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

Zojde z očí, zmizne úplne...
V roku 2007 bola úspešne ukonče-

ná realizácia projektu „Infraštruktúra 
turistických trás“ z  Programu 
Iniciatívy Spoločenstva INTERREG 
III A Slovenská republika – Česká re-
publika 2004-2006. Žiadateľom o  ne-
návratný finančný príspevok bolo v tej 
dobe Združenie obcí Kopaničiarskeho 
regiónu Veľká Javorina – Bradlo. V rám-
ci tohto projektu sa vybudovalo nielen 
v Starej Turej, ale aj v okolitých obciach 
v pohraničnom prostredí Bielych Karpát 
množstvo odpočívadiel a veľkoplošných 
máp v stojanoch, ktoré mali slúžiť nie-
len na zatraktívnenie nášho regiónu pre 

turistov, ale aj na oddych pre miestne 
obyvateľstvo. Odvtedy uplynulo 6 ro-
kov. Veľkoplošné mapy v  stojanoch 
museli technické služby niekoľko-
krát opravovať po vyčínaní vandalov. 
Cykloodpočívadlá sa totiž vo väčšine 
prípadov nachádzajú na miestach, kde 
nie je veľká frekvencia pohybu ľudí. A ak 
nejaká vec zojde z očí, staňe sa ľahšie 
obeťou vandalov. Odpočívadlo „Na do-
linkách“, ktoré sa nachádza kúsok za 
Dubníkom II. však nakoniec zišlo z očí 
takmer úplne. V priestore odpočívadla 
slúžili unaveným turistom alebo cyklis-
tom lavičky i stolík, na ktorých si mohli 

odpočinúť či zjesť doma pripravenú de-
siatu. Odpočívadlo však už takmer me-
siac zíva prázdnotou, zostal iba drevený 
prístrešok. Niekto si lavičky i stolík od-
niesol nevedno kam. Možno domov na 
vlastnú záhradu, možno ich použil pri 
kúrení počas dlhej zimy. Nezostáva nám 
nič iné, len mu v mene všetkých turis-
tov a cyklistov, ktorí sa tu zastavovali na 
svojich cestách, veľmi pekne poďakovať. 
A ak mu náhodou lavičky so stolíkom 
slúžia doma na záhrade, možno by som 
sa na jeho mieste bála, že sa pod ním tá 
lavička od hanby raz prepadne…

Lívia Boorová
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Národná 
transfúzna služba 
SR organizuje 
odber krvi
5. júna 2013 
od 8.00 do 10.00 hod. 
v Dome kultúry 
Javorina Stará Turá.

22. ročník Staroturianskeho jarmoku 14. a 15. júna 2013

Na cykloodpočívadle zostal len prístrešok…
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Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

Dňa 9.5. 2013 sa uskutočnilo 27. mimo-
riadne zasadnutie MsZ. Dôvodom jeho 
zvolania bolo urgentné riešenie situácie 
mestských vodovodov Papraď a Súš.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
• na vloženie vodovodov a kanalizácie do zá-

kladného imania Regionálnej  vodárenskej  
spoločnosti  AQUATUR, a. s., Stará Turá, a to 
vodovod Papraď vo všeobecnej hodnote 123 
000,- €,  vodovod  Súš  vo všeobecnej hodno-
te 35 800,- € a vodovod a kanalizácia bytová 
výstavba nad Chiranou pre 137 b. j. vo vše-
obecnej hodnote 427 000,- €,

• - na zrušenie uznesenia č. 20 - XXVII/2013 
zo dňa 18.4.2013

b) žiadosť:
• Regionálnej  vodárenskej spoločnosti 

AQUATUR, a. s., Stará Turá o zriadenie 
vecného bremena na pozemkoch.

Ďalej poslanci schválili návrh rozpočtové-
ho opatrenia na prefinancovanie znaleckých 

posudkov vodovodov Papraď a Súš a vodovo-
du a kanalizácie nad Chiranou ako i návrh roz-
počtového opatrenia -  príspevok na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v našom 
meste, ktoré navštevujú CVČ v iných obciach. 
Rozpočtové opatrenie na úhradu nevyhnutných 
opráv vodovodov Papraď a Súš bude schvaľova-
né po predložení vyhodnotenia ponúk.

Predmetom rokovania bol aj materiál 
„Informácia o kritických úsekoch miestnych 
komunikácií a návrh na prioritné použitie pro-
striedkov na ich opravu“. V rámci širšej dis-
kusie sa poslanci zhodli, že materiál bude po 
dopracovaní opätovne predložený k júnovému 
rokovaniu mestského zastupiteľstva. Výstupom 
by mal byť návrh kritérií na výber komunikácií 
na komplexnú opravu,  doporučenie poradia 
dôležitosti a stanovenie zásad dlhodobého in-
vestovania do cestnej infraštruktúry.  Na bežné 
opravy výtlkov budú použité prostriedky, ktoré 
mesto dostalo na základe rozhodnutia Vlády SR 
vo výške 24 808 EUR.

Mgr. Ľubica Klimáčková

§ Dňa 20.3.2013 telefonicky oznámil 
pán B. , že v predošlý deň  v čase me-

dzi 21.50 až 23.00 hod. prechádzajúc po 
ulici SNP ho oslovili neznámi mladí ľudia 
z vozidla tmavej farby pravdepodobne ško-
da Octavia  alebo VW Passat, aby im roz-
menil 20 €. Keď vytiahol peniaze  vytrhli 
mu ich z rúk a okamžite veľkou rýchlosťou 
s vozidlom z miesta ušli.

§ Dňa 22.3.2013 na MsP o 17.21 hod. 
tel. oznámil J. S. že na námestí pri 

verejnom WC sa vulgárne pod vplyvom 
alkoholu správa staršia osoba a  palicou 
napáda okoloidúcich. Hliadka na mieste 
zistila, že na lavičke sedí muž, ktorý vykri-
kuje na okoloidúcich ľudí a oháňa sa pali-
cou. Kontrolou totožnosti bolo zistené, že sa 
jedná o L. K. zo Starej Turej. Na výzvu, aby 
upustil od svojho konania muž nereagoval. 
Z tohto dôvodu bol naložený do služobné-
ho vozidla, odvezený do miesta bydliska 
a  odovzdaný rodine. Počas prevozu sa 

zopár šťavnatých nadávok i úderov pali-
cou od podguráženého pána ušlo i členom 
hliadky vykonávajúcej zákrok.

§ Dňa 29.3.2013 bola v čase o 19.25 hod. 
hliadka MsP požiadaná hliadkou OO 

PZ o súčinnosť pri preverení oznamu od M. 
S. bytom Topolecká, že doma na pohovke 
v obývačke našiel ležať svoju ženu Z. S., 
ktorá sa nehýbe a je pravdepodobne mŕt-
va. Oznam bol preverený, na mieste sa už 
nachádzalo vozidlo RZP aj s lekárom, ktorý 
konštatoval, že osoba je mŕtva cca 4 hodi-
ny. Hliadka OOPZ preto ihneď zabezpečila 
byt a svedkov a hliadka MsP zabezpečovala 
okolie bytovky, nakoľko do 5 minút od prí-
chodu hliadok dorazila na miesto aj TV 
Joj (kameraman a 2 reportéri). Nakoľko 
sa  nedalo vylúčiť cudzie zavinenie, lekár 
odporučil, aby sa vykonala súdna pitva.

Za MsP Kopčan
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pietna spomienka na ukončenie 2. sv. vojny
Európa si 8. mája pripomínala už 68 rokov od konca hrôz druhej svetovej vojny, ktorá 

trvala dlhých šesť rokov a zanechala za sebou desiatky miliónov obetí. Tragicky sa zapí-
sala aj do dejín Slovenska a dodnes počúvame od očitých svedkov alebo ich potomkov 
o zverstvách, ktoré páchali vojaci i nevojaci počas vojny. Deň víťazstva nad fašizmom 
sa na Slovensku oslavuje najmä prostredníctvom pietnych spomienok, ktoré organizujú 
jednotlivé mestá a obce z úcty k obetiam vojny.  

Predstavitelia mesta a členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov Stará Turá položili pri tejto príležitosti v pondelok 6. mája kyti-
cu kvetov k pamätníku na Námestí Slobody. Obete druhej svetovej vojny si v krátkom 
príhovore uctil primátor mesta Stará Turá, Ing. Ján Kišš a podpredseda ZO SZPB Stará 
Turá, Ing. Vladislav Mikláš.

Lívia Boorová

Mesto Stará Turá
ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zastúpe-
né primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom, v zmysle 
§ 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-

skorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie miesta 

riaditeľa(ky) 
Základnej umeleckej školy, 

Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá 
s termínom nástupu 1. 10. 2013

Kvalifikačné predpoklady:
• splnenie kvalifikačných predpokladov na 

výkon pedagogickej činnosti podľa záko-
na č. 317/2009 Z. z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov 
(časť X.)

• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej 
činnosti

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• absolvovanie prípravy vedúcich pedagogic-

kých zamestnancov (možnosť doplniť po 
vymenovaní)

• znalosť legislatívy školského zariadenia 
s právnou subjektivitou

• osobnostné a morálne predpoklady

• komunikačné a organizačné schopnosti

• základná znalosť problematiky riadenia 
a ekonomiky

• znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania

• štruktúrovaný profesijný životopis

• overené kópie dokladov o dosiahnutom 
vzdelaní

• výpis z registra trestov (nie starší ako 
3 mesiace)

• písomný návrh koncepcie rozvoja ZUŠ v Starej 
Turej v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR 
č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

• písomný súhlas uchádzača so spracovaním 
jeho osobných údajov na účely výberového ko-
nania v zmysle § 7 podľa zákona č. 428/2002 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení ne-
skorších predpisov

Písomné prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú 
obsahovať požadované doklady, nebudú vo vý-
berovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie 
o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie 
uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.

Prihlášky s označením „VK – riaditeľ ZUŠ“ je 
možné podať osobne na sekretariáte MsÚ ale-
bo zasielať na adresu: Mestský úrad, Ul. SNP 
č. 1/2, 916 01 Stará Turá najneskôr do 14. 
júna 2013 do 12.00 hodiny.

V Starej Turej dňa 17. 5. 2013

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta
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Sociálny sprievodca pre rôzne situácie
Vážení občania,
každý z nás sa môže počas svojho života do-
stať do nepriaznivej sociálnej situácie, ktorú 
nie je schopný zvládnuť sám a potrebuje 
pomoc. V takejto situácii si možno položíte 
otázku, na koho sa máte obrátiť, kto vám 
v krízovej situácii dokáže pomôcť. Z toho dô-
vodu sme pre vás vypracovali informačnú 
brožúru – Sociálny sprievodca mesta Stará 
Turá.

V tejto brožúre nájdete informácie o rôz-
nych formách pomoci, ktorú vám môžu 
poskytnúť štátne inštitúcie, samospráva, 

neziskové a iné subjekty pôsobiace v sociál-
nej oblasti a to či už v životných situáciách 
prirodzených (narodenie dieťaťa, seniorský 
vek, úmrtie...) alebo krízových (nezamest-
nanosť, závislosti, invalidita ...).

Veríme, že Sociálny sprievodca vám 
pomôže nájsť odpovede na vaše otázky 
a uľahčí orientáciu v spleti paragrafov a inšti-
túcií, ktoré poskytujú sociálnu starostlivosť. 
Samozrejme, ani tá najdokonalejšia príručka 
nedokáže vystihnúť rozmanitosť životných 
situácií, preto konkrétna pomoc s akcentom 
na individuálny prístup je v rukách prísluš-
ných odborníkov.

Keď si náš Sociálny sprievodca nájde 
svoje miesto vo vašej domácnosti, kam vám 
ho v najbližších dňoch doručíme, bude to 
signál, že snaha, ktorú sme pri jeho zosta-
vovaní vynaložili, priniesla želaný účinok. 
Záujemcovia ho môžu nájsť aj na webovej 
stránke mesta www.staratura.sk. Zároveň 
ho postupne uverejníme od budúceho čísla 
v Staroturianskom spravodajcovi, a tak sa 
stane užitočnou pomôckou aj pre čitateľov, 
ktorí nie sú občanmi nášho mesta. 

Oddelenie sociálnych vecí 
Mestský úrad  Stará Turá

1. časť sprievodcu – rodina s nezaopatreným dieťaťom
TEHOTENSTVO

• Ak ste tehotná vašim príjmom môže byť materské z nemocenského po-
istenia. Musíte však splniť podmienku, že ste boli za posledné dva roky 
pred pôrodom najmenej 270 dní nemocensky poistená. Ak ste zamestnaná 
alebo samostatne zárobkovo činná osoba poistné odvádzate povinne, ak ste 
nezamestnaná môžete poistné odvádzať dobrovoľne. V prípade splnenia 
tejto podmienky vám nárok na materské vzniká šesť týždňov príp. osem 
týždňov pred termínom pôrodu, ktorý určí lekár. Výška materského závisí 
od výšky poistného, ktoré ste do nemocenského poistenia uhrádzali v roz-
hodujúcom období. 

• Ak ste sa ocitla v situácii, že práca, ktorú vykonávate  je tehotným ženám 
zakázaná, alebo ohrozuje vaše tehotenstvo, musí vás zamestnávateľ preložiť 
na inú prácu. Ak v dôsledku preradenia máte nižší príjem, vtedy máte nárok 
na vyrovnávaciu dávku.

