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Cesta rozprávkovým lesom
31. máj, 10.00 h, Dubník I.

Veľký deň detí v Starej Turej
1. jún, Námestie slobody 
a centrum mesta
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Výstava k 80. výročiu Chirany
16. máj – 13. jún, DK Javorina

Festival Divné veci 
27. jún, v centre mesta Stará Turá, DK 
Javorina, katolícky a evanjelický kostol
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Národná transfúzna 
služba SR organizuje 
odber krvi
8. júna 2015 od 8.00 
do 10.00 hod. v DK 
Javorina Stará Turá.

1. jún – Medzinárodný deň detí
1. jún zvykneme oslavovať ako 
Medzinárodný deň detí. Pre naše 
ratolesti pripravujeme rôzne akcie, 
zabávame sa s nimi, chodíme s nimi 
do cukrárne, ZOO či akvaparkov, 
odpúšťame im úlohy a skúšanie, prajeme 
im len to najlepšie. Deti sa z toho tešia 
a užívajú si svoj deň plnými dúškami. Až 
do večera.

A čo potom? Potom si ľahnú do 
postieľok a postelí a kým zaspia, snívajú 
o tom, aký bol tento deň super a aké by 
to bolo, keby to takto fungovalo stále. 
A čo potom? Potom sa zobudia a zistia, 
že ich možnosť a príležitosť byť deťmi na 
plný úväzok si včerajším dňom vyčerpali 
a že nastáva krutá realita všedných dní.

Nedávno sa mi do rúk dostalo 
vyhlásenie detí a mladých ľudí 
zapojených do prípravy Národného 
akčného plánu pre deti na roky 2013 

– 2017. Ponúkam Vám úryvok z tohto 
posolstva, v ktorom deti vyjadrujú svoje 
priania a odkaz, čo by mohli dospelí 
robiť, aby sa deťom na Slovensku žilo 
lepšie:

„Dospelí by nemali na nás kričať, mali 
by tráviť s nami viac času, pristupovať 
k nám rovnocenne a počúvať naše názory, 
lebo aj deti môžu mať skvelé nápady. 
Rodičia by nám mali viac veriť, starať sa 
o nás a ísť nám príkladom. Učitelia by 
mohli vylepšiť školy, dávať nám menej 
úloh a nestresovať nás. Politici by nás mali 
ochraňovať, viac sa zaoberať problémami 
detí, rešpektovať detské sny, podporovať 
ich v tom a pomáhať im v budovaní lepšej 
budúcnosti. Všetko by bolo ľahšie, keby 
dospelí chceli vypočuť naše názory a brali 
ich do úvahy. Priali by sme si, aby vám na 
nás záležalo viac, ako na vývoji nových 
počítačov, alebo kurze eura.“

Ak by sa niekomu 
zdalo, že toto 
posolstvo celkom 
iste nevytvori l i 
bežné deti, ale tie 
iné, niekde ďaleko 
za horami, za dolami 
a naše deti majú 
celkom iné zmýšľanie, 
tak sa mýli. Prečítala 
som ho v CVČ 
niektorým našim 

staroturianským deťom. A aká bola 
ich reakcia? Takmer im uletela hlava 
od silného prikyvovania a takmer 
mali modriny na dlaniach od silného 
tlieskania.

Nuž, vyjadriť našim deťom lásku 
a dobrú vôľu nie je pravdepodobne 
činom či  ústupkom na jeden deň v roku. 
Je to poslanie, dlhá cesta a zodpovednosť, 
ktorými my, dospeláci odovzdávame 
našu minulosť a prítomnosť do rúk 
našich detí. A tak deťom k ich sviatku 
poprajme, aby táto cesta ich prípravy 
na dospelosť bola čo najmenej bolestná 
a aby naozaj dostali len to najlepšie. 
A my dospelí si poprajme, aby sme našim 
deťom to najlepšie zo seba naozaj dali.

