rodičov, ktorí sa 
dočasne nemohli starať o deti, 
ďalej starobinec s poetickým ná-
zvom Domov bielych hláv a siroti-
nec s názvom Chalúpka. A práve 
v Chalúpke skrývali diakonky 
počas 2. svetovej vojny židovské 

deti. Mohlo ich byť možno viac 
ako desať detí. Viacero týchto ži-
dovských tam doviedol profesor 
Rudáš (viď str. 63 až 65 v knihe 
Osudy Židov Starej Turej). Nič 
viac som o ňom nevedela zistiť.

Po prečítaní knihy Osudy 
Židov Starej Turej sa mi ozvala 
moja priateľka Elenka Sýkorová, 
že ona profesora Rudáša poznala 
osobne. Jeho otec bol zverolekár 

a matka bola Židov-
ka. Možno, vlastne 
je to pravdepodob-
né, že bol Žid i on, 
i jeho otec. Zistila 
som, že na Sloven-
sku sa vyskytovali 
Židia s menom Ru-
dáš (konkrétne napr. 
vo Vrábľoch).

Pán Rudáš bol 
profesorom na gym-
náziu v Piešťanoch. 
Pochádzal z No-
vej Bane, tak ako 
Diamantove deti, 
ktoré do Chalúpky 
priviedol skryť. Na 
gymnáziu učil nem-
činu a francúzštinu. 
Po 2. svetovej vojne 

si urobil doktorát a učil na Fi-
lozofickej fakulte, kde sa stal aj 
docentom.

Elenka Sýkorová bývala 
u profesora Rudáša v Bratislave, 
keď tam študovala na hospodár-
skej škole a nemala internát. Pán 
Rudáš mal za ženu sesternicu 
Elenky Sýkorovej (vtedy ešte Sa-
mekovej) Jaroslavu Vlčkovú.

Ešte k osudu Diamantovej 
rodiny, ktorej deti Jurko, Hanka 
a Evička sa skrývali v Chalúpke. 
Ich otec, pán Diamant, bol lekár 
a matka bola neurologička z Plz-
ne. Otcovi bolo dovolené vyces-
tovať s deťmi do Švédska. Matke 
Valike vycestovať nedovolili, za-
tiaľ pracovala v Hydrometeorolo-
gickom ústave v Bratislave, robila 
tam prekladateľku. Za rodinou 
mohla vycestovať až v roku 1968.

Pozn.: V knihe Osudy Židov 
Starej Turej sú fotky Diamanto-
vých detí (Hanka a Evička majú 
veľké biele mašle vo vlasoch) na 
str. 63 a na ďalšej strane sú fo-
tografie z ich nového domova vo 
Švédsku.

Príbeh 2 – Malá príhoda 
o MUDr. Františkovi 
Winterovi
MUDr. František Winter pôso-
bil v Starej Turej jeden rok ako 
výpomocný lekár u MUDr. Ig-
nátza Kaisera, štátneho lekára. 
Potom od roku 1930 vykoná-
val súkromnú lekársku prax do 
1.10.1941, keď bol zo Starej Turej 
vyhostený.

Dr. Winter bol veľmi obľú-
bený lekár. Bol úžasne empatic-
ký a veľakrát liečil chudobných 
ľudí aj zadarmo. Mal auto a tak 
pacientov v ťažkom stave mohol 
navštevovať aj doma. Tak sa raz 
stalo, že šiel vyšetriť pacient-
ku Prachárovú, matku mojej 

spolužiačky Vierky Prachárovej. 
Rozprával to jej otec. Pani Pra-
chárová mala veľmi ťažký zápal 
pľúc. Na stole mala hrnček čaju 
a v ňom lyžičku. Chudobní ľudia 
nemali drahé príbory, bežne sa 
používali hliníkové (alumíniové 
– aj ja sa pamätám, že rodičia a aj 
my deti sme taký príbor použí-
vali, v dospelosti sme s mojimi 
sestrami museli bojovať o to, aby 
sme ich mohli vyhodiť). Tatova 
obľúbená hlboká lyžica bola už 
úplne čierna. Pán doktor Winter 
zrejme vedel, že hliníková lyžič-
ka nemá čo robiť v horúcom čaji 
a tak to patrične okomentoval. 
Keď chcel pán Prachár zaplatiť 
doktorovi za návštevu, ten iba 
povedal: „Tak nechaj, sám máš 
holú riť!“