• Ak ste matka, ktorej sa poskytuje materské, nezabudnite podať prihlášku 
na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni pri prechode z materskej 
dovolenky na rodičovskú dovolenku, t.j. po ukončení nároku na materské 
a pri vzniku nároku na rodičovský príspevok. 
Ak ste matka, ktorej nevznikol nárok na materské a má nárok iba na rodičov-
ský príspevok od narodenia dieťaťa, musíte podať prihlášku na dôchodkové 
poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa, aby ste bola poistená od dňa 
narodenia dieťaťa. Ak to do tejto lehoty nestihnete, budete poistená až odo 
dňa podania prihlášky v sociálnej poisťovni.
Ú Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

podrobné informácie o materskom, vyrovnávacej dávke a dôchodkovom poistení poskytuje:
Sociálna poisťovňa, Vysunuté pracovisko Nové Mesto n./V.
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 032/771 2095  – odbor nemocenského poistenia www.socpoist.sk

• Ak ste bez práce a ste poberateľkou dávky v hmotnej núdzi, tak od začiatku 
štvrtého mesiaca tehotenstva máte nárok na dávku pre tehotnú ženu za 
podmienky, že pravidelne navštevujete tehotenskú poradňu.  
Ú Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 

podrobnejšie informácie o dávke pre tehotnú ženu poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Vysunuté pracovisko Stará Turá, Družstevná 2 (Dom štátnej správy)
 032/2443 511 – oddelenie pomoci v hmotnej núdzi www.upsvar.sk

NARODENIE DIEŤAŤA

• Po narodení dieťaťa musíte mu vybaviť prvý úradný doklad – rodný list. 
Vystavia vám ho na matričnom úrade v mieste narodenia dieťaťa. Tomu 
predchádza podpísanie vyhlásenia o mene dieťaťa, ktoré podpisujú obaja 
rodičia (matka zvyčajne už v pôrodnici, otec osobne pri prevzatí rodného 
listu na matrike). 
Na prevzatie rodného listu je potrebné predložiť tieto doklady:

•   ak sú rodičia dieťaťa manželia, stačí ak príde na matriku otec a predloží 
sobášny list a občianske preukazy oboch rodičov.  

•   ak je matka slobodná, podpísala hlásenie o narodení v pôrodnici a
-   nechce určiť otcovstvo, príde sama a predloží občiansky preukaz,
-   chce určiť otcovstvo, prídu obaja rodiča a predložia občianske preu-

kazy a rodné listy, 
-   s otcom dieťaťa spísali zápisnicu o určení otcovstva pred narodením 

dieťaťa, stačí keď príde otec dieťaťa a predloží občiansky preukaz oboch 
rodičov.

Ú Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách 
Ú Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku

podrobnejšie informácie o rodnom liste poskytuje príslušná matrika alebo:
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá  746 1638 – Matričný úrad www.staratura.sk

• Po prevzatí rodného listu je vhodné prihlásiť dieťa na trvalý pobyt v mes-
te  a tiež do 30 dní od narodenia dieťaťa oznámiť na mestský úrad vznik 
povinnosti k poplatku za komunálny odpad. 
Ú Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR 
Ú  Zákon č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady  

podrobnejšie informácie o trvalom pobyte a o miestnom poplatku za komunálny odpad poskytuje: 
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
 746 1619 – Evidencia obyvateľov  746 1627 – Miestne dane a poplatky www.staratura.sk 

• Ak ste slobodná matka, v zmysle zákona o rodine sa otcovstvo určuje 
súhlasným vyhlásením rodičov, ktoré sa podpisuje na matrike. Určité kom-
plikácie môžu nastať, keď matka otca pozná, ale otec sa k dieťaťu nepriznáva. 
V prípade ak nedôjde k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, 
otcovstvo určí súd na návrh matky. 

• Nevydatá matka má právo na príspevok na výživu a úhradu niektorých 
nákladov nevydatej matke a to už aj v čase tehotenstva od otca dieťaťa, a ak 
nie je otcovstvo k dieťaťu určené, aj od muža, ktorého otcovstvo k dieťaťu 
je pravdepodobné. 
Ú Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine  

poradenstvo vo veci návrhu o určenie otcovstva a príspevkov pre nevydatú matku poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), 915 01 Nové Mesto n./V.
 032/2442 600,  -605 až -608 – oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

• Zdravotné poistenie u vášho dieťaťa vzniká narodením. Rodič je po-
vinný novorodenca prihlásiť do zvolenej zdravotnej poisťovne do 60 dní 
od narodenia. Dovtedy je dieťatko poistené v tej istej poisťovni ako matka 
a zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia.  Platiteľom poistného za 
nezaopatrené dieťa je štát. Spolu s prihláškou je potrebné predložiť rodný 
list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. V súčasnosti na Slovensku pôsobia 
3 zdravotné poisťovne: Union, Dôvera a Všeobecná ZP.
Ú Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 
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podrobnejšie informácie o zdravotnom poistení získate v príslušnej zdravotnej poisťovni: 
Union ZP – Pobočka Trenčín, Braneckého 1, 911 01 Trenčín 
 0850 033 333 – Zákaznícka linka www.unionzp.sk

DÔVERA –  Pobočka Nové Mesto n. V., Piešťanská 12 , 915 01 Nové Mesto n. V.
 0850 850 850 – Zákaznícka linka www.dovera.sk

VšZP – Expozitúra Nové Mesto n. V., Čs. armády 4, 915 01 Nové Mesto n. V.
 032/282 4194 – Pobočka Trenčín  0850 003 003 – Zákaznícka linka  www.vszp.sk 

FINANČNÉ NÁROKY PO NARODENÍ DIEŤAŤA

• Po narodení dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v SR, máte nárok na príspevok 
pri narodení dieťaťa. Je to jednorazová štátna sociálna dávka, ktorou štát 
prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných 
potrieb novorodenca. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok 
pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa. 
Žiadosť o príspevok sa vydáva na matrike – najjednoduchšie pri vydaní 
rodného listu dieťaťa. Pri podaní žiadosti budete potrebovať aj rodný list 
dieťaťa, občiansky preukaz matky (resp. žiadateľa), číslo účtu v prípade 
výplaty príspevku na účet. Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká 
uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

• Ak sa vám narodilo prvé, druhé alebo tretie dieťa a dožilo sa 28 dní, máte 
nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. Je to jednorazová 
štátna dávka, ktorou štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpe-
čením nevyhnutných potrieb dieťaťa. Žiadosť o tento príplatok dostanete na 
úrade práce sociálnych vecí a rodiny a spolu so žiadosťou musíte predložiť 
rodný list dieťaťa, potvrdenie od gynekológa, že ste absolvovala preventívne 
prehliadky a o poradí pôrodu, potvrdenie od pediatra, že sa dieťa dožilo 28 
dní. V prípade, ak ste sa počas tehotenstva nezúčastňovala na preventívnych 
prehliadkach u gynekológa, alebo prvé dieťa bolo umiestnené v náhradnej 
rodinnej starostlivosti, nárok na tento príspevok vám nevznikne. O príspe-
vok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa môžete 
požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta 
vášho trvalého pobytu.

• Ak sa vám súčasne narodili tri deti, alebo viac detí, alebo sa vám v prie-
behu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá máte nárok na príspevok 
rodičom.  Je to štátna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok rodičom na 
zvýšené výdavky, ktoré vznikajú so starostlivosťou o viac detí. Príspevok 
rodičom poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa 
miesta vášho trvalého pobytu.
Ú Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku 
rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa 
v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

• Ďalšou dávkou, na ktorú máte nárok po narodení dieťaťa, je prídavok 
na dieťa. Je to opakovaná štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na 
výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa (najdlhšie do 25 rokov veku dieťa-
ťa). Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta 
vášho trvalého pobytu, mesačne v rovnakej výške, bez ohľadu na príjem 
rodičov.  

• V prípade ak nevykonávate zárobkovú činnosť, neuplatňujete si nárok na 
daňový bonus a ste poberateľom dôchodku (starobného, predčasného sta-
robného, plného invalidného alebo výsluhového) máte nárok na príplatok 
k prídavku. Je to opakovaná štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca 
oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. 
Ú Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa

• Ak vám počas materskej dovolenky nevznikol nárok na materské, tak po 
narodení dieťaťa máte nárok na rodičovský príspevok. Je to opakovaná štát-
na sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej 
starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku (do 6 rokov veku dieťaťa, ktoré má 
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav) počas rodičovskej dovolenky.  V prí-
pade ak materské poberáte, nárok na rodičovský príspevok vám vznikne až 
po skončení materskej dovolenky. 
Ú Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku

• V prípade, že vaše dieťa nedovŕšilo vek troch rokov a vy chcete nastúpiť 
do zamestnania, môžete požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa.  
Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, kto-
rej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na 
úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.
Ú Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa

podrobnejšie informácie o všetkých štátnych sociálnych dávkach poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), 915 01 Nové Mesto n./V
 032/2442 550, -551, -554 až -558 – oddelenie štátnych sociálnych dávok www.upsvar.sk 

• Príspevok pre narodené dieťa ako dobrovoľnú jednorazovú sociálnu 
pomoc vám poskytne mesto Stará Turá. Základnou podmienkou je, aby 
dieťa aj rodič, ktorý o príspevok žiada, mali trvalý pobyt v meste Stará 
Turá. Žiadosť o príspevok pre narodené dieťa získate na MsÚ Stará Turá 
alebo na internetovej stránke mesta. Povinnou prílohou žiadosti je kópia 
rodného listu dieťaťa.
Ú Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá  č. 9/2012.  

podrobnejšie informácie o príspevku pre narodené dieťa poskytuje:
Mestský úrad Stará Turá , SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
 032/746 1646, 746 1645 – oddelenie sociálnych vecí www.staratura.sk  

• Ďalším finančným zvýhodnením po narodení dieťaťa je daňový bonus. 
Nárok na tento bonus si môže uplatniť iba zamestnaný rodič na každé 
nezaopatrené dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti a to u svojho za-
mestnávateľa. Daňový bonus možno chápať ako daňovú úľavu alebo daňové 
zvýhodnenie, ktoré sa poskytne zamestnancovi vyživujúce dieťa formou 
zníženia dane z príjmov, ktorú by inak musel zaplatiť. Teda o sumu daňo-
vého bonusu sa zamestnancovi  znižuje daň, čím sa mu priamo zvyšuje plat. 
Ú Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
podrobnejšie informácie o daňovom bonuse získate u svojho zamestnávateľa alebo na daňo-
vom úrade.

• V prípade ak vaše dieťa ochorelo a vy nemôžete chodiť do práce, pretože 
ho ošetrujete, môže vám vzniknúť nárok na ošetrovné.  
Ošetrovné je dávka nemocenského poistenia a  je poskytované z dôvo-
du osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa (ale aj chorého 
manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela/
manželky).
Nárok si musíte uplatniť  tlačivom Žiadosť o ošetrovné, ktoré vám vystaví 
lekár. Ak ste zamestnaná, odovzdáte žiadosť o ošetrovné na potvrdenie 
zamestnávateľovi; ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne 
nemocensky poistená osoba alebo osoba v ochrannej lehote, predložíte 
žiadosť o ošetrovné príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. 
Ošetrovné poskytuje sociálna poisťovňa za kalendárne dni, najdlhšie však 
po dobu 10 dní.  
Ú Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

podrobnejšie informácie o ošetrovnom poskytuje:
Sociálna poisťovňa, Vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 032/ 771 2095 – odbor nemocenského poistenia alebo na www.socpoist.sk

SOCIÁLNE KONTAKTY

• Ak ste na materskej alebo rodičovskej dovolenke a chýbajú vám sociálne 
kontakty, môžete navštíviť materské centrum. V materskom centre sa stre-
távajú prevažne matky (ale i otcovia, babičky príp. iné osoby) s deťmi od 0 
-6 rokov veku. Je to dobrovoľnícke združenie, ktoré poskytuje poradenstvo, 
kurzy a rôzne aktivity pre mamičky a ich deti.
Možnosť získať sociálne kontakty ponúka aj Babyclub v CVČ – klub pre 
mamičky na materskej dovolenke a ich deti do 3 rokov. 

podrobnejšie informácie o činnosti materského centra  poskytuje:
Materské centrum Žabka, Jiráskova 168, Stará Turá  0905 148 712, 0908 280 605, 0911 299 706   

podrobnejšie informácie o činnosti Babyclubu poskytuje:
Centrum voľného času, M.R.Štefánika 355, Stará Turá  032 776 3734, 0905 612 829

Pokiaľ vaše dieťa dosiahlo vek tri roky môžete ho umiestniť do materskej 
školy. MŠ prijíma spravidla deti od troch do šiestich rokov veku; ak má 
voľnú kapacitu, môže prijať aj deti od dvoch rokov veku. Úlohou materskej 
školy je dopĺňať rodinnú výchovu a všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa 
v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
Ú Vyhláška č. 306/2009 Z. z. o materských školách 

podrobnejšie informácie o prijímaní detí do materskej školy poskytuje:
Materská škola Hurbanova 153/62, 916 01 Stará Turá 776 3292, 0915 868 273
Materská škola Hurbanova 142/46, 916 01 Stará Turá 776 3842, 0905 457 592

Zdroj: Sociálny sprievodca mesta Stará Turá
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Staroturiansky jarmok je opäť tu!
Po roku pre Vás opäť v júni pri-

pravujeme jedno z hlavných mest-
ských podujatí – Staroturiansky 
jarmok. Tento rok ide už o 22. roč-
ník podujatia a  termín sa opäť 
presúva na druhý júnový víkend 
– 14. a 15. júna - tak ako sme boli 
zvyknutí predošlé roky.  