Věra Tepličková

Vo vnútri čísla
Z rokovania MsZ str. 2

Pietna spomienka na ukončenie vojny str. 3

Informácie o pripravovanom jarmoku str. 4

Deň matiek v DK Javorina, Míľa pre mamu str. 5

Novinky zo ZŠ, CVČ str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Správa o činnosti MsP str. 15

Staroturiansky JARMOK 12. – 13.06.2015
24. ročník

Míľa pre mamu 2015



2  Staroturiansky Spravodajca 06/2015 www.staratura.sk

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 23. 4. 2015 sa uskutočnilo VI. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva Stará Turá. 
Zasadnutie otvorila primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová. Poslanci vzali na vedomie Správu 
z kontroly plnenia uznesení prijatých na III. za-
sadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• na doplnenie uznesenia č. 15-III/2015 zo dňa 

26.2.2015,
• na zverenie majetku mesta do správy CVČ 

Stará Turá,
b) zámer
• prenájmu pozemku spoločnosti ZDRAV-

TECH s.r.o. Stará Turá,
• odpredaja pozemku Branislavovi Redajovi, by-

tom Stará Turá,
• odpredaja pozemku Branislavovi Koštialovi 

a Dušana Matušíka s manž., bytom Stará Turá,
• prenájmu časti pozemkov spoločnosti MOKI 

s.r.o. Bratislava,
• odpredaja časti pozemku Jána Gorčíka a man-

želky Gabriely, bytom Stará Turá,
c) žiadosť
• GEMINI s.r.o. Stará Turá o zriadenie vecného 

bremena,
• Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava  

o zriadenie vecného bremena, 
• TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá o zriadenie 

vecného bremena, 
• Ing. Jána Kišša a manž., bytom Stará Turá o od-

kúpenie časti pozemkov,
• Jozefa Matejku a manž. Vilmy, bytom Štúrova 

565/19, Stará Turá o prenájom pozemku,
• MUDr. Tibora Jankovského a manž. JUDr. 

Moniky, bytom Trenčín o odpredaj spoluvlast-
níckeho podielu,

• TEXOPARTNER a.s. Bratislava  o vydanie sú-
hlasu s uložením inžinierskych sietí a zriadenie 
vecného bremena,

c) ponuku
• STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom na vý-

stavbu bytového domu s 15 bytmi.

Neboli schválené žiadosti:
• Jozefa Kudleja, Stará Turá o prenájom časti 

pozemku,

• Kataríny Iris Hanzelovej, bytom Trenčín o od-
kúpenie spoluvlastníckeho podielu,

• spoločnosti MOKI s.r.o. Bratislava o odpredaj 
časti pozemkov,

• AGEMA s.r.o. Stará Turá o prenájom časti 
pozemku.

Mestské zastupiteľstvo schválilo Záverečný 
účet mesta za rok 2014 a celoročné hospodárenie 
mesta bez výhrad, ako i použitie prebytku roz-
počtu po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov 
zo ŠR v sume 92 341 €, zisteného podľa ustano-
venia § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na tvorbu rezerv-
ného fondu, a tiež zostatok finančných operá-
cií v sume 60 478 € na tvorbu rezervného fondu 
podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Následne vzalo na vedomie vyhodnotenie 
plnenia programového rozpočtu k 31. 12. 2014 
mestských príspevkových organizácií Dom 
kultúry Javorina a Technické služby ako i in-
formáciu o plnení hospodárskeho plánu za rok 
2014 dcérskych spoločností LESOTUR s.r.o., 
TECHNOTUR s.r.o. a Regionálnej vodárenskej 
spoločnosti AQUATUR a.s. Na vedomie vzalo 
tiež správu o činnosti za rok 2014 spoločnosti 
Mestský športový areál s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh zme-
ny programového rozpočtu Mesta Stará Turá 
na rok 2015 rozpočtovým opatrením, ktorým sa:
• zvýši prebytok bežného rozpočtu o sumu 15 

980 €:
 » zvýšením príjmov bežného rozpočtu 

o sumu 81 977 €
 » zvýšením výdavkov bežného rozpočtu 

o 65 997 €
• zvýši schodok kapitálového rozpočtu o sumu 

15 980 €:
 » zvýšením výdavkov kapitálového rozpočtu 

o sumu 15 980 €
pričom celkový výsledok hospodárenia sa 
nemení.