A moja kamarátka odvtedy 
nikdy nenechávala lyžičku v čaji, 
lebo tato to často pripomínal.

Za príbeh ďakujem Mgr. 
Vierke Durcovej, rod. Prachá-
rovej

 n Ing. Eva Tomisová

 n M. Rafajová a B. Plesková 
s deťmi MUDr. Diamanta

 n MUDr. František Winter

 n Mgr. Viera Durcová
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Správička z CéVeČka 
 alebo Čo pripravujeme 
v máji 2022...

 § V utorok 10. 5. 2022 si o 15.00 hod. v rámci Svetového dňa Pohybu ku zdraviu môžu 
prísť deti ZŠ do CVČ preveriť svoju kondíciu na netradičný kruhový tréning. Na 
akciu sa treba prihlásiť vopred, do pondelka 9. 5. 2022.

 § V nedeľu 15. 5. sa v celom svete oslavuje Svetový deň rodiny. CVČ si v tomto roku 
pripravilo špeciálnu súťaž pre rodiny s deťmi pod názvom Rodinné tajomstvá, v ktorej 
sa spojí turistika, logické myslenie i zábava. A o čo pôjde? Rodina, ktorá sa bude 
chcieť zapojiť, sa do súťaže prihlási prostredníctvom e-mailu cvcstaratura@gmail.com 
najneskôr do 13. 5. 2022. Do správy napíše počet členov, ktorí budú súťažiť. Podmienkou 
sú minimálna traja členovia tímu a mobil s foťákom a pripojením na internet. V nedeľu 
o 13.00 hod. im e-mailom prídu inštrukcie a od tohto času sa ráta čas súťaže. Počas nej 
bude rodina absolvovať niekoľko špeciálnych úloh, pričom priebežné výsledky bude 
posielať na uvedenú adresu. Splnená úloha prinesie rodine indíciu a z indícií budú rodiny 
skladať heslo. Súťaž sa končí zaslaním hesla na uvedenú adresu. Súťaž bude prebiehať 
na území Starej Turej a okolia a predpokladaný čas, ktorý rodina strávi nad úlohami, sú 
cca 2 hodiny. Víťazom sa stane rodina s najlepším časom a správne vylúšteným heslom.

 § Na utorok 24. 5. 2022 pripravujeme pre deti do 12 rokov dobrodružno-náučnú exkurziu 
do EKO Parku Piešťany. Bližšie informácie budú podané prostredníctvom webovej 
stránky CVČ a facebooku.

 § Medzinárodný deň detí oslávime spoločne 1. 6. 2022 o 14.00 hod. na Námestí slobody 
v Starej Turej akciou Deťom pre radosť. Súčasťou programu budú nielen hry a súťaže 
pre deti, ale i exhibičné vystúpenia malých športovcov a tanečníkov z našich škôl, 
školských zariadení a športových klubov. V prípade nepriaznivého počasia sa program 
uskutoční v DK Javorina

 n Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Jarná burza Stará Turá  
 29. 5. 2022 (11.00 – 17.00 hod.)
Po 2 dlhých rokoch čakania máme opäť možnosť stretnúť sa na Jarnej 
burze v našom meste.

Dať prebytočným či zvyšným veciam v našej domácnosti možnosť nájsť 
svoj druhý domov a tak nové využitie na tomto svete.