Jarmočný výbor sa aj tento rok 
snažil uspokojiť čo najviac predaj-
cov, preto sme pripravili predajné 
miesta na Ulici SNP od kruhového 
objazdu smerom k budove základnej 
umeleckej školy a na druhej strane 
potoka od bývalej pergoly k „zetku“. 
Keďže bude Ulica SNP plná stánkov, 
nebudú môcť cez ňu prechádzať autá 
ani autobusy. Doprava bude v centre 
mesta obmedzená a zastávka SAD od 
obchodného domu bude presťahova-
ná k Domu kultúry Javorina. Taktiež 
prosíme občanov o trpezlivosť najmä 
pri parkovaní svojich vozidiel.

Prihlášky na predaj nám už po-
maly chodia a postupne sa ukazuje, 
že bude tovar v predajných stánkoch 
rôznorodý a každý návštevník si tu 
vyberie nejakú drobnosť, ktorá ho 
poteší. V stánkoch nebude chýbať 
textil, obuv, hračky, spotrebný to-
var, ale aj rôzne ľudové a umelecké 
výrobky, pomôcky do domácnosti, 
záhrady či iný tovar. 

Aj tento rok sme vyhradili sa-
mostatný priestor pre remeselníkov, 
ktorí budú situovaní samostatne 
oproti rímsko-katolíckemu kosto-
lu. Veríme, že tento rok sa nám ich 
prihlási toľko, aby bol priestor za-
plnený a návštevníci si budú môcť 
zblízka obzrieť prácu šikovných re-
meselných rúk. 

Naše chuťové poháriky nás kaž-
doročne zavedú najmä na tržnicu, 
ktorá sa stala epicentrum jarmoč-
ných pochúťok. Tu sa počas oboch 
dní stretávame v kruhu svojich zná-
mych a rodiny a pri dobrom nápoji či 
jedle sa pozhovárame a oddýchneme 
si od každodenných starostí. 

Ani tento rok sme nezabudli na 
našich najmenších. Pre deti budú 
počas jarmoku pripravené rôzne 
atrakcie a kolotoče pri parkoviskách 
OD Tesco a OD Billa, na Námestí 
slobody aj na Jiráskovej ulici. 

Počas oboch dní budú na 
Námestí slobody otvorené verejné 
toalety. K dispozícii budú aj mobilné 
toalety, a to konkrétne na tržnici, pri 
Dome služieb a na parkovisku pri 
Rímsko-katolíckom kostole. 

Opäť upozorňujeme všetkých 

návštevníkov, aby si dávali pozor na 
svoje osobné veci. Mestská polícia 
počas jarmoku často rieši prípady 
vreckových krádeží, ktoré sú pre zlo-
dejov v dave ľudí veľkým lákadlom. 
Počas nazerania do predajných stán-
kov dávajte pozor aj na svoje ratoles-
ti, nakoľko sa z času na čas nejaké 
dieťa rodičom stratí. V takýchto prí-
padoch kontaktujte mestskú políciu 
na pevnej linke 776 00 77 alebo na 
mobilnom telefóne 0907 772 868. 

Organizátori tohtoročného 
22.  ročníka Staroturianskeho jar-
moku sa snažili pre našich občanov, 
ale aj ostatných návštevníkov pripra-
viť aj vyvážený kultúrny program. 
Na Námestí slobody vystúpi počas 
oboch dní hneď niekoľko popových 
skupín, folklórnych a  dychových 
súborov a iných hudobných zosku-
pení. Svoje vystúpenie ponúknu 
divákom aj deti zo Základnej ume-
leckej školy v Starej Turej. Veríme, že 

v programe sa nájde niečo pre každú 
generáciu. 

V  súčasnosti dolaďujeme po-
sledné organizačné záležitosti a spo-
lu s Vami sa tešíme ma 14. a 15. júna, 
kedy jarmok otvorí svoje brány.  

Želajme si ešte spoločne, aby 
nám prialo aj počasie, pretože pri 
akciách ako je táto je počasie jediná 
vec, ktorá sa nedá nijako zorganizo-
vať ani zaplatiť.

organizačný výbor jarmoku

Kultúrny program XXII. 
Staroturianskeho jarmoku

Piatok 14. júna 2013
14.00 hod. súbory ZUŠ Stará Turá
16.00 hod. dychová hudba Lieskované
17.00 hod. jarmočné divadlo Teater Komika
18.00 hod. country skupina Neznámi
19.00 hod. hudobno-zábavná skupina Ščamba
20.30 hod. rocková skupina Borra

Sobota 15. júna 2013
11.00 hod. folklórny súbor Poľun
12.30 hod. dychová hudba Bodovanka
14.00 hod. skupina orientálneho tanca Amirah 
15.00 hod. folklórny súbor Krajňanec
16.30 hod. rock-popová skupina Lukas Band zo ZUŠ St.Turá 
18.00 hod. rocková skupina Rockovanka

Sprievodné podujatie
Vodné bubliny na Námestí slobody, Nafukovací hrad zapoži-
čaný od firmy Prevak, s. r. o. na Námestí slobody

Jarmočné dni
Čančatá už vyhrávajú, 
husle, cimbal i tá basa, 

na jarmok Vás pozývajú, 
po roku je tu zasa.

Tu známi sa postretajú 
pri stánkoch i pri vínku, 

jarmočnú atmosféru užívajú, 
dobrý guláš i pečienku.

Ujo Zeman s košíkmi 
usmeje sa v klobúku, 

narábať vie s prútikmi, 
poslúchajú jeho ruku.

Ručné práce z paličiek, 
sťa oltárna čipka, zdá sa, 

v rukách zručných ženičiek 
rodí sa neskutočná krása.

Tu sa lano krúti, 
do osmičiek stáča, 
sila obrat umenie, 

zvedavo každý hlavu natáča.

V ďalšom stánku medovina, 
sladký medík od včiel, 

ochutnaj, lebo sa míňa, 
kúp si zdravia svojho diel.

Čomu neodolá nik, 
je skalický trdelník. 

Kolotoče, autodráhy, 
detská radosť, v očiach jas...

J. Trúsiková
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Mestská polícia deťom
Staroturianski mestskí poli-

cajti mali v piatok 10. mája po-
riadne veľa práce. Neriešili však 
žiadne priestupky, ale venovali 
sa naplno deťom z  materskej 
školy v  Starej Turej. Postupne 
ich navštívilo až 6 skupín škôl-
karov, spolu 140 detí v sprievode 
pani učiteliek. Prvú zastávku si 
deti urobili vo vnútri policajnej 
stanice, kde si pozreli kamero-
vý systém, ktorý sníma niekto-
ré časti nášho mesta. Potom sa 
presunuli von, kde pre nich ujo-
via policajti vymysleli zábavno 
náučný program. Našich milých 
návštevníkov najviac zaujíma-
la výbava mestského policajta. 
Na vlastných rukách si vyskú-
šali ťažké kovové putá, videli 

aj služobnú zbraň.  Zaujímavá 
bola aj ukážka sebaobrany. Na 
ďalšom stanovišti si vyskúšali 
svoju fyzickú zdatnosť hodom 
tenisovou loptičkou. Ďalší pán 
policajt im vysvetlil, čo majú 
robiť v prípade ak sú v ohrození 
alebo v prípade ak nájdu nebez-
pečné veci na ihrisku. 

Na poslednom stanovišti 
si mohli deti prezrieť policaj-
né auto a odchytovú tyč, ktorú 
používajú policajti na odchyt 
zatúlaných psíkov. Ujovia poli-
cajti sa detí neustále pýtali ako 
by reagovali na rôzne situácie, do 
ktorých sa môžu dostať. Za svoju 
šikovnosť a pohotové odpovede 
si vyslúžili sladké odmeny.

Lívia Boorová

program pre 
mamičky

Druhú májovú nedeľu si po ce-
lom svete ľudia viac ako inoke-
dy spomínajú na svoje mamy. 
Navštívia svoje rodné domy, 
nosia im kvety, dary, telefonujú 
im na druhý koniec sveta alebo 
ak už nie sú medzi nimi, vracajú 
sa k nim aspoň vo svojich spo-
mienkach. Tie menšie deti, ktoré 
ešte neopustili rodné hniezdo sa 
snažia v tento deň vyčariť úsmev 
na tvári svojich mamičiek. Takto 
nejako sa po celom svete osla-
vuje Deň matiek.

Naše staroturianske deti 
našli recept ako spoločne všet-
kým mamám a starým mamám 

spestriť nedeľné popoludnie 
a vyčariť úsmev na tvári celej sály 
Domu kultúry Javorina. Deti zo 
základnej školy, základnej ume-
leckej školy a materskej školy si 
v spoločnom programe pripravi-
li pre mamičky a babičky piesne, 
tance, básničky, divadlo, ale aj 
hru na rôzne hudobné nástroje. 
V 90 minútovom programe sa 
bolo na čo pozerať.

Program pripravili s  deť-
mi pani učiteľky, Mgr. Anna 
Chmurová a  Mgr. Jana 
Roháčková zo Základnej ško-
ly v Starej Turej. O organizáciu 
sa postarali pracovníčky Domu 
kultúry Javorina. Prítomným sa 
prihovorila aj zástupkyňa primá-
tora, Mgr. Soňa Krištofíková. 

Niektorí z Vás sa možno pý-
tate, prečo v programe vystupujú 

každý rok naše staroturianske 
deti. Prečo nepripraví Dom 
kultúry Javorina iný program? 
Myslím si, že hovorím za väčšinu 
z Vás, keď poviem, že pre matku 
nie je väčší dar ako vidieť svoje 
dieťa na pódiu, zdravé a šťastné 
a odmeniť ho potleskom, ktorý si 
za ukážku svojho talentu zaslúži.

Lívia Boorová

Vtáčik Separáčik
Vďaka Nadácii ŽIVOT k  nám 
opäť zavítal Vtáčik Separáčik. 
Naši šikovní druháci
s ním zaleteli do prvých a štvr-
tých ročníkov a učili deti sepa-
rovať odpad. Priniesli deťom 
farebné nádoby, letáčiky a uká-
zali ako a  čo patrí do modrej 
nádoby, do žltej nádoby a  do 
hnedej nádoby.
Celý prvý stupeň našej ško-
ly môže pyšne povedať, my 

separujeme odpad a  tým pri-
spievame k ochrane životného 
prostredia. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nás v tom podporujú a po-
máhajú nám. Dňa 22.4. 2013 
mala naša krásna Zemička svoj 
sviatok a deti pre ňu pripravili 
originálne narodeninové dar-
čeky, no vyčistili i okolie školy 
a niektoré časti nášho mesta.

Mgr. Soňa Kotrasová
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Z Centra voľného 
času Stará Turá

Čo sme zažili od 
polovice apríla do 
polovice mája  2013?
• • Druhú polovicu apríla a  i  pr-

vých 14 dní v  máji sme veno-
vali aktivitám ku Dňu Zeme 
- Doobedie so Slniečkom – pre 
deti predškolského veku, brigá-
dy, zber starého pečiva a výukové 
programy zamerané na ochranu 
životného prostredia. 

• • Celé stretnutie Detského par-
lamentu mesta Stará Turá (10. 5. 
2013) sme venovali príprave špor-
tového dňa.

Čo pripravujeme na jún  2013?
V mesiaci jún trochu zabudneme 
na nepravidelné aktivity a zameria-
me sa len na pravidelnú záujmovú 
činnosť. Deťom z  našich záujmo-
vých krúžkov  pripravíme naozaj 
zaujímavé zakončenie krúžkovej 
činnosti. Podrobnosti o pripravo-
vaných prekvapeniach nebudeme 

zverejňovať, podrobné informácie 
o jednotlivých prekvapkách dostanú 
deti priamo na krúžkoch.

Už myslíme na leto

V minulom čísle Staroturianskeho 
spravodajcu sme podrobne infor-
movali o pripravovaných prázdni-
nových podujatiach. Nezabudnite 
na to, že je potrebné prihlásiť sa 
vopred:
• Boj o prežitie (28. - 29. 6. 2013)
• Dni otvorených dverí (1. – 4. 7. 

2013)
• Prímestský tábor (8. – 12. 7. 

2013)
• Prázdninová miniškola tvorivej 

dramatiky (15. – 19. 7. 2013)
Podrobné informácie nájdete 
na našich webových stránkach 
a plagátoch.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Ocenenie pre staroturiansku pedagogičku
Pri príležitosti DŇA 

UČITEĽOV riaditeľstvo ZŠ 
v Starej Turej  navrhlo na ocene-
nie  VYNIKAJÚCI PEDAGÓG 
TRENČIANSKEHO KRAJA 
svoju zamestnankyňu – peda-
góga  Mgr. Annu Lukáčovú, 
ktorá si dňa 11. apríla 2013  
v Galérií  Alexandra Bazovského 
v Trenčíne prevzala toto krásne 
ocenenie.  Tento návrh bol po-
daný na základe jej dlhoročných 
vynikajúcich výsledkov, ktoré 

dosiahla počas celého pôsobe-
nia na našej škole, pri príprave 
žiakov na olympiády, súťaže, 
prijímacie pohovory, testovanie 
a obrovskej snahe naučiť žiakov 
vstúpiť do tajov matematiky 
a prírodných zákonov. Pani uči-
teľka vždy zodpovedne pristu-
puje ku každej práci, je prísna 
na svojich žiakov, ale je prísna 
v práci aj sama na seba. Vždy ju 
spájame s takými vlastnosťami, 
ako sú  zodpovednosť, čestnosť, 

úprimný  vzťah a  zanietenosť 
k  práci, do ktorej vložila celé 
svoje ja. Brány našej školy vďa-
ka nej opustili tisícky mladých 
ľudí, z  ktorých sa stali lekári, 
právnici, inžinieri, učitelia, pra-
covníci v  rôznych odvetviach 
priemyslu a našli uplatnenie na 
rôznych postoch spoločenského, 
kultúrneho aj politického života. 
Pri pohľade na ňu hovoríme, že 
dobrý pedagóg nie je povolanie 
na pár rokov – v jej  prípade je 

to na celý život. Tento školský 
rok  je pre ňu posledný a chce 
odísť na zaslúžený odpočinok - 
venovať sa svojej rodine a hlavne 
vnúčatkám. Našej milej kolegy-
ni Aničke za dlhoročnú prácu 
ďakujeme a prajeme jej v živote 
chvíle plné pohody a príjemné 
dni strávené na chalupe, v zá-
hradke  s milovanými vnúčat-
kami a rodinou.