Schválený bol návrh zmeny rozpočtu pre rok 
2015 mestskej príspevkovej organizácie Dom 

kultúry Javorina ako i návrh zmien v zložení 
orgánov Regionálnej vodárenskej spoločnosti 
AQUATUR a.s. a návrh na delegovanie zástupcov 
zriaďovateľa do orgánu školskej samosprávy Rady 
školy pri ZŠ Hurbanova a návrh na zmenu člena 
Dozornej rady spoločnosti Mestský športový are-
ál Stará Turá s.r.o., Rady školy pri ZŠ Hurbanova 
a návrh na zmenu člena Dozornej rady spoloč-
nosti Mestský športový areál Stará Turá s.r.o.

Ďalej poslanci schválili Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta a cenník a trhový poriadok 
XXIV. ročníka Staroturianskeho jarmoku, ktorý 
sa bude konať v dňoch 12-13. júna 2015.

Schválené boli tri všeobecne záväzné nariade-
nia mesta:
• VZN č. 1/2015-Nar. Štatút mesta . Toto naria-

denie  upravuje v  nadväznosti na  všeobecne 
záväzné predpisy postavenie a pôsobnosť mes-
ta, mestského zastupiteľstva, primátora mesta 
a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich 
štruktúru, formy a metódy ich práce, zásady 
hospodárenia a nakladania s vlastným majet-
kom a s majetkom vo vlastníctve štátu prene-
chaným mestu do užívania, ochrany a tvorby 
životného prostredia.

• VZN č.2/2015-Nar. O dotáciách na podporu 
športu v meste Stará Turá. Toto nariadenie  
upravuje základné kritériá pre poskytnutie 
dotácie pre športové kluby pôsobiace na úze-
mí mesta Stará Turá na základe žiadostí o po-
skytnutie dotácie, priamej dotácie pre športové 
kluby rozhodnutím primátora mesta a pre 
športové projekty, ktoré zabezpečujú zmys-
luplné trávenie voľného času detí a mládeže. 
Dotácie sa poskytujú zásadne na princípe úče-
lovosti použitia finančných prostriedkov a za 
podmienky maximálnej hospodárnosti a efek-
tívnosti použitia.

• VZN č. 3/2015-Nar. o podmienkach usmerňo-
vania činností v oblasti obchodu a služieb na 
území mesta Stará Turá. Týmto nariadením sa 
podrobnejšie upravujú podmienky pre pod-
poru  a usmerňovanie podnikateľských akti-
vít vykonávaných na území mesta Stará Turá  
v oblasti obchodu a služieb.

Mestské zastupiteľstvo ďalej vzalo na vedomie:
• Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta,
• Správu hlavnej kontrolórky mesta z vykona-

ných kontrol  po III. zasadnutí MsZ.
Mgr. Ľubica Klimáčková

I v Starej Turej horeli sviečky vďaky
V piatok 8. mája – 70 rokov od skonče-
nia 2. svetovej vojny v Európe si prezident 
Slovenskej republiky Andrej Kiska pri-
pomenul zapálením sviečok na hroboch 
vojakov tých, ktorí bojovali za naše živo-
ty a našu slobodu. V tento deň prezident 
a jeho najbližší spolupracovníci zapaľova-
li sviečky na cintorínoch od východu na 
Dukle až na západ na Slavíne - na hro-
boch, kde sú pochovaní vojaci sovietskej 
Červenej armády - Rusi, Ukrajinci a vojaci 
iných národov, ale aj vojaci českosloven-
skej armády, Rumuni, Francúzi a mnohí 
ďalší. Jeden z jeho najbližších spolupracov-
níkov, poradca prezidenta pán Radoslav 
Baťo spoločne s primátorkou mesta Annou 

Halinárovou zapálili sviečky pri pomníku 
rumunských vojakov na cintoríne v Starej 
Turej. K tomuto ľudskému gestu vďaky 
sa pripojili i prítomní občania a zapálili 
sviečky na hroboch vojakov, ktorí tu ležia. 

Ako povedal samotný prezident Kiska: 
„Aby ani jediný hrob vojaka nebol opuste-
ný, nech na každom hrobe každého vojaka 
horí sviečka, nech si pri každom jednom 
hrobe spomenieme, že padlí vojaci mali 
svojich rodičov, manželov, manželky, deti, 
ktorí ich čakali, ale ku ktorým sa už nevrá-
tili.“ Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 
vojny v Európe prosíme o tichú spomien-
ku na zosnulých vojakov i Vás. 