 Počas jarnej burzy sa môžete tešiť na:
 § hodinu steperov či jumpingu ZDARMA 

(14.00 a 16.00 hod.)
 § skákací hrad pre deti ZDARMA (12.00 – 16.00 hod.)
 § výberová káva OBJECT
 § výborné jedlo kultúrneho centra TU.
 § večerný koncert Eli Dusik v Bar u Meza (18.00 hod.)

V prípade záujmu o miesto na burze nás môžete kontaktovať 
na ozneofelis@gmail.com
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Továreň 
na talent
Konečne sme sa rozhýbali, nadýchli 
a vydýchli. A pripravili sme 18.3.2022 v našej 
Základnej umeleckej škole tanečníkom 
kvalitný tanečný workshop – teda presnejšie, 
zapojili sme sa do celoslovenskej tanečnej 
TOUR TOVÁREŇ NA TALENT s úžasným 
Norom GROFČÍKOM.

Noro je nielen skvelý tanečník, choreograf, 
je taktiež účastníkom a úspešným finalistom 
show Československo má talent. Precestoval 
pol sveta, kde pôsobil v rôznych tanečných 
zoskupeniach, v Amerike vyhral najprestíž-
nejší tanečný konkurz. No mohla by som ešte 
pokračovať, bolo by o čom. Tento profesio-
nál prišiel i k nám do Zušky k našim/vašim 
budúcim tanečným hviezdam. Ponúkol im 
nazrieť do sveta vysokej profesionality, na-
chystal a natrénoval s nimi krátku choreogra-
fiu, pripravil technickú rozcvičku a nakoniec 

beseda s ním o tom, ako sa dostať k najvyšším 
tanečným snom. 

Spomedzi detí si vybral najžiarivejšie ta-
nečné hviezdičky, ktoré odmenil ,,merch-om,, 
v podobe mikín, ladviniek. V kategórii mlad-
šie žiačky boli ohodnotené Mia Iva Chutnia-
ková a Barborka Železníková. V kategórii 
staršie žiačky boli Nicol Líšková, ktorá zís-
kala hlavnú cenu, a to dvojdňové sústredenie 
s jeho tanečníkmi. Druhou ocenenou bola 
Timea Kováčiková.

Všetci tanečníci boli skvelí, pracovití 

a veríme, že tento motivačný workshop im 
priniesol nové technické zručnosti v oblasti 
tanca. 

Milí naši priaznivci, rodičia a podporova-
telia – už teraz sa aj my pani učiteľky tanca te-
šíme na ďalšie spoločné akcie s vašimi deťmi, 
plné zážitkov za vašej skvelej podpory. Lebo 
to, čo robíme, má naozajstný zmysel. Pre vás 
vystúpenie, pre nich možno momentálne celý 
svet a krásne detstvo. 

 n S pozdravom učiteľky TANCA 
 Iva a Katka, ZUŠ

FREE-ZEE DANCE 
 odštartovali súťažnú 
sezónu 2022
Milí priaznivci tanca, druhý aprílový víkend 
sme sa so žiakmi tanečného odboru ZUŠ Sta-
rá Turá zúčastnili medzinárodnej tanečnej 
súťaže MIA DANCE FESTIVAL 2022, ktorej 
semifinálové kolo sa konalo práve v našom 
meste. Po dvojročnej súťažnej pauze kvôli 
nepriaznivej epidemickej situácii bola táto 
súťaž našou premiérou. Z úspechu tanečnej 
skupiny FREE-ZEE DANCE máme veľkú 
radosť, o ktorú by sme sa s vami radi podelili. 
Naše potešenie v skupine násobil pocit, že 
pre niektoré detičky bola súťaž prvým vystú-
pením v ich živote vôbec. Radosť v očkách 
detí z tanečnej súťaže a z možnosti zúročenia 
svedomitej práce na tréningoch mohol odpo-
zorovať nejeden divák.