Vedenie a celý pedagogický 
zbor ZŠ Stará Turá

Novinky zo ZŠ
Ani sme sa nenazdali a už tu 
máme predposledný mesiac 
tohto školského roku. O máji 
sa hovorí, že je najkrajším me-
siacom. Je to pravda, veď keď 
sa poobzeráme po prírode, 
isto nás očarí úžasnou jarnou 
zelenou, bielou a inými farba-
mi. Zato počasie nie je až také 
príjemné vzhľadom k dažďom, 
ktoré nám znepríjemňujú život, 
lebo ich je naozaj dosť.

V škole máme ako obyčajne veľa 
práce, pretože sa pomaly blíži koneč-
né hodnotenie práce. Tí rozumnejší 
si nenechávajú opravovanie známok 
na poslednú chvíľu a usilovne pracu-
jú na dobrom vysvedčení .

I keď úlohou školy je predovšet-
kým učenie, v našej škole kladieme 
dôraz  aj na rozvoj estetického cíte-
nia a doprajeme deťom prežiť i chví-
le zábavy. Tak to bolo i 7.5., kedy 
sa zúčastnili na koncerte bývalého 
superstáristu  M. Krausa. Koncert sa 
im páčil, podľa môjho názoru i pre-
to, lebo účinkujúci  zapájal do diania 
vo veľkej miere i divákov.

Vzhľadom k  tomu, že v  škole 
máme program rozšíreného vyučo-
vania anglického jazyka, mali deti, 
ktorých rodičia mali záujem, možnosť 
vyskúšať si svoje vedomosti formou 
certifikovaného testovania v Bratislave.

Druhá májová nedeľa je už tra-
dične venovaná Dňu matiek. Inak to 
nebolo ani v tomto roku, a tak deti 

v predstihu vyrábali darčeky pre mamy, 
ktoré sa prišli pozrieť na program, 
ktorý pre nich s láskou pripravili.

Tento školský rok  priniesol 
do školstva množstvo noviniek. 
Jednou z nich boli i povinné prijí-
macie skúšky pre žiakov 9. ročníka, 
ktorí sa hlásili na maturitné odbo-
ry. Výnimkou boli tí, ktorí napísali 
Testovanie 9 z obidvoch predmetov 
na 90% a viac. Myslím, že pre veľkú 
väčšinu detí dopadli dobre a budú 
prijatí do škôl, ktoré si vybrali.

Od 15.5. sme zorganizovali zber 
papiera. Papier zbierame dvakrát do 
roka. Finančne tým deti pomáhajú 
ZRŠ a svojim triedam, pretože polo-
vica získaných peňazí ide do tried-
neho fondu. Ďalšie tradičné akcie, 
ktoré organizujeme pravidelne boli 
škola v prírode a pokračovanie pla-
veckého výcviku pre 3. ročník.  

V  škole pracuje viac ako 20 

rokov divadelný krúžok Štvorlístok, 
ktorého členovia každoročne nacvi-
čia jednu divadelnú hru. Tohtoročnú 
napísala p. Monika Ambrušová pod 
názvom O stratenom vajíčku. Bol to 
veselý príbeh, ktorý sa deťom páčil.

Žiaci 4. ročníka, ktorí chcú 
v budúcom školskom roku navšte-
vovať triedu s  rozšíreným vyučo-
vaním anglického jazyka museli 
absolvovať testy, ktoré overili úro-
veň ich vedomostí z tohto predmetu.

Na konci  mesiaca ešte čaká di-
vadelný krúžok v anglickom jazyku 
celoslovenská súťaž v  Nitre. Naše 
deti sú veľmi šikovné, a preto dúfa-
me, že veľmi dobre obstoja v tvrdej 
konkurencii.

A  ešte jedna dobrá správa- 
v okresnom kole biologickej olympi-
ády, kategória D získala Lucia Vaňová 
1.miesto a Zuzana Skovajsová bola 
úspešnou riešiteľkou. A. Chmurová

po stopách Janka Hraška
Deti majú strach z búrky, 

z pavúkov, z  toho, že ich ne-
budú mať radi ľudia, ktorí ich 
obklopujú.

Odstrániť príčiny strachu 
a samotný strach nám pomo-
hol Janko Hraško, malý chla-
pec, ktorý dokázal pre svojich 
chudobných rodičov urobiť 
veľké veci. My sme si Janka 

Hraška vyrobili a na turistic-
kej vychádzke sme prekonávali 
rôzne prekážky,  strach z vody 
sme zvládli na plavárni.

Ďakujeme Nadácii ŽIVOT 
za podporu projektu, v ktorom 
sme s Jankom Hraškom zažili 
veľa dobrodružstiev.

Mgr. Soňa Kotrasová



8  Staroturiansky Spravodajca 06/2013 www.staratura.sk

DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY:

•	5. júla 2013 – ZOO Dvůr Králové – okrem množstva zvierat 
je pre návštevníkov pripravený safari autobus, ktorým absolvujete 
prehliadku cez africkú divočinu. Poplatok za dopravu: 7,80,- EUR.

•	14. júla 2013 – Family Park Neusiedlersee (Rakúsko)  
– pestrá zmes dráhových atrakcií, možností lezenia, oddycho-
vých zón, elektronických divadiel, rozprávkových predstavení.... 
Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- EUR.

•	28. júla 2013 – ZOO Lešná – Poplatok za dopravu: 8,- EUR.

•	28. septembra  2013 – muzikál AIDA – Hudobné divadlo 
Karlín Praha, hudba: Elton John, účinkujú: Lucie Bílá, Kamila 
Nývltová, Dasha, Václav Noid Bárta, Jiří Korn, Marián Vojtko 
a ďalší. Poplatok za dopravu + vstupné: 33,- EUR.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 
tel.: 776 33 66, e ‑mail: dkstaratura@zoznam.sk.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Kmeťová, Eva: Grafikon • Rowlingová, J. K: Prázdne miesto • 
Pronská, Jana: Prekliata láska   • Dirie, Waris: Čierna žena, biela krajina 
• Beťko, Martin: S Júliou cez tisíc svetov • Holka, Peter: Pokušenie • 
Feldeková, Oľga: Kým som šťastný • Hanniker, Laco: Mreže • Čižmárová, 
Denisa: Ani s mužmi, ani bez nich Detektívky Bradleyová, Jane: 
Záblesky nádeje • Child, Lee: Najlepšie svetové čítanie Náučná 
literatúra Šefců, Ondřej: Architektúra (lexikon architektonických 
prvkov a stavieb) • Kol.: Ilustrovaná encyklopedie odívání • Nádaská, 
Katarína: Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch 
• Meredithová, Sheena: Ako si zachovať bystré zmysly • Veit, 
Elisabeth: Ájurvéda Detská literatúra Arnold, Nick: Nebezpečný 
let • Kaminská, Renata: Odvážni kamaráti • Polová, Anne-Marie: 
Tancuj! Detská náučná literatúra Kol.: Rozum do ruky (rodinná 
encyklopédia vedomostí) • Tait, Noel: Hmyz a pavúky

OZNAM
Od 1.6.-31.8.2013 bude knižnica otvorená 

v pondelok, v stredu a v piatok od 12.00 – 18.00 hod. 
V utorok a v štvrtok bude zatvorená.

38.ročník diaľkového pochodu „podjavorinská päťdesiatka“
Klub slovenských turistov 

v  spolupráci s  mestom Stará 
Turá a  sponzormi: Molitex 
Krajné, vináreň Gažovič, 
Penzión Šport,  PREMARES 
plus usporiadal dňa 11.5.2013 
- 38. ročník diaľkového pocho-
du "Podjavorinská päťdesiatka", 
ktorý je zaradený v medzinárod-
nom kalendári "Internationaler 
Volkssportverband" (IVV). 

Predpoveď počasia na sobo-
tu nebola priaznivá a už v noci 
z piatka na sobotu pršalo.

Usporiadatelia pochodu 
s obavou očakávali  prvých tu-
ristov na prezentácii pred mest-
ským úradom. Organizátori 
v 38. ročníku pripravili 20 a 30 
km trasy s výstupom na Veľkú 
Javorinu zo Starej Turej cez 
Miškech salaš. Počas výstupu 
turistov na Javorinu sa prehá-
ňali mraky, z ktorých striedavo 
pršalo.  Na kontrole pri lyžiarskej 

chate na Veľkej Javorine sa účast-
níci pochodu dlho nezdržovali, 
lebo ich čakali ďalšie kilometre 
v neistom počasí. Zostupová tra-
sa 20 km trasy viedla lyžiarskou 
značkou cez lazy do cieľa na šta-
dión v Starej Turej. Trasa na 30 
km pokračovala na Dibrovov 
pamätník do Nárcia (kontrola) 
a  do cieľa na štadión v  Starej 
Turej. Najdlhšia trasa 50 km 
viedla cez Višňové (Čachtický 
hrad), Lubinu na Veľkú Javorinu 
s pokračovaním 30km trasy do 
cieľa na štadión v Starej Turej. 
V penzióne Šport, kde bol cieľ 
akcie, účastníci za absolvovanie 
trasy dostali pamätný list a malé 
občerstvenie. 

Najmladším účastníkom 
10 km trasy bol Filipko Eisele, 
dúfajme, že ďalší pokračova-
teľ turistiky v Starej Turej. Ako 
organizátorov pochodu nás to 
veľmi potešilo a povzbudilo do 

ďalšej práce aktívne zapojiť širo-
kú verejnosť, hlavne ľudí z naj-
bližšieho okolia do aktívneho 
pohybu v prírode a ukázať im 
prostredníctvom pripravených 
turistických trás krásu nášho 
podjavorinského kraja. Napriek 
spomínanému zlému počasiu 
sa turistickej akcie zúčastnilo 
72 účastníkov na jednotlivých 
trasách a 9 usporiadateľov, ktorí 
organizovali diaľkový pochod. 

Účasť na jednotlivých 
trasách bola nasledovná:
• 50 km trasa –4 účastníci
• 20 km trasa – 24 účastníkov
• 30 km trasa – 40 účastníkov
• 10 km trasa – 2 účastníci
• 67 km cyklotrasa – 2 účastníci
• Celkove sa  pochodu zú‑

častnilo 81 turistov.

Na záver chcem poďako-
vať všetkým, ktorí sa podieľali 

na príprave jednotlivých trás 
a pomohli zorganizovať pochod 
"Podjavorinská päťdesiatka". 

Zvlášť chcem poďakovať 
sponzorom nášho  poduja-
tia: Mestu Stará Turá, Molitex 
Krajné, Šport -Penzión, viná-
reň Gažovič, autopotreby TRIO 
Jakubec, PREMARES, ktorí 
podporili túto akciu a pričinili 
sa o udržanie tradície podjavo-
rinského diaľkového pochodu. 

Výbor KST Stará Turá chce 
upozorniť svojich členov a ďal-
ších priaznivcov turistiky, že 
na jeseň pripravuje zájazd do 
Vysokých Tatier netradične 
z poľskej strany. Ubytovanie je 
naplánované v meste Zakopané 
s cenou ubytovania cca 8€/oso-
ba/noc. Ďalšie informácie budú 
zverejnené na stránke www.kst-
st.sk a turistických nástenkách.

KST ST

Dom	kultúry	Javorina	Stará	Turá	v	spolupráci	s	kultúrnou	komisiou	
pri	MsZ	a	divadelným	krúžkom	Štvorlístok	a	PreVaK,	s.	r.	o.,	Stará	Turá

pozývajú všetky deti na tradičnú 

CESTU ROZPRÁVKOVÝM LESOM v nedeľu 2. júna 2013. 
Štart je na hrádzi Dubníka I. od 10.00 do 14.00 hod.

Pre	účastníkov	sú	pripravené	dve	rôzne	náročné	trasy.	Na	jednotlivých	
stanovištiach	čakajú	na	deti	rozprávkové	bytosti,	ktoré	majú		pripravené	

úlohy	a	za	ich	splnenie		deti		získajú		sladkosti.	V	cieli	organizátori	pripravili	
zábavné	hry,	nafukovací	hrad,	maľovanie	na	tvár,	detskú	diskotéku.	
O	13.00	hod.	sa	v	autocampingu	uskutoční	divadelné	predstavenie.

Účastnícky poplatok hradený na štarte je 0,50 EUR.

dk Javorina Stará turá pozýva 
priaznivcov dychovej hudby

30. júna 2013 o 17.00 hod. na 
námestie slobody na koncert

tomanÍkoVa nota
Účinkujú: Lieskované, Myjavci, Veľký 

dychový orchester DK  Javorina
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
V týchto dňoch si 
pripomíname 2. a 5. 
výročie úmrtia na-
šich milovaných 
rodičov Štefana 
a  B o ž e n k y 

CHVOSTEKOVÝCH. Kto ste ich poznali, venujte 
im prosím tichú spomienku.

Dcéry Soňa a Slávka s rodinami.