Lívia Boorová
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Spomienka na výročie ukončenie vojny
V piatok 8. mája uplynulo 70 rokov od 
ukončenia jedného z najtragickejších a naj-
krvavejších míľnikov našej histórie – od 
ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. 
I v dnešnej dobe je dôležité si tento dátum 
– Deň víťazstva nad fašizmom - pripomínať, 
a to nielen preto, že v našom kalendári svieti 
ako deň pracovného pokoja. Druhá sveto-
vá vojna ovplyvnila život veľkého množstva 
ľudí a dodnes predstavuje memento, ktoré 
nás varuje pred možným zopakovaním ta-
kéhoto vojnového konfliktu.  

Pietnu spomienku na obete druhej sve-
tovej vojny zorganizovalo 7. mája i mesto 
Stará Turá. Deň víťazstva nad fašizmom si 
prišli spoločne pripomenúť k pamätníku 
osloboditeľov na Námestí slobody primá-
torka mesta – Anna Halinárová, zástupky-
ňa primátorky – Zuzana Zigová, predseda 

Oblastného výboru Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov – Ján Hulínek, ďal-
ší členovia SZPB, predstavitelia politických 
strán a hnutí pôsobiacich v našom meste, ale 
i žiaci Základnej školy Stará Turá, Strednej 
odbornej školy Stará Turá a občania nášho 
mesta. 

Primátorka mesta v príhovore apelovala 
najmä na našu mládež, aby sa vždy snažili 
žiť v mieri, slobode a demokracii a nenale-
teli rôznym súčasným skupinám ľudí, kto-
rí dehonestujú účasť našich obyvateľov na 
bojoch za slobodu a vyzývajú ľudí na ne-
návistné utláčanie menšín.  Prítomným sa 
prihovoril i predseda oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistických bojov-
níkov – Ján Hulínek. Tohtoročnú spomienku 
na ukončenie druhej svetovej vojny v Starej 
Turej zvýraznili salvou na počesť obetí 

i členovia Klubu vojenskej histórie Červená 
hviezda z Nového Mesta nad Váhom. Pán 
Hulínek odovzdal pri príležitosti 70. výročia 
ukončenia druhej svetovej vojny v Európe 
primátorke mesta ďakovný list mestu Stará 
Turá za spoluprácu so Slovenským zväzom 
protifašistického odboja.

Lívia Boorová

Verejné osvetlenie mesta Stará Turá – I. etapa
Jednou z významných investícií, ktoré 
budú dokončené v júni 2015 v našom mes-
te je projekt „Verejné osvetlenie mesta Stará 
Turá I. etapa“. Tento projekt je realizovaný 
na základe podpory z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky v rámci Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hos-
podársky rast, prioritná os 2 – Energetika, 
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia 
verejného osvetlenia pre mestá a obce a po-
skytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Cieľom projektu bolo zabezpečenie kva-
litného a hospodárneho verejného osvetlenia 
ako verejnoprospešnej služby pre obyvateľov 
a návštevníkov mesta Stará Turá, zvýšenie 
bezpečnosti na komunikáciách v nočných 
hodinách, úspora elektriny na prevádzku 
verejného osvetlenia, dosiahnutie spoľahli-
vej prevádzky sústavy verejného osvetlenia 
a nižšia produkcia emisií CO2. 

Vďaka podpore z Európskej únie sa po-
darilo zrealizovať modernizáciu verejného 
osvetlenia, v rámci ktorej bolo vymenených 
51 kusov svietidiel za LED svietidlá, stožiare, 
káblové vedenia, dva rozvádzače a boli osvet-
lené 4 prechody pre chodcov. Zároveň bolo, 
za účelom splnenia technickými predpismi 
požadovaných hodnôt intenzity a predovšet-
kým rovnomernosti osvetlenia, doplnených 
24 kusov svietidiel.