FREE-ZEE DANCE reprezentovalo 64 
detí v rôznych vekových kategóriách a ta-
nečných štýloch. Deti sa s výzvou popasovali 
výborne, a tak prišiel úspech v podobe oce-
nenia zo strany poroty. Z deviatich prihláse-
ných choreografií bolo ocenených všetkých 
deväť, s ktorými sme získali 3 x 1. miesto, 
4 x 2. miesto a 2 x 3. miesto. Sobota pat-
rila choreografiám street dance štýlu, ktoré 
pripravovala pani učiteľka K. Rzavská. So 
sólo choreografiou Love Dance si v detskej 
kategórii vytancovala žiačka Barborka Že-
lezníková 1. miesto. Juniorské skupinové 

choreografie Lucky Me (12 – 13 rokov) a Yay 
area (13 – 14 rokov) získali 2. miesta. Ne-
deľa sa niesla v štýle otvorených choreografií, 
čo znamená mix rôznych moderných štý-
lov. Z choreografickej dielne pani učiteľky 
I. Chutniakovej boli porotou ocenené na-
sledovné choreografie. Naše najmenšie deti 
(7 rokov) s choreografiou Baby shark očarili 
diváka i porotu a získali krásne 1. miesto. 
2. miesto získala choreografia s názvom 
Čučoriedky girls (8 rokov). Deväť ročné 
dievčatá si s choreografiou Sprejerky vy-
tancovali 3. miesto. Otvorené choreografie, 
ktoré pripravovala pani učiteľka K. Rzavská, 
mali tak isto ako predošle premiéru na MIA 
DANCE FESTIVALE. Deti z choreografie 
Million Dreams (9 – 10 rokov) vytancovali 
krásne 2. miesto. Ďalším oceneným tancom 
bol Jungle time (11 – 12 rokov) 
a to 3. miestom. Veľký úspech 
zožala choreografia ROCK IT 
v podaní najstarších žiačok (12 – 
14 rokov), ktoré získali 1. miesto. 
Všetkým tanečníkom víťazných 
choreograf ií boli odovzdané 
okrem skupinovej trofeje medai-
ly a diplomy. V mene ZUŠ a ve-
denia tanečného odboru im zo 
srdca ďakujeme za krásny úspech 

a reprezentáciu. Ďakujeme našim kamarátom 
a rodinkám, ktorí nás prišli na súťaž podporiť. 
Vytvorili ste nám skvelú atmosféru.

Milí priatelia, v najbližšej dobe nás čaká 
kopec verejných vystúpení, kde si môžete 
spomenuté choreografie pozrieť naživo. Ne-
zaháľame a pripravujeme sa i  na ďalšiu taneč-
nú súťaž.  Tentokrát vycestujeme na Záhorie 
do mesta Gbely. Veríme, že sa nám podarí 
ďalší tanečný úspech a budeme sa Vám môcť 
opäť prihovoriť touto cestou a zdieľať s Vami 
našu radosť, radosť tanečníkov zo ZUŠ. 

 n vedenie Tanečného odboru 
ZUŠ Stará Turá

 n foto k článku Klub športového aerobiku à
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Klub športového 
aerobiku Stará Turá
Mesiace marec a apríl 2022 sa v Klube športového aerobiku Stará Turá opäť niesli spolu 
s pravidelnými tréningami aj v úžasnej súťažnej atmosfére. Po minuloročnej veľmi 
úspešnej súťažnej sezóne nášho klubu v semifinálových a takisto finálových kolách 
MIA DANCE FESTIVALU LEAGUE sa organizátori tejto prestížnej medzinárodnej 
súťaže rozhodli usporiadať túto akciu v spolupráci s Klubom športového aerobiku 
ST v dňoch 9. – 10.4.2022 aj tu na Starej Turej. Dvojdňový tanečný maratón plný 
úžasných choreografií, ktorými veľmi úspešne prispeli aj deti z nášho klubu, bol 
doplnený aj sprievodnou akciou súťaže jednotlivcov, ktorá štartovala nedeľné 
vystúpenia. 