•
Čas plynie, ale spomienka v srdciach 
zostáva. Dňa 28.5.2013 sme si 
pripomenuli 1. smutné výročie, kedy 
nás navždy opustila naša mama, 
babička a prababička Ľudmila 
DURCOVÁ.
S láskou a úctou spomína syn, dcéra 

s manželom, nevesta, vnúčatá a pravnučky.

•
Blažení tí, čo bývajú v Tvojom dome 
Pane. Stíchol dom, záhrada i dvor, už 

nepočuť Vaše hlasy a kroky v ňom.

Dňa 25.5.2013 sme 
si pripomenuli 11 
rokov odchodu do 
večnosti našej 
mamy p. Márii 
TRUHLÍKOVEJ 
a zároveň si dňa 

26.6.2013 pripomenieme 31 rokov od úmrtia 
nášho otca p. Ambróza TRUHLÍKA.

S láskou spomína dcéra Anna 
a syn Anton s rodinami.

•
Už sa nevráti k nám do domu, už si nesadne 
k nám ku stolu, už desať rokov spí sladkým 

snom, staroturiansky cintorín je mu domovom.

Dňa 9.6.2013 uplynie 10 rokov, čo 
nás naždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec
Jaroslav VOJTEK.

S láskou a úctou spomína 
manželka a dcéry s rodinami.

•
Dňa 7.6.2013 si pripomíname 2. 
výročie smrti milovanej manželky, 
sestry, švagrinej Anky ČECHOVEJ.

S láskou spomína manžel, 
súrodenci a ostatná rodina.

Dotĺklo srdiečko drahej našej mamy, 
utešujeme sa len spomienkami. Spomienkami 

a nádejou, že raz stretneme sa zas.

Dňa 27.6.2013 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá 
mamička a babička Mária 
DURCOVÁ zo Starej Turej.

S láskou na Teba spomína 
syn Miroslav, dcéra s rodinou, 

rodina Durcová a susedia. 

•

Čas plynie, ale spo-
mienky v srdci zo-
s távajú .  Dňa 
13.6.2013 uplynú 3 
roky, čo nás navždy 
opusti la moja 
mama, babička 

a prababička Mária ŠARKÖZYOVÁ a zároveň 
dňa 1.6.2013 uplynie 5 rokov, čo nás opustil môj 
brat Emil ŠARKÖZY.

S láskou spomína dcéra a sestra s rodinou.

•
Láska je v spomienke, spomienka v žiali, 

navždy je od nás preč tá, ktorú sme mali radi.

Dňa 19.5.2013 sme si pripomenuli 
1. výročie smrti milovanej mamy 
a starej mamy Márie KÝŠKOVEJ.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéry Emília, Anna, synovia 
Stanislav a Ján s rodinami.

•

Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol 
čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás.

Dňa 27.6.2013 uplynie 25 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 
brat ,  švagor Slavomír 
CHRASTINA. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka, 
deti a ostatná rodina.

•
Touto cestou ďakujeme všetkým 
príbuzným, susedom a známym 
za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary a ktorí prišli odprevadiť na 
poslednej ceste nášho zosnulého 
manžela, otca, dedka a brata 
Šimona ČERNÁKA, ktorý nás 

opustil dňa 10.4.2013 vo veku 76 rokov.
Smútiaca rodina

Matričné okienko
Vítame bábätká
Anna Bielčiková, Deana Michalcová, Marko 
Králka, Adela Dúbravčíková, Daniela 
Šišláková, Kristína Lackovičová, Peter 
Lisý, Marína Pašková, Liliana Mikešková, 
Dominika Poláková

Idú spoločným životom
Ján Samek zo Starej Turej a Katarína 
Zámečníková z Moravského Lieskového, 
Ing. Pavol Šuster z Krajného a Bc. Ivana 
Michalcová zo Starej Turej, Tomáš Uhlík zo 
Starej Turej a Milena Dovhunová z Turej Lúky, 
Tomáš Hradský zo Starej Turej a Andrea 
Dobiášová zo Starej Turej, Lukáš Kaňo zo 
Starej Turej a Petra Uváčiková zo Starej 
Turej, Erik Bartók zo Starej Turej a Andrea 
Vatrtová z Nového Mesta n/V., Anežka 
Němá zo Starej Turej a Miroslav Slobodník 
z Bratislavy

Posledné rozlúčky
Rudolf Rojko, Anna Grbalová, Anna 
Hvožďarová, Anna Kršáková, Karel Kováč, 
Oľga Baginová

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚN 2013

Dušan Pribiš, Jozef Matejka, Ján Durec, 
Pavol Skovajsa, Štefan Samek, Jarmila 
Tepličková, Milan Šustík, Anna Nemcová, 
Margita Sabová, Ing. Jaroslav Žák, 
Veronika Blanáriková, Anna Miklášová, 
Anna Valentová, Anna Mikulcová, Ľudmila 
Bunová, Antonína Prachařová, Vlasta 
Čierniková, Mgr. Emília Hudcovicová, 
Božena Haruštiaková, Pavel Michalec, 
Alžbeta Michalcová, Milan Cibulka, 
Anna Gavačová, Irena Zámeková, Anna 
Harušťáková, Anna Frnová, Anna Sameková, 
Ľudmila Klimáčková, Anna Kovárová, 
Helena Sadloňová, Anna Molcová, Pavlína 
Lašáková

O
ZN

A
M

Ing. Gustáv Rumánek  
vydal v tieto dni knižku: 
Trvalky zo Starej Turej, kde 
publikuje rozšírený zoznam našich 
nežijúcich osobností v počte 
162 osôb. Knižka je v predaji 
v predajni Infotur (opačný roh, 
ako je vchod do budovy OD Billa).

redakcia 

NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR 
organizuje odber krvi 5. júna 2013 od 8.00 do 10.00 hod. v Dome kultúry Javorina Stará Turá.
Darovanie krvi prispieva k zlepšeniu Vášho zdravotného stavu a zároveň je prejavom ľudskosti.
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BOŽENA RÍZNEROVÁ ‑ OBROVÁ 
Trenčianska Teplá 10. 4. 1927 – Praha 27. 12. 1975
Tento rok si pripomenieme už 38. výročie 
úmrtia našej umelkyne. Urna s jej telesnými 
pozostatkami a urny jej rodičov sú uložené 
na Hornom cintoríne v Bzinciach pod Ja-
vorinou.

Božena Ríznerová, umelecký pseudonym 
Obrová, narodila sa v Trenčianskej Teplej. 
Vyrastala v rodinnom kaštieli v Bohuniciach 
pri Pruskom. Tento zakúpili Ríznerovci na 
prelome 19. a 20. storočia od Kubínyiovcov, 
ktorým prišiel do držby od Mednyánskych, 
známeho to uhorského šľachtického rodu, 
ktorí ho vybudovali. Boženin otec, Žigmund 
„Žižka“ Rízner (1874-1943), bol učiteľ a škol-
ský inšpektor, bol bratom Ľudmily Podja-
vorinskej (1872-1951), národnej umelkyne, 
spisovateľky pre deti. Matka bola Paulína, 
rod. Veselá (1896-1984), rodáčka z Přerova. 
Božena Riznerová študovala na gymnáziu 
v Novom Meste nad Váhom v r. 1938 až 
1945 1. až 7. ročník, paralelne sa začala 
venovať amatérskemu herectvu. Krátko po 
vojne dostala hlavnú rolu v dodnes populár-
nej komédii NEVÍTE O BYTĚ? (1947), o dva 
roky neskoršie hrala tiež hlavnú rolu vo filme 
Jána Kádára KATKA (1949). 

Začiatkom 50. rokov začala Obrová študovať 
Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, 
ktorú úspešne dokončila r. 1956. Medzitým súčas-
ne začala vystupovať na javisku Vinohradského 
divadla v r. 1952-1955, potom bola konferen-
cierkou Ústredného vojenského súboru letectva, 
Vítězná křídla 1955-1958, z tohto súboru neskôr 
sa vylúpol herecký personálny potenciál divadla 
Rokoko. Moderovala mnohé estrády a zájazdové 
zábavné programy, svoje pôsobenie nakoniec za-
vŕšila účinkovaním v programe Laterna Magica 
(1959-1961).
I  cez sľubný začiatok hereckej kariéry v  ďal-
ších rokoch jej film poskytol už len vedľajšie 
role (možno i z kádrových dôvodov, lebo mala 
uvádzaný veľkostatkársky pôvod!), ako naprí-
klad vo filmoch HUDBA Z  MARSU (1955), 
ZAOSTŘIT, PROSÍM! (1956), FLORIÁN (1961) 
alebo TCHÝNĚ (1963). Medzitým začala spo-
lupracovať tiež s televíziou, kde znova pôsobila 
ako moderátorka, ako herečka sa uplatnila na-
príklad v dodnes vysoko oceňovanej televíznej 
komédii LÁSKA JAKO TRÁM (1967). Pred fil-
movou kamerou sa objavila posledne v prepise 
Dostojevského románu HRÁČ (1972). V kritic-
kom roku Obrová ochorela na zákernú nevy-
liečiteľnú chorobu, ktorá jej znemožnila ďalšiu 
umeleckú prácu. Zomrela v Prahe 27. decembra 
1975 vo veku 48 rokov! 
Doplňme, že Božena Obrová uzavrela manželstvo 
so Stanislavom Zachom. Toto priezvisko nepou-
žívala. Manželstvo bolo bezdetné. 
Bolo by vhodné, možno i potrebné pri tejto príle-
žitosti k tomuto životopisu pripojiť čo-to o jej ro-
dinných koreňoch, o Ríznerovcoch, hlavne však 

o našich Klimáčkovcoch, z ktorých pochádzala 
jej babička, otcova matka.
Ríznerovci sa prisťahovali zo Sedmohradska 
na Slovensko do Turca v dobe prenasledovania 
protestantov. Mali troch synov. Najstarší sa vo-
lal Ján a je prvý predok, o ktorom vieme potreb-
né dáta. Tento mal prvorodeného syna Karola 
(1788-1857), ktorého si neskôr ešte pripomenie-
me. V tejto rodine ako by bolo učiteľské povola-
nie dedičné. Otec Ľudmily a Žigmunda, Karol 
Rudolf Rízner (1838-1919) učil v Bzinciach tak, 
ako i jeho dedo Karol Rízner (1788-1857), skoršie 
spomenutý. Karolov Rudolfov otec Karol Ernest 
Rízner (1812-1870) bol učiteľom v Zemianskom 
Podhradí a  bol bratrancom známeho sloven-
ského geológa a beckovského rodáka Dionýza 
Štúra (1827-1893). Neskôr, generačnou výme-
nou, dochádza k situácii, že paralelne s učiteľo-
vaním Karola Rudolfa Ríznera v Bzinciach, učí 
jeho mladší brat bibliograf, Ján Ľudovít Vladimír 
Rízner (1849-1913), v Zemianskom Podhradí. 
Ľudmila Podjavorinská, jej brat Žigmund Rízner 
s manželkou Paulínou a dcérou Boženou sú po-
chovaní na cintoríne v Bzinciach pod Javorinou. 
Klimáčkovci boli zo Starej Turej. V urbári obce 
z r. 1568 uvádza sa 33 hláv priezvisk. Medzi nimi 
je i  priezvisko Ján Klimačko. Toto v  obmene 
Klimačko-Klimáček ešte i dodnes je medzi obyva-
teľmi Starej Turej hodne frekventované. Naša po-
etka, národná umelkyňa, Ľudmila Podjavorinská, 
vnučka bryndziara Michala Klimáčka, túto infor-
máciu doplňuje, keď o rode svojej matky Márie 
píše: 

Bola to zvláštna rodina – Klimáčekovská: matkin 
starý otec, akási záhadná osobnosť, zeman, uče-
ný, boháč – a rodina (za druha) už sedliacka, ale 
snaživí, umní, bohatí ľudia. Koreň starého otca 
matkinho by viedol na šľachtický hrad, ale stopa 
zanikla..., „maarbacká“!!! Veľmi by sa mi o tom 
žiadalo písať.
Matkin otec bol zámožný obchodník, hospodár 
a majiteľ pálenice – pochodil priamo zo sedliackej 
rodiny kopaničiarskej zo Starej Turej.

Obsah tejto, isto zaujímavej, informácie nemal 
som možnosť overiť!