Nová sústava bude riadená inteligent-
ným diaľkovo ovládateľným systémom regu-
lácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, 
čím budú v dlhodobej prevádzke dosahova-
né dostatočné úspory na spotrebe elektric-
kej energie, spotrebe údržbového materiálu 
a v riadení ľudských zdrojov. Výsledkom re-
konštrukcie bude podstatne vyššia kvalita 

osvetlenia komuni-
kácii spĺňajúca eu-
rópske štandardy.

Nová sústava  na rozdiel od predošlej 
bude spĺňať všetky parametre predpísané re-
levantnými normami a predpismi. Moderné 
verejné osvetlenie s vyššou svetelnou účin-
nosťou bude mať pozitívny vplyv na bezpeč-
nosť v meste, minimalizuje riziko výskytu 
kriminality a zvýši celkovú kvalitu života 
obyvateľov mesta Stará Turá.
Parametre projektu:
Názov projektu: Verejné osvetlenie 
mesta Stará Turá I. etapa (kód projektu 
25120220289)
Miesto realizácie projektu: Stará Turá – 
ulice Jiráskova, Dibrovova, časť Mýtnej 
a časť Štefánikovej ulice
Operačný program: 
Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Priritná os: 2 – Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizá-
cia verejného osvetlenia pre mestá a obce 
a poskytovanie poradenstva v oblasti 
energetiky
Hlavným cieľom projektu je zníženie 
energetickej náročnosti verejného osvetle-
nia v meste Stará Turá.
Celkové investičné náklady: 
198 110,75 EUR 
Výška poskytnutého príspevku: 
188 205,07 EUR 
Začiatok realizácie projektu: 08/2014 
Skončenie realizácie projektu: 06/2015 
Riadiaci orgán: 
Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka riadiaceho orgánu: 
www.economy.gov.sk

Ing. arch. K. Robeková, projektový manažér

Z denníka MsP
§ Dňa 29.3.2015 bolo na MsP v čase o 18.05 

hod. telefonicky oznámené, že za Tescom 
sa partia troch mladíkov násilím dobíja do 
modrého kovového prístrešku. Hliadka oznam 
preverila a podozrivé osoby zadržala. M. H., 
M. T. a Ľ. B. všetci bytom Hrachovište boli 
hliadkou upozornení na protiprávnosť svojho 
konania a z miesta boli vykázaní. Šetrením bolo 
zistené, že prístrešok nebol uzamknutý a vnútri 
sa nachádzali smetné kontajnery na pokaze-
né  potraviny a práve tieto chceli mladíci vziať. 
Nakoľko nevznikla žiadna škoda, osoby boli bez 
postihu prepustené.

§ Dňa 6.4.2015 sa vo Veľkonočný pondelok 
rozhodla skupina mládeže, že sa povozia 

po Dubníku. V čase o 17.45 hod. zistila hliadka 
MsP nerešpektovanie dopravnej značky IP 25a  
(pešia zóna) hneď dvomi vozidlami po sebe. Na 
mieste bola preto skontrolovaná ich totožnosť 
a vodičom V. M. zo Starej Turej a Š. Ľ. bytom 
Sliač - Rybáre bola uložená bloková pokuta po 
10 €.

§ Dňa 10.4.2015 v čase o 13.35 hod. bolo 
hliadke MsP telefonicky oznámené 

z miestnej predajne nábytku, že včera, v čase cca 
o 16.00 hod. prišli do ich predajne  dvaja muži 
a jedna žena, ktorí predavačku chceli pravde-
podobne okradnúť, muž so ženou ju odlákali do 
skladových priestorov a druhý muž sa údajne 
mal pokúšať odcudziť kasu. Hliadke bolo uve-
dené, že jeden z mužov mal potetovanú ruku 
a aj krk. Oznamovateľke bolo odporučené, aby 
v podobných prípadoch kontaktovala hliadku 
MsP alebo OOPZ okamžite a nie až na druhý 
deň. Neskorým nahlásením získavajú podozrivé 
osoby časové zvýhodnenie a možnosť ich vypát-
rania značne klesá.