Sobotné ráno zahajovali 1. blok práve deti 
z KŠA ST a okrem úžasného zážitku si 
odniesli aj krásne poháre a medaily zo 
súťaže sólo a duo choreografií v kategórii 
Aerobik:
V kategórii do 7 rokov: 1. miesto – Eliška 
G. + Simonka A., 2. miesto – Eliška G., 
3. miesto – Anetka G.
V kategórii do 12 rokov: 1. miesto – Na-
tália M. + Sabínka S.
V kategórii do 15 rokov: 2. miesto – Va-
neska V. + Miška B.
Nedeľná súťaž Master Class v aerobiku 
prebiehala v 6 kategóriách a takisto s me-
dzinárodnou účasťou. Deťom nechýbala 
dobrá nálada a chuť cvičiť, a tak si i na-
priek skorému vstávaniu túto športovú 
súťažnú disciplínu naozaj užili.
V kategórii 4-5 rokov: 1. miesto – Sofia 
K., 2. miesto – Zoe J., 3. miesto – Lenka 
K.
V kategórii 5-6 rokov: 1. miesto – Anetka 
G., 2. miesto – Eliška D., 3.  miesto – 
Eliška S.
V kategórii 7-8 rokov: 1. miesto – Eliška 
G., 2. miesto – Simonka A., 3. miesto – 
Nelka L.
V kategórii 9-10 rokov: 1. miesto – Silvia 
Š., 2. miesto – Monika M., 3. miesto – 
Nikolka A., Dorotka B.
V kategórii 11-12 rokov: 3. miesto – Sa-
bínka S.
V kategória 13 a viac: 1. miesto - Terezka 
G 
Po tejto krásnej súťaži niektorí ďalej sú-
ťažili v skupinových choreografiách a aj 
tu si získali poháre a medaile vo svojich 
kategóriách:
1. miesto „Rock girls“ (nad 12 rokov), 
2. miesto „Piráti z Karibiku“ (do 12 rokov)
1. miesto „Die young“ – step formácia 
(nad 12 rokov)

V mesiaci marec 2022 sa deti z nášho 
klubu zúčastnili aj vďaka on-line pros-
trediu, tanečnej súťaže  Slánske Tančení, 
ktoré organizoval TK DIVERGENT 
Slaný a i tu úspešne reprezentovali 

v aerobikovej a gymnastickej kategórii 
náš Klub a naše mesto. 

V najmladšej kategórii získala Anetka 
G. striebornú medailu, spolu so sestrou 
Eliškou G. získali striebornú medailu aj 
v staršej kategórii. Simonka A. + Eliška 
G. si vybojovali tretie miesto a o zlatú 
medailu sa postarala Karinka K., kto-
rá si zasúťažila aj v gymnastickej časti. 
Zo starších žiačok sa v netradičnej ro-
pe-skipping zostave umiestnila na treťom 
mieste Lea S. a v aerobikovej kategórii 
Dorotka B., Nikolka A. a Terezka Dz. 
absolútne ovládli všetky medailové po-
zície. Z najstarších žiačok sa Natália M. 
so Sabínkou S. postarali o zlatú medailu, 
Terezke G. patrilo striebro a v stepovej 
choreografii si trio Terezka G. + Emka 
K. + Kristínka N. vybojovali tretie miesto.

Po dlhšom čase sa nám tiež podari-
lo zúčastniť sa naživo aerobikovej súťaže 
v Zádveřiciach (pri Zlíne), ktorá bola pre 
mnohé naše deti vôbec prvou skúsenos-
ťou v takomto type súťaže jednotlivcov 
a odchádzali veľmi šťastné a motivované. 
Mnohé z nich si získali aj cenu sympatie 
od poroty a tiež pri-medailové umiestne-
nia – Karinka K., Valika O., Eliška D., 
Evka P., Sabínka S., Natália M., Kris-
tínka B. Dokonca v najmladšej kategórii 
sa Anetke G. podarilo vycvičiť si krásne 
3. miesto.