Podľa matrík prastarí rodičia Ľudmily 
Podjavorinskej boli Martin Klimáček (1794-?), 
syn Juraja Klimáčka a Kataríny, rod. Rumánkovej 
a Anna, rod. Michalcová (1797-?), dcéra Martina 
Michalca a  Eleny, rod. Durcovej. Martin 
Klimáček bol treťorodený zo šiestich detí. Pri 
dedení, podľa vtedy platných zákonov uhorskej 
časti Monarchie, už od doby panovania Márie 
Terézie, majetok a pôda rozdeľovala sa všetkým 
dedičom rovnakým dielom. K bohatstvu, a vraj 
ho Martin Klimáček podľa Ľ. Podjavorinskej mal, 
musel sa teda dopracovať sám za svojho aktívne-
ho života. Môžeme sa teda dôvodne domnievať, 
že Martin Klimáček už mohol sa v  tomto ob-
dobí živiť nejakou činnosťou „okolo bryndze“, 

a  vypomáhal si súčasne inou činnosťou, ako 
mohlo byť prevádzkovanie vlastne vybudovanej 
pálenice. Doplňme, že staroturan Ján Vagač už 
v r. 1787 založil v Detve prvú bryndziarsku ma-
nufaktúru a podľa jeho technológie sa bryndza 
vyrába dodnes. 
Manželka Anna povila Martinovi za dvanásť 
rokov deväť detí. Pozornosť budeme venovať 
prvorodenému Michalovi (1819-1873) a jeho šes-
ťorodenému súrodencovi Štefanovi Klimáčkovi 
(1834-1900).
Michal Klimáček mal za manželku Katarínu, rod. 
Košťálovú (1821-1891), pochádzajúcu z neďale-
kej Koštiaľovej doliny. Zaujímavé sú osudy ich 
detí! Zo siedmych najstaršou bola Mária (1843-
1929), matka Ľudmily Podjavorinskej. Nasledoval 
jediný syn Michal (1945-1906), ktorý pomáhal 
otcovi v bryndziarni v Mošovciach, dlhodobo ro-
bil veliteľa miestnych hasičov, v r.1895-1896 bol 
tam richtár. Za manželku mal Máriu Kornéliu 
Lilge, zo známeho intelektuálskeho rodu turčian-
ských Lilgovcov. Ďalšia dcéra Anna (1847-?) mala 
manžela kupca Ondreja Hargaša, dcéra Katarína 
(1849-?) vydala sa za Pavla Jurenku na Myjavu. 
Bol vzdialený príbuzný Albertíne Jurenkovej, 
matke Milana Rastislava Štefánika. Dcéra Juliana 
(1853-?) bola vydatá za vdovca, turolúckeho uči-
teľa Viliama Badu. Dcéra Emília mala za manžela 
Jána Šašku zo známej brezovskej organárskej ro-
diny, dcéra Paulina mala za manžela Jána Danku 
z Brezovej.
Štefan Klimáček, Michalov brat, po ovdovení, 
ako obchodník s bryndzou, zobral si za manželku 
Karolínu Šimkovú z Mošoviec. Ich syn Alexander 
(1885-1918) bol kníhkupec, redaktor, vydavateľ 
a autor krátkych próz v Ružomberku. S man-
želkou Bohdanou Bergerovou z  Liptovského 
Mikuláša mali syna Fedora Alexandra Klimáčka 
(1913-1975). Bol grafik, ilustrátor a vysokoškol-
ský učiteľ, bol nositeľ viacero vysokých vyzname-
naní. R. 1964 habilitoval za docenta a r. 1969 bol 
menovaný za profesora. R. 1975 tragicky zahynul 
spolu s manželkou Irenou Júliou Szalayovou pri 
autohavárii.

Gustáv Rumánek
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aj v škole môže byť zelená oáza
V areáli školy sa s finančnou pomocou z pro-

jektu Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá 
v Nadácii Pontis začína revitalizovať školské pro-
stredie. Zo získaných financií vysadíme dreviny 
a kvety, žiaci vyrobia búdky pre vtákov a úkryty 
pre hmyz. Dlhé nevyužívané betónové schody 
budú pokryté doskami a budú slúžiť i ako prí-
rodná učebňa. 

Súčasťou projektu je i úprava a rozmiestnenie 

separačných nádob v priestoroch školy na dru-
hom stupni. Naše deti tak budú pokračovať v ná-
vykoch z prvého stupňa – separovanie odpadu 
- ochrana životného prostredia, prostredia okolo 
nás. Projektom chceme rozšíriť znalosti a kom-
petencie žiakov  školy v oblasti enviromentál-
nej výchovy, ako aj prehĺbiť praktické zručnosti 
prostredníctvom vlastnej činnosti žiakov za-
merané na zveľadenie areálu školy a následnou 

starostlivosťou oň. Projekt Zelená oáza v ško-
le - ideálne miesto pre učenie i  oddych, kla-
die dôraz na vytvorenie prírodného prostredia 
v bezprostrednej blízkosti žiakov, ale i  širokej 
verejnosti, ktorá využíva interiér i exteriér ško-
ly a chce tak zvýšiť záujem o životné prostredie. 

Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá 
v Nadácii Pontis podporil projekt maximálnou 
sumou 4.000 eur a ostatná suma bola čerpaná 
z prostriedkov rodičovského združenia. Projekt 
pre školu vypracovala RNDr. Marianna Lukáčová.

Zakládná škola Stará Turá

Prednášky „Ideš správnym smerom?“
Počas desiatich dní sme v Starej Turej mali tú 

prednosť mať ako hosťa evanjelistu Kornelia Nowaka. 
Narodil sa v Rumunsku, vyrastal v Nemecku, pôsobil 
v Nórsku a žije momentálne vo Švédsku. V mnohých 
krajinách rozpráva ľuďom o svojom živote, ako ho 
Pán Boh viedol a vedie. Vysvetľuje biblické princípy 
jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Ukazuje na 
trvalé hodnoty v dnešnom neistom svete.

Chceme touto cestou poďakovať Mestskému 
úradu Stará Turá za ich ústretovosť pri realizácii toh-
to projektu a taktiež poďakovať všetkým, ktorí bývajú 
v bezprostrednej blízkosti námestia, za ich trpezli-
vosť a ich dobrú vôľu počas pozývania na prednášky.

Za OZ Biblia na cestách, misia CASD 
Vaďovce, Ester Malárová

Staroturianski 
výtvarníci oslavovali 
70.-tku p. kardinála

Piatok 26. apríla 2013 bol pre žia-
kov výtvarného odboru ZUŠ v Starej 
Turej výnimočný. Stonožkové deti, 
pedagógovia a priaznivci humani-
tárnej organizácie „Na vlastných 
nohách“ sa zišli v Arcibiskupskom 
paláci v  Prahe, aby poblahoželali 
svojmu patrónovi Jeho Eminencii 
Dominikovi, kardinálovi Dukovi 
OP k jeho významnému životnému 
jubileu. Pozvanie na túto výnimoč-
nú udalosť prijala i Mgr. Miroslava 
Lacová a 17 žiakov výtvarného od-
boru ZUŠ v Starej Turej, ktorí svoj-
imi výtvarnými prácami podporujú 
humánne posolstvo „Stonožky“.

V reprezentačných priestoroch 
arcibiskupského paláca privítala 
oslávenca a  všetkých prítomných 
p. Běla Gran Jensen, prezidentka 
organizácie „Na vlastných nohách“. 
V  mene detí odovzdala Mons. 
Dukovi unikátnu knihu viazanú 
v pravej koži, ktorá vznikla v diel-
ňach spoločnosti Tempus Libri. 
Obsahuje blahoželania, ručne ma-
ľované obrázky detí stonožkových 
škôl a  fotografie akcií, na ktorých 
sa pán kardinál osobne zúčastnil. 
Svoju štvorstránku tu majú i žiaci 
výtvarného odboru v Starej Turej, 
ktorí už 20 rokov patria medzi 
najaktívnejších spolupracovníkov 
„Stonožky“. O jej elegantnú grafickú 
úpravu sa zaslúžil fotograf Martin 
Medňanský. Mons. Dukovi v  nej 
blahoželali spolu s Mgr. Danielom 
Vachanom, administrátorom far-
nosti r. k. v Starej Turej. Pri preze-
raní knihy mnohých zaujala maľba 

žiaka Jána Martáka, ktorému vyjad-
rili svoj obdiv. 

Medzi jednotlivými časťami, 
kedy sa pri p. kardinálovi strieda-
li ďalší vzácni hostia ako RNDr. 
Alexander Vondra, gen. Miroslav 
Žižka z GŠ AČR, Prof. Petr Piťha, 
probošt Kolegiální kapituly Všech 
svatých na Hradě pražském a ďal-
ší, odznela naživo pieseň „Cyril 
a  Metoděj“, ktorú skomponoval 
a  nahral Tomáš Laco, bývalý ab-
solvent ZUŠ v Starej Turej. Jemný 
duet v  podaní nadanej Liliany 
Košarišťanovej (tiež bývalej absol-
ventky ZUŠ) a  Viliama  Windiša 
podfarbil túto slávnostnú atmosfé-
ru a zaslúžil si uznanlivý potlesk. 
Posledný dar bol symbolický, spo-
ločne ho odovzdali stonožkové deti 
a študenti z pražského medzinárod-
ného inštitútu architektúry Archip. 
Tí vytvorili projekt pergoly, ktorá 
bude vybudovaná v rámci stonožko-
vého projektu pre ústav Zvíkovecká 
kytička. 

Pán kardinál poďakoval za všet-
ky blahoželania a dary, zaspomínal 
i  na svoje školské roky, kedy ne-
patril medzi najvzornejších žiakov 
a občas došlo i na „rákosku“, čo mu 
pomohlo uvedomiť si, čo sa nemá 
robiť. Pripomenul i pravidlo: „Co 
chceš, aby jiní nedělali tobě, ne-
dělej ani ty jim. To je vlastně nej-
kratší definice toho, co je to láska."

V  závere slávnostného dopo-
ludnia odovzdali deti výtvarného 
odboru ZUŠ v Starej Turej osláven-
covi svoje osobné dary. Túto udalosť 

im bude pripomínať spoločná foto-
grafia s p. kardinálom, ktorý milo 
poznamenal, že jeho rodinné kore-
ne siahajú aj do Starej Turej. Veľký 
dojem v malých výtvarníkoch za-
nechali i  reprezentačné priestory 
pražského arcibiskupského paláca, 
vyzdobené unikátnymi rokokový-
mi tapisériami s motívmi z Nového 
sveta. Milá sestra Dominika im spl-
nila prianie a vyviezla ich na strechu 
paláca, odkiaľ je nádherný výhľad na 
celú Prahu. 

ZUŠ Stará Turá, foto: M. Medňanský

PS: A celkom na záver - výborná 
správa, ktorá potešila p. učiteľku 
Mgr. M. Lacovú a  jej žiakov. Ich 
úspešné výtvarné práce z  me-
dzinárodnej výtvarnej súťaže na 
tému „Cyril a  Metod“, poriada-
nej hnutím Na vlastných nohách 
a Arcibiskupstvom pražským sú vy-
stavené na výstavách v Štrasburgu, 
na Velehrade a v Ríme! Drevorezba 
Michala Skovajsu je uverejnená 
v knihe „Ohlédnutí za Rokem svaté 
Anežky 2011-2012, Petr Piťha a kol.

OZ Biblia na cestách a Misia CASD Vás všetkých 
srdečne pozýva na večerné zamyslenia nad Bibliou 

pod názvom otÁzkY, ktorÉ ČakaJú na odpoVede

5.6.2013 Čo je znamením Ježišových učeníkov?
12.6.2013 Ježišov zástupca. Poznáš ho?
19.6. 2013 Pre koho a pre čo žijem?
26.6. 2013 Pozvanie k večeri. Prijmeš ho?

každú stredu o 18:00 h v dk Javorina 
Stará turá, miestnosť č. 82 

Informácie: D. Márföldi, tel. č.: 0905 587117
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zlatá medaila z tbilisi pre mateja pribiša
Staroturianec Matej Pribiš, študent septimy 

myjavského gymnázia sa zúčastnil 7. roční-
ka medzinárodnej súťaže International Young 
Inventors Project Olympiad (Medzinárodná 
olympiáda projektov mladých tvorcov), ktorá 
sa konala v dňoch 24. až 27. apríla 2013 v hlav-
nom meste Gruzínska - Tbilisi. Súťaže sa zú-
častnilo až 280 študentov z 35 krajín sveta. Vo 
veľkej konkurencii prác sa predstavil s projek-
tom „Quality of individual water sources and 
its influence on their possible usage“ (Kvalita 
individuálnych vodných zdrojov a jej vplyv na 

ich možné využitie). Už ako názov napovedá, celý 
projekt prezentoval Matej v anglickom jazyku a za 
svoju poctivú prácu bol nakoniec odmenený zla-
tou medailou. Odbornú porotu určite zaujalo aj 
jeho oblečenie. Počas prezentácie sa obliekol do 
myjavského kroja, ktorým prezentoval náš kopa-
ničiarsky región. Matej potvrdil, že v Starej Turej 
vyrastajú šikovné deti, ktoré sa vo svete nestratia. 
Gratulujeme mu k víťažstvu a ďakujeme za výbor-
nú reprezentáciu nielen svojej školy, ale aj svojho 
rodného mesta.

Podľa internetovej stránky mesta Myjava, Lívia Boorová

Projekt „Cvičí celá rodina“
V spolupráci s Nadáciou ŽIVOT 

a  rodičovským združením Zdravá 
škôlka pri IV. MŠ , ul. Hurbanova 
153, Stará Turá pripravila materská 
škola projekt pod názvom Cvičí celá 
rodina. 

Cvičenie rodičov a detí sa usku-
točnilo v rámci projektu Urobme si 
pekný deň  v našej materskej škole 
na Hurbanovej ulici dňa 17. aprí-
la 2013 v interiérových priestoroch 
II. pavilónu. Rodičia s deťmi si vo 

vytvorených dvoch minitelocvič-
niach -  v dvoch triedach,  vyskúšali 
rôzne atraktívne športové náčinie 
a náradie i netradičné pomôcky na 
pohyb a šikovnosť.

Deti sa veľmi tešili zo spoločnosti 
svojich rodičov pri cvičení, zároveň 
si pochutnávali  na zdravom ovocí 
a v závere ich čakala sladká odmena.

Za projekt: Erika Mlynárová, učiteľka MŠ

Máj už stojí v plnej kráse
Posledný aprílový deň je v  Starej 

Turej už tradične venovaný obľúbenému 
stavaniu mája. Každoročne toto veselé 
podujatie pripravuje mesto v spolupráci 
s Domom kultúry Javorina. Aj tento rok 
nám pracovníci Lesoturu priniesli statný 
stromisko, ktorý bude majestátne tróniť 
na svojom mieste až do konca mesiaca. 
Máje sú podľa našich tradícií symbolom 
znovuzrodenia prírody, lásky, života. 
V  minulosti ich mládenci stavali pred 
domy svojich milých, ktoré už boli súce 
na vydaj. Dnes už staviame v mestách 
a obciach jeden spoločný máj symbolicky 
pre všetky slobodné ženy v obci. 