4  Staroturiansky Spravodajca 06/2015 www.staratura.sk

Navštívte Staroturiansky jarmok
I keď sa v súčasnosti čoraz viac orientujeme na 
nákup tovaru v kamenných predajniach či na in-
ternete, čaro tradičných jarmokov s rôznorodým 
nákupným sortimentom nás naďalej láka. Radi 
na takýto jarmok zájdeme, necháme sa vtiahnuť 
do jeho atmosféry a domov si donesieme aspoň 
nejakú drobnosť. Preto i mesto Stará Turá každo-
ročne usporadúva Staroturiansky jarmok, ktorý 
je takým vybočením zo súčasného sveta počíta-
čov, internetu a sedenia pri TV obrazovkách či 
monitoroch. 

Tento rok sa v dňoch 12. a 13. júna spoločne 
stretneme už na 24. ročníku Staroturianskeho 
jarmoku. Predajné stánky bude organizačný vý-
bor jarmoku orientovať opäť na Ulicu SNP od 
kruhového objazdu smerom k budove základnej 
umeleckej školy a na druhej strane potoka od 
obchodného domu „Kocka“ k činžiaku „Zetko“. 
Predajcovia sa nám postupne hlásia a už teraz 
vieme, že bude sortiment v stánkoch rôznorodý. 
Žiaľ, o presnom zozname predajcov nemôžeme 
rozhodovať, predajcovia sa hlásia s rôznym tova-
rom a z rôznych kútov Slovenska, Čiech i Poľska. 

V rámci dopravných obmedzení si dávajte 
pozor na kruhovom objazde, kde bude uzávera 
Ul. SNP, kde sa budú nachádzať stánky. Rovnako 
bude uzatvorené i parkovisko pri činžiaku „Zetko“ 
a časť parkovísk pri OD Billa a Tesco. Vodičov 

preto žiadame o trpezlivosť a zhovievavosť pri 
parkovaní a hlavne o disciplínu. Obmedzená 
doprava si vyžiada presunutie zastávky autobu-
sov SAD od obchodného domu k Domu kultúry 
Javorina. 

Tradične sa predajné stánky s občerstvením 
budú umiestňovať v mestskej tržnici, kde budú 
prichystané i lavičky a stoly k posedeniu. Pre deti 
budú pripravené atrakcie a kolotoče, tento rok 
opäť na parkoviskách pri OD Tesco a Billa. Na 
Námestí slobody budú pre deti atrakcie zdarma 
ako dar od mesta Stará Turá. Počas oboch dní 
budú na Námestí slobody otvorené verejné toa-
lety, ale k dispozícií budú i mobilné toalety, a to 
konkrétne na tržnici, pri Dome služieb a na par-
kovisku pri Rímsko-katolíckom kostole. 

Tak ako každý rok i teraz upozorňujeme 
občanov, aby nepodceňovali šikovnosť zlode-
jov a strážili si svoje osobné veci. Zvýšenú po-
zornosť tiež venujte svojim deťom, aby sa Vám 
v dave ľudí nestratili. V prípade, že sa Vám Vaša 
ratolesť predsa stratí, kontaktujte mestskú políciu 
na pevnej linke 776 00 77 alebo na mobilnom 
telefóne 0907 772 868. 

Počas oboch jarmočných dní bude pre náv-
števníkov pripravený na Námestí slobody kul-
túrny program, v ktorom sa okrem domácich 
účinkujúcich zo Základnej umeleckej školy Stará 
Turá predstavia ľudová, dychová hudba, rocková 

skupina, divadielko pre deti či revival skupiny 
Elán. Veríme, že tak ako program i ostatné orga-
nizačné záležitosti dotiahne organizačný výbor 
do 12. júna dokonca a jarmok ponúkne návštev-
níkom to, čo od neho očakávali.

organizačný výbor jarmoku

KULTÚRNY PROGRAM 
XXIV. Staroturianskeho jarmoku

12. júna 2015 – piatok
14.30 Súbory ZUŠ Stará Turá
15.30 Wushu centrum Stará Turá

16.00  Farbičkový koncert – Mia pre 
deti 

17.00 folklórny súbor Poľun
18.30 Hrana - ska rock ´n´ roll 
20.00  hudobná skupina Elán 

Kontraband

13. júna 2015 – sobota
11.00 dychová hudba Bučkovanka
13.00 ľudová hudba Borovienka
15.00  rocková skupina Five Faces 

Experience
Počas oboch dní bude otvorená 

na 2. poschodí DK Javorina 
i výstava k 80. výročiu založenia 

bývalého podniku Chirana.