Na záver by som sa rada poďakovala 
rodičom detí z nášho klubu, ktorí veno-
vali svoj čas a pomohli s organizovaním 
týchto akcií a tiež samozrejme ďakujeme 
aj Nadácii Život za podporu. Snažíme 
sa, aby sa deti z nášho Klubu zapájali do  
takýchto akcií čo najviac, preto sú pred 
nami ešte mesiace plné ďalších súťaží ako 
u nás na Slovensku, tak i v Českej republi-
ke a veríme, že deti si opäť užijú tú úžasnú 
a nezameniteľnú súťažnú atmosféru plnú 
pohybu, dobrej nálady a že naďalej budú 
odchádzať zo súťaží motivované pre tento 
krásny šport. 

 n Klub športového aerobiku 
Stará Turá

 ODBORÁRSKE 
OKIENKO
Milí naši odborári, sympatizanti,
vždy v májovom čísle STAROTURIAN-
SKEHO SPRAVODAJCU Vás zvyknem 
informovať o našich aktivitách v predošlom 
roku. 

Okrem hlavnej činnosti – vyjednávania 
Kolektívnych zmlúv alebo Protokolárnych 
zmien a pracovno-právneho poradenstva, 
chceme našim členom spríjemniť aj oddych 
organizovaním zájazdov.

Nakoľko situácia v roku 2021 nebola 
priaznivá na organizovanie rekreácií, v rámci 
uvoľnenia opatrení sa uskutočnili v roku 2021 
iba 3 zájazdy – turistický zájazd dňa 3.7.2021 
a zájazdy na termálne kúpalisko VEĽKÝ 
MEDER  dňa 24.7. a NESVADY – 14.8.2021.

STRETNUTIE DÔCHODCOV:
VZO OZ KOVO na svojom zasadnutí 
dňa 25.1.2022 sa zaoberal organizovaním 
STRETNUTIA DÔCHODCOV v roku 
2022. Na základe neistej situácie ohľadne 
COVID-19 a s ním súvisiacich opatrení, VZO 
OZ KOVO uzn. č. 10/2022 odsúhlasil aj tento 
rok presunutie organizovania STRETNU-
TIA  DÔCHODCOV na rok 2023. Takáto 
veľká akcia trvajúca 3 dni pri účasti 80 – 100 
pozvaných hostí denne sa musí organizovať 
niekoľko mesiacov dopredu. Nakoľko prog-
nóza vývoja COVID je zatiaľ neistá a dopredu 
sa nevie, aká bude situácia v auguste 2022, či 
sa vôbec bude môcť zhromaždiť toľko osôb, 
VZO prijal uvedené rozhodnutie. Pevne ve-
ríme, že už na budúci rok sa situácia zmení 
a STRETNUTIE DÔCHODCOV budeme 
môcť organizovať. Nechceme ohroziť nikoho 
zdravie, najmä nie našich dôchodcov. 

V roku 2022 budeme zatiaľ 
organizovať nasledovné zájazdy:
 § 21.5.2022  (sobota) – NOWY TARG
 § 25.6.2022  (sobota) – turistický zájazd
 § 16.7.2022  (sobota) – termálne 

kúpalisko VEĽKÝ MEDER
 § 13.8.2022  (sobota) – termálne 

kúpalisko VEĽKÝ MEDER
Odchod autobusu na termálne kúpalisko je 
v oboch prípadoch je o 7.00 hod. od CHIRA-
NY. O prípadnom prihlásení sa informujte 
telefonicky na č.t. 0911 817 643 – p. CHA-
CHULOVÁ. Zájazdu sa môžu zúčastniť 
riadni členovia ZZO OZ KOVO CHIRA-
NA-PREMA Stará Turá a ich rodinní prí-
slušníci (manžel, manželka, druh, družka 
a deti do 25 rokov veku), ako aj členovia s in-
dividuálnym členstvom – dôchodcovia ZZO 
OZ KOVO CHIRANA-PREMA Stará Turá. 

 n Viktória Chachulová
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