Tohtoročné stavanie mája nám 
svojou hudbou spríjemnili muzikanti 

z folklórneho súboru POĽUN. Pri rez-
kých tónoch ľudových piesní išla žeriav-
nikovi práca od ruky. Máj bol po pár 
minútach postavený. Túto prácnu robotu 
si prišlo pozrieť množstvo Staroturiancov 
a najmä deti sa potešili prítomnosti ťaž-
kej techniky, ktorá im predviedla naplno 
svoju silu. 

Do zatĺkania kolíkov sa pustili pra-
covníci technických služieb a po chvíli 
ich vystriedal aj primátor mesta, Ing. Ján 
Kišš. Na podujatí sa zúčastnili aj pred-
seda Konfederácie odborových zväzov 
SR – Jozef Kollár, riaditeľ Úradu práce, 
soc. vecí a rodiny NMnV – Mgr. Vladimír 
Sumbal a zástupkyňa primátora - Mgr. 
Soňa Krištofíková.  Lívia Boorová

foto: www.myjava.sk
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Starostlivosť o krajinu ako obraz kultúry národa
Človek od nepamäti pretvára 

krajinu, v ktorej žije a záleží len od 
jeho kultúrnosti, či sa jedná o de-
vastáciu alebo kultiváciu. Kto mal to 
šťastie a navštívil niekedy Rakúsko 
a Švajčiarsko, určite si všimol udr-
žiavanú čistú krajinu, kde bolo vidieť 
ruku starostlivých gazdov a vzťah 
obyvateľstva k nej. Je potešiteľné, že 
i na Slovensku sa napriek všeobecnej 
apatii v spoločnosti nájdu nadšen-
ci, ktorých životný priestor nekon-
čí hranicou vlastného bytu alebo 
pozemku a ktorí sa zúčastňujú na 
aktivitách slúžiacich k zveľaďovaniu 
krajiny, v ktorej žijú. 

Dňa 20.4.2013 OZ Krajina 
Karpaty uskutočnilo už druhý roč-
ník dobrovoľníckej akcie  „Čistenie 
okolia Dubníka“. Zúčastnili sa na 
nej dobrovoľníci  zo Starej Turej, 
Čachtíc a z Piešťan rôznych veko-
vých kategórií a rozdielnych profesií. 
Aj tento rok bola aktivita účastníkov 
veľká, dokonca niektorí sa „sťažova-
li“, že sa skoro skončilo a išlo sa jesť. 
Vyzberalo sa cca 900 kg odpadu, 
dve skládky boli zlikvidované do-
konca v k.ú. Vaďovce. Možno s ra-
dosťou skonštatovať, že „čistenie“ 
sa s najväčšou pravdepodobnosťou 

presunie do vzdialenejších lokalít, 
lebo okolitý les je už z väčšej časti 
vyčistený.

Táto akcia vznikla pred deviati-
mi rokmi ako aktivita skupiny dob-
rovoľníkov z Čachtíc, bola postupne 
rozšírená na Starú Turú a do Piešťan 
zaradená do programu s názvom „1. 
SOBOTA“. Pomenovanie prvej jar-
nej akcie „Čistenie okolia Dubníka“ 
vychádza z obľúbenosti lokality a má 
širší význam. Podobne boli nazvané 
všetky ročníky „Čistenie Čachtickej 
doliny, Čistenie Sĺňavy“. Ambíciou 
úvodného jarného čistenia v rámci 
programu „1. SOBOTA“ je vytvá-
ranie aktívnych komunít občanov, 
preto aj samotné „čistenie“ nie je len 
brigáda, ale aj priateľské posedenie 
s občerstvením a plodnou diskusiou. 
Je príjemné diskutovať s robotník-
mi, živnostníkmi, lekármi, učiteľ-
mi, manažérmi s rôznymi uhlami 
pohľadu na problematiku krajino-
tvorby, lesníctva, poľnohospodár-
stva, ochrany prírody, poľovníctva, 
kde je spoločným cieľom pomoc 
krajine. Veľmi dôležitým prvkom 
akcií sú deti, ktoré vidia pozitívne 
vzory vo svojich rodičoch a vytvára-
jú si vzťah ku svojmu okoliu. Preto 

bývajú tradične pre ne pripravené 
aktivity ako jazda na koni, lesné hry 
a pod.

Na záver treba poďakovať všet-
kým dobrovoľníkom, Technickým 
službám Stará Turá, Mestu Stará 
Turá, Obecnému úradu Vaďovce, 
komerčným partnerom (PreVak, 
ENVI-PAK, SLICPEN, ECOMAT, 
Marius Pedersen) a  ďalším, kto-
rí podporili akciu a  podporujú 

svojimi prostriedkami aktivity OZ 
Krajina Karpaty. Treba veriť, že po-
dobnú čistú a udržiavanú krajinu 
nebudeme musieť chodiť obzerať 
do Rakúska, ale nájdeme ju aj vo 
svojom okolí. Pokiaľ budú pribúdať 
tak obetaví ľudia, akí sa zúčastnili 
„čistenia“ tak to bude čoskoro. 
www.krajinakarpaty.sk

Ivan Durec

„Otvorená náruč“ pre všetky deti s ŤZP
Komisia MsZ Stará Turá pre sociálne veci 
a bývanie v spolupráci s dobrovoľníčkami, 
ženami, ktoré sú priamo rodinne spojené 
s ťažko zdravotne postihnutými deťmi sa 
spoločne rozhodli spríjemniť takýmto deťom 
a mládeži s ŤZP jeden deň v nádhernom pro-
stredí kopaničiarskeho regiónu. 

Relaxačno-športovo-náučné podujatie s prí-
značným názvom „Otvorená náruč“ sa uskutoč-
nilo v sobotu 25. mája na Agrofarme Charlois 
a v Agropenzióne Adam v Podkylave. Okrem detí 
a mládeže sa podujatia zúčastnili aj ich rodičia, 
ktorým mohli organizátori aspoň takto poďako-
vať za ich obetavú starostlivosť a bezhraničnú 
lásku, ktoré venujú svojim deťom. Spolu sme na 
podujatí privítali viac ako 60 ľudí. 

Už od rána bolo na farme veľmi rušno, vzácni 
návštevníci sa pomaličky zhromažďovali a dob-
rovoľníci a pracovníci farmy pre nich postup-
ne pripravovali rôzne aktivity. Pre rodiny, ktoré 
majú postihnuté dieťa, je často veľmi ťažké nájsť 
vhodné prostredie a možnosti, kde si môže ich 
dieťa užiť zábavu a vytvoriť si sociálny kontakt 
s ďalšími deťmi. Pre rodičov a starších účastníkov 
sa na podujatí otvorila možnosť zblížiť sa, poroz-
právať sa o spoločných problémoch, vymeniť si 
dôležité skúsenosti, ktoré môžu byť nápomocné aj 
ďalším rodinám. Takisto si mohli užiť počas jed-
ného dňa chvíle relaxu a pohody, na ktoré často 
nemajú pri starostlivosti o deti čas ani finančný 
priestor. V priestoroch agrofarmy si svoje miesta 
našli aj dve zamestnankyne ÚPSVaR Nové Mesto 
nad Váhom a členovia sociálnej a bytovej komisie 

MsZ, ktorí v prípade potreby rodičom pomohli 
zodpovedať otázky, ktoré ich zaujímali. Rodinky 
sa hneď ráno rozdelili na dve skupiny. Jedna zo-
stala na agrofarme, druhá sa presunula do pen-
ziónu Adam. Na farme si mohli deti, mládež aj 
rodičia pozrieť drezúru koní a tí najodvážnejší si 
jazdu na koni aj vyskúšali. Keďže ráno počasie 
trošku stagnovalo, presunuli sme sa aj do kry-
tých priestorov, v ktorých si športovo naladené 
rodinky zasúťažili v kolkoch. Nielen deťom, ale 
aj rodičom sa páčilo tvorivé modelovanie z hliny 
a pletenie z pedigu a papiera. Výtvory detí a rodi-
čov boli naozaj kreatívne. Pre aktívnejších pripra-
vila Katka Rzavská zo ZUŠ Stará Turá energickú 
zumbu a deti si mohli dať namaľovať aj profesi-
onálnu maľbu na tvár od mládežníkov zo ZUŠ. 

Druhá skupina sa v agropenzióne Adam ve-
novala najmä relaxovaniu. Pre deti a mládež a tiež 
pre rodičov boli pripravené masáže, vírivá vaňa 
a bazén. Ženy sa mohli skrášliť a porozprávať 
s kozmetickými poradkyňami z Mary Kay alebo 
vyskúšať relaxačnú masáž na ruky. Pre menších 

boli pripravené športové súťaže, stolný futbal 
a biliard. 

Skupiny sa poobede vymenili a užili si na 
striedačku farmu alebo relax v penzióne. V pod-
večerných hodinách sa všetci účastníci stretli 
spoločne na farme na opekačke. Pri príjemnom 
speve a hudbe pána Búlika sa rozprúdila medzi 
prítomnými dobrá nálada a pri speve a jedle sme 
spoločne ukončili príjemný deň.

Ďakujeme hlavnej organizátorke, pani Julke 
Bublavej, Erike Haluzovej a Ľudke Klempovej 
za skvelú starostlivosť o svoje skupiny, členkám 
Sociálnej a bytovej komisie MsZ a dobrovoľní-
kom, ktorí sa na podujatí podieľali. Podujatie 
sa mohlo uskutočniť vďaka finančnému krytiu 
z  Trenčianskej nadácie a  Charitatívneho účtu 
mesta Stará Turá. 

Veríme, že podujatia takéhoto typu nebudú 
ojedinelé a že sa v takomto príjemnom prostredí 
a veselom zoskupení stretneme opäť. 

Lívia Boorová
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Vážení čitatelia,
nedopatrením sme neuverejnili jednu z kapitol Susedov, čím nastal menší problém s neskorším číslovaním kapitol tohto seriálu. 

Po čase sa našla aspoň kópia stratenej kapitoly, a tak Vám ju teraz dodatočne predkladáme, aby ste sa ešte raz stretli so strýkom Jurom 
a Štefanom. redakcia

SUSEDIA – Aj na slame si možno nohu zlomiť (17. časť)

Tvrdé životné podmienky priam nútili kopaničiarov nažívať v su-
sedskej zhode a vzájomnej pomoci. Aj keď z nich, veru, anjeli neboli. 
Stačilo, aby sliepka preletela do susedovho dvora či husi vošli do cudzie-
ho žita. Povykríkali si na seba, ba občas nejakú tú hydinu aj dorantali. 
Najvážnejším konfliktom bývalo podozrievanie gazdov – právom či ne-
právom – na odorávanie brázd zo susediacich roličiek. Škriepky, hnevy 
a spory patrili ku koloritu kopaničiarskeho spolužitia rovnako, ako si 
gazdiné a gazdovia dokázali pomáhať, keď bolo treba. Kopaničiarska 
spolupatričnosť sa najonakvejšie prejavila napríklad pri prípravách na 
svadbu, pri chorobách susedskými radami na ich liečenie, ba ani kravička 
sa neotelila bez účasti dvoch troch susedov.

No najpotrebnejšia pomoc susedov bola v čase žatvy, najmä mlatby. 
Chlapi tvorili zohratú partiu, ktorá len v malých obmenách sa presúvala 
od stodoly ku stodole. Ba platila tu aj akási deľba práce: mladší chlapi – 
bolo ich treba aspoň päť – „slamári“ napichovali na železné vidly vymlá-
tenú slamu, ktorú vypľúvala mláťačka a nad hlavou ju po rebríku vynášali 
na stoh – „kozel“. Najmocnejší podával snopy na mláťačku. Snop zachytila 
žena, čo „asistovala“ „špajzérovi“. Rozviazala alebo rozrezala provieslo 
a špajzér uvoľnené obilie po častiach púšťal do stroja. Pri plevách a úhrab-
koch pracovali ženy, tam sa najviac prášilo. Vrecia plniace sa zrnom si 
obsluhoval obyčajne sám domáci gazda, pomocníkov potreboval len pri 
vynášaní vriec do sýpky na poval alebo na výšku.

 Najzodpovednejšiu prácu pri mlatbe mávali kozlári. A vychýre-
nými majstrami v stavaní kozlov boli už naši známi strýko Štefan a jeho 
sused strýko Juro. Ich rukami prešla takmer všetka kopaničiarska slama. 
Len oni dvaja ju dokázali sformovať do pevného rohu či okraja, aby po 
mlatbe stál pri stodole pekný úhľadný stoh – po našom kozel, za ktorý 
by sa naši dvaja susedia nemuseli hanbiť. Slama je materiál tvárny, ale aj 
zradný. Pri jednej takejto mlatbe, keď už stoh „vŕšili“, čiže zakončovali, 
keď už obaja kozlári boli poriadne vysoko nad zemou a pod nohami mali 

len úzky priestor, strýko Štefan sa pošmykol a zadkom sa po slame skĺzol 
až na zem. Dopadol takmer na rovné nohy, vlastne len na jednu a tá celú 
ťarchu pádu nevydržala. Kozel už musel dorobiť Juro sám. 

 „Ná, nevídali jednu bolavú čangálu. Šak som padél do mak-
kého, do slamy,“ zľahčoval lamentácie tetky Zuzky strýko Štefan, keď 
dokrivkal domov. Celý večer sa liečil osvedčeným kopaničiarskym spô-
sobom – jeden pohárik dovnútra, druhý na nohu.

 „Neboj sa ty nyšt, do rána sa to zahojí“, utešoval viac seba ako 
ženu. Ale veru nezahojilo sa. Noha v členku zmodrala a opuchla, chodiť 
na nej sa nedalo. Sakramentsky bolela. Strýkov syn, budúci hindžiljér 
mal prázdniny, nuž zapriahol kone do parádneho košináka a hajde s ot-
com do mesta k doktorovi. Doktor členok prehmatal, múdro pohmkal, 
sestričke kázal nohu zafačovať a sám napísal akýsi lístok. „Ujko, tú vašu 
hakslu treba operovať. Do Piešťan vás už zavezie naše auto. Kone môžete 
poslať domov.“

 A tak sa strýko Štefan prvý a vari jediný z kopaníc dostal do 
nemocnice. Domov sa vrátil po niekoľkých týždňoch s paličkou v ruke 
ako nejaký pánko, vymladnutý, oddýchnutý, ba tam aj pribral, ale najviac 
nabral nových nevídaných zážitkov, mal o čom rodine a susedom rozprá-
vať. Veď kto z kopaničiarov dotiaľ videl kino? Nikto. A im premietali film 
priamo v nemocnici. Strýko sa nehanbil priznať, že keď sa na začiatku 
žurnálu objavila obrovská lokomotíva vlaku, ako sa rúti rovno na nich, 
čo sedeli pred bielym plátnom, on veru od strachu vykríkol a v pude 
sebazáchovy vyskočil zo stoličky zabudnúc, že má nohu v sadre. 

 „Já som vám tú noc ani oka nazažmúrel, tak som bol strachom 
preknutý. A tá mašina sa tam len ukázala a hned sa aj stracila.“

 Žatvy a mlatby sa potom ešte niekoľko rokov opakovali, ale 
strýko Štefan už nemal odvahu kozlárčiť. Veď načo? Družstvá si už na 
úhľadné kozly nepotrpeli.

Alžbeta Cibulková

Naštartuj si autíčko
Dňa 5.5.2013 sa v telocvični ZŠ 

v Starej Turej konal 4. ročník obľú-
benej súťaže  pre deti Naštartuj si au-
tíčko. Do súťaže sa zapojilo 15 detí. 
Bolo milé vidieť ich ako sú zapálení 
a  túžia vyhrať. Je vidieť, že sa rok 
čo rok pripravujú, pretože si kupu-
jú čoraz lepšie autíčka a je to vidieť 
aj na ich výkonoch. Po úvodnom 
oboznámení sa s  pravidlami hry 
začalo prvé štartovacie a zároveň aj 
vyraďovacie kolo. Tí, ktorí mali čas 
nad 1 minútu boli vyradení z hry 
a odmenení sladkou odmenou, me-
dailou a odznakom s logom súťaže. 
Veríme, že sa im v budúcom roku 
podarí uspieť. Ostatní pokračovali 
v prvom a v druhom kole, kde sa 
im lepší čas počítal. Ten aj rozhodol 

o ich konečnom zaradení sa 
vo výsledkoch. Prví deviati 
boli odmenení ešte aj vecnou ce-
nou a ostatní dostali odznak, slad-
kú odmenu a medailu. Tu sú víťazi 
štvrtého kola jarnej súťaže:

1. karol ondrejka 00:27:98
2. evka Bunová 00:28:67
3. Viktor Černák 00:28:80
4. Filip malár 00:30:01
5. ondrej kokavec 00:33:89
6. Jakub Slamka 00:39:34
7. dominik Štepanovic 00:43:09
8. matúš kubovič 00:45:96
9. Jakub Slamka 00:49:84

Chcem sa poďakovať ve-
deniu ZŠ Stará Turá, že nám 

poskytli priestory telocvične 
a Nadácii ŽIVOT za finančný prí-
spevok na akciu. Ďakujeme tiež 
Katke Novomestskej a  Romanovi 
Ondrejkovi za odznaky s  logom 
súťaže a  Mgr. M. Ambrušovej za 
medaile.

Všetkým vám prajem veľa 
úspešných jázd a teším sa opäť na 
jesenné kolo súťaže Naštartuj si 
autíčko.

Za OZ Klub Prieskumník Pathfinder 
Majka Slamková – Horská včielka

POZVÁNKA na VI. ročník turnaja jednotlivcov TURANCUP 2013
usporiadateľ: Mestský kolkársky klub Stará Turá
miesto: Kolkáreň MKK Stará Turá (dvojdráhová)
termín: 1.6. 2013 – 9.6. 2013
Hrací čas: po-pi 16:00-16:50, 16:50-17:40, 17:40-18:30, 18:30-19:20
 So-ne  9:00-9:50, 9:50-10:40, 10:40-11:30, 11:30-12:20, 12:20-13:10, 

13:10-14:00, 14:00-14:50, 14:50-15.40, 15:40-16:30, 16:30-17:20, 
17:20-18:10, 18:10-19:00, 19:00-19:50, 19:50-20:40 

Obsadenia  a výsledky turnaja budú priebežne 
aktualizované na http://mkk.jdotweb.sk/
disciplína:  100 Hz muži, ženy, dorastenci + 

dorastenky (spoločná kategória)
Vyhodnotení budú traja najlepší v každej kategórii.

Srdečne Vás pozývame na našu kolkáreň 
a tešíme sa na Vašu účasť!
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Strelecká súťaž žiakov 
v Hornej Strede

Naši žiaci sa 24. apríla zú-
častnili v  Hornej Strede na 1. 
ročníku Hornostredskej sklopky,

kde pri veľmi dobre zabez-
pečenej súťaži bojovali i  naši 
strelci.  Z našich strelcov sa naj-
lepšie darilo Kristíne Klčovej 
a Rasťovi Čečotovi. Veľmi dobre 

reprezentoval ZŠ Lubina náš bý-
valý žiak Dominik Morong.

Jednotku s  hviezdičkou si 
zaslúžia za vzorne pripravenú 
súťaž organizátori ZŠ v Hornej 
Strede, za čo im všetci naši strelci 
gratulujú.

Peter Milata, tréner

Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom 
informuje občanov, že od 1. mája 2013 je 
služobný a pracovný čas zamestnancov 

Obvodného úradu Nové Mesto nad Váhom takýto:

pondelok 7.00 - 15.00 h
utorok 7.00 - 15.00 h
streda 8.00 - 17.00 h
štvrtok 7.00 - 15.00 h
piatok 7.00 - 14.00 h

Úradné hodiny ObÚ NMnV sú:

pondelok 8.00 - 15.00 h
utorok 8.00 - 15.00 h 
streda 8.00 - 17.00 h 
štvrtok 8.00 - 15.00 h 
piatok 8.00 - 14.00 h

PhDr. Miroslav Řádek, vedúci organizačného odboru 
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom

Cena oslobodenia 
Kunovíc a memoriál 
Jaromíra Šindeláře

V  sobotu 27.4.2013 sa 
v Kunoviciach  konala strelecká 
súťaž žiakov. Naši strelci sa veľ-
mi dobre umiestnili a víťazom 
sa stal náš žiak Rastislav Čečot. 

Všetkým ďakujem za pekný vý-
sledok a vzornú reprezentáciu 
našej školy i mesta Stará Turá.

Peter Milata, tréner

Medzinárodný 
strelecký pretek žiakov

malokalibrová puška zkm-452
V piatok 10.5.2013 za krás-

neho slnečného počasia sa  na 
strelnici ŠSK Stará Turá, pod 
záštitou Nadácie ŽIVOT usku-
točnili strelecké preteky žiakov 
ZŠ Stará Turá, ZŠ Kunovice, SOŠ 
Stará Turá, ZŠ Lubina, Bzince pod 
Javorinou, Beckov a Čachtice.

Podujatia sa zúčastnili aj pri-
mátor mesta Stará Turá, Ing. Ján 
Kišš a p. riaditeľka ZŠ Stará Turá, 
Mgr. Jana Koštialová. V úvode 
zaželali všetkým strelcom presnú 
mušku a krásny športový zážitok.

Žiaci strieľali vo viacerých 
disciplínach z  malokalibrovej 
pušky ZKM-452.

V  streľbe na presnosť sa 
najlepšie umiestnili žiaci ZŠ 
Kunovice Jakub a  Michaela 
Štefaníkovci. V streleckom sú-
boji bol najlepší žiak ZŠ Stará 
Turá Lukáš Andel. Medzi doras-
tencami zvíťazil žiak SOŠ Stará 
Turá, Adam Kovár. V kategórii 
najmladších žiakov bol na pr-
vom mieste žiak ZŠ Stará Turá 
Danko Bobocký.

Medzi jednotlivými disciplí-
nami predviedli žiaci SOŠ ukáž-
ky airsoftovej streľby, zastrieľali 
si i z vojenských zbraní a využili 
ponuku p. Milatovej a p. Žitnej 
pri grilovaní špecialít.

Najlepší strelci si odniesli 
diplomy, poháre, drobné ceny 
a krásny športový zážitok.

Organizátorom súťaže bol 
strelecký krúžok pri ZŠ Stará 
Turá v spolupráci so ŠSK Stará 
Turá.

Hlavným rozhodcom bol 
Peter Milata A-201 a  predse-
dom hodnotiacej komisie bol 
Ing. Emil Recký.

Peter Milata, tréner
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Vynikajúci úspech Slovenského Wushu 
na medzinárodnej súťaži v Prahe

V dňoch od 3. do 6. mája 2013 sa konala súťaž 
vo Wushu pod názvom: „První európsky me‑
dzinárodný festival čínskeho Wushu“. Túto 
súťaž zorganizovala Shifu Zhai Hua, majsterka 
vo Wushu so svojou školou Zhai Hua Wushu Insti-
tution. Sifu Zhai Hua žije od roku 1996 a vyučuje 
šport Wushu v Prahe a na Slovensku. Jej bojové 
umenie nadväzuje na tradíciu Tai Ji Quan rodiny 
Čen. Jej učiteľ Zhu Tiancai je jeden zo štyroch 
Budhových bojovníkov z Chenjiagou, kolísky cvi-
čenia Tai Ji. „Prvého európskeho medzinárodné-
ho festivalu čínskeho Wushu“ sa zúčastnilo 144 
cvičencov zo siedmich krajín a dvanástich škôl.

Tejto medzinárodnej súťaže sa zúčastnili 
i kluby združené v Slovenskej Asociácii Čínskeho 
Wushu. Reprezentáciu Slovenskej republiky na 
tejto súťaži tvorili tieto kluby:
• Wushu centrum Stará Turá,
• Wushu klub Trnava,
• Slovenská federácia Kung – Fu Komárno,
• Wushu Martin „Vzlet orla“,
• Tai chi centrum Anna Beňadiková Bratislava.

V nie veľmi početnej 20 člennej reprezen-
tácii sa naša výprava na tejto súťaži nestratila. 
Skôr naopak. Zo svojimi 37 medailami sme opäť 
preukázali silu Slovenského Wushu. Najlepšie sa 
darilo súťažiacim z Wushu centra Stará Turá. 
Umiestnenia jednotlivých súťažiacich: 

Ján Okrucký 
–  strieborná medaila v zápase Shuaijiao do 80 kg

Juraj Kišš
-  strieborná medaila v zápase Tuishou do 75 kg, 
-  bronzová medaila z  cvičenia foriem Tai Ji 

– Paocui

Simona Holotová 
–  zlatá medaila forma Hada, 
–  zlatá medaila Tradičný Jian meč

Juraj Maťko 
–  zlatá medaila Tradičné DAO šabla, 
–  strieborná medaila Ostatné formy Gongli guan
–  bronzová medaila so zbraňou Bič

Erik Nedorost 
–  zlatá medaila forma Opilec 
–  zlatá medaila forma so zbraňou Palica

Silvie Šipošová 
–  bronzová medaila forma so zbraňou Meč

Celkovo všetky Kluby združené v Slovenskej 
Asociácii Čínskeho Wushu priviezli pre Slovensko 
z „Prvého európskeho medzinárodného festivalu 
čínskeho Wushu“ 37 medailí. Z toho :

12 x zlatá medaila
12 x strieborná medaila
13 x bronzová medaila

Je potrebné pochváliť všetkých súťažiacich, 
tých malých, ale i veľkých, za ich nesmiernu bo-
jovnosť a túžbu po víťazstve. Poďakovať treba ve-
dúcim jednotlivých klubov: Jánovi Okruckému 
z Wushu centra Stará Turá, Ferencovi  Fűrimu 
zo Slovenskej federácie Kung – Fu Komárno, 
Stanislavovi Kemenickému z  klubu Wushu 
Martin „Vzlet orla“ a nie v poslednom rade dá-
mam pani Anne Beňadikovej z Tai chi centra 

Bratislava a pani Kataríne Kittovej za príkladnú 
starostlivosť o súťažiacich. Veľmi dobrú prácu tiež 
odviedol predseda Slovenskej Asociácie Čínskeho 
Wushu Juraj Durec, ktorý vykonával organizač-
né záležitosti, rozhodoval zápasy a  tiež vystú-
pil v cvičení so zbraňou Zub v záverečnej gala 
show súťaže. Poďakovanie tiež prináleží partne-
rom, ktorí finančne prispeli Slovenskej Asociácii 
Čínskeho Wushu, aby sa mohla zúčastniť tohoto 
podujatia. Mestu Stará Turá, Ministerstvu škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR a pánovi ko-
nateľovi Vladislavovi Khablievovi spoločnosti 
Universal Media Corporation / Slovakia /, s. r. 
o., pánovi Petrovi Hučkovi.

Všetkým menovaným i nemenovaným 
za šport Wushu Ďakujem.
Eugen Császár, generálny sekretár a manažér SAČW

83101 Bratislava 3
Vajnorská 97/Odborárska  

Tel.: 00421/2/444 55 204

www.orion.co.at
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