Vážení pacienti!
Po odchode Dr. Roháčkovej do dô-
chodku bude od 1.7.2015 v prevádzke 
nová zubná ambulancia. Do starostli-
vosti prevezmeme všetkých pacientov, 
ktorí doposiaľ chodili k pani doktorke, 
prípadne i nových záujemcov o vyšet-
renie a ošetrenie.

Pripravili sme pre Vás krásne rekon-
štruovanú ordináciu na 2. poscho-
dí polikliniky v Starej Turej na ulici 
Mýtnej 146, na druhom poschodí vľa-
vo, hneď oproti výťahu. 

Zariadili sme ju novými prístroj-
mi a najmodernejšími technológiami 
vrátane digitálneho intraorálneho 
röntgenu. 

Poskytovať budeme plné spektrum 
stomatologických výkonov, počnúc 
prevencie a dentálnej hygieny, cez kon-
zervačné a endodontické ošetrenie, 
bežné chirurgické a parodontologické 
zákroky či náhrady zubov protetický-
mi výrobkami a implantátmi.

Objednávať sa môžete telefonicky 
na čísle 0918 80 44 33 od 15.6.2015. 

Ošetrí Vás MDDr. Monika 
Halinárová v spolupráci so zubnou 
sestrou pani Katkou Durcovou.

Tešíme sa na Vás!

Prezentácia kníh manželov Rumánkovcov
Mesto Stará Turá sa snaží podporovať regionálnych 
autorov, ktorí píšu publikácie o meste Stará Turá, 
o histórii mesta, ale i o súčasnosti a zaujímavostiach, 
ktoré prezentujú naše mesto v celoslovenskom me-
radle. Takýmito šikovnými autormi sú i známi sta-
roturianski spisovatelia – Elena Mária Rumánková 
a Gustáv Rumánek, ktorí sa už niekoľko rokov starajú 
o zaznamenávanie najvýznamnejších a najzaujíma-
vejších historických okamihov a osobností v našom 
meste. 

Ing. Gustáv Rumánek, bývalý vývojový 
a výskumný konštruktér Chirany v Starej Turej, sa 
v seniorskom veku venuje prevažne regionálnej pub-
likačnej činnosti. Vydal knihy Bryndziarske pastorá-
le, Staroturianske trvalky a Šesť lístkov okvetia ľalie. 
Je autorom štyroch básnických zbierok - Napokon 
odložím husle, Po splne slnečníc, Zdvihnutá minca 
a Sto haiku a verše. Mgr. Elena Mária Rumánková je 
bývalá učiteľka, výborná maliarka, ale i skladateľka 
a v neposlednom rade tiež spisovateľka. Je autorkou 
divadelných hier Sluha, Oľga, Vykúpené šťastie, kníh 
Zakvitli lipy pod Drahami – historely zo Starej Turej, 
Slnko im svieti do vlasov a Za tajomstvom pečatí – 
historely zo St. Turej II. Obaja autori v máji tohto 
roku uviedli do života dve nové publikácie.

Predstavenie knihy pani Rumánkovej – Spýtaj sa 
vetra (staroturanská sága) a novej publikácie pána 
Rumánka – S dejinami pod Drahami (z geletky 
a spod geletky) sa uskutočnilo za účasti širokej čita-
teľskej verejnosti v kaviarni Domu kultúry Javorina 

dňa 4. mája 2015. Krstnou mamou kníh sa stala pri-
mátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová, ktorá 
knihy uviedla do života lupeňmi nezábudiek. 

Počas príjemného popoludnia sme sa prostred-
níctvom autorov zoznámili s jednotlivými publiká-
ciami a v podaní pani Marty Adamusovej a Kataríny 
Medňanskej sme si i vypočuli ukážky z jednotlivých 
kníh. Životopisy a prierezy publikačnou činnosťou 
manželov Rumánkovcov nám predstavila riaditeľka 
Domu kultúry Javorina Eva Adámková. Program pre-
zentácie kníh bol príjemne spestrený hudbou a spe-
vom pedagógov Základnej umeleckej školy v Starej 
Turej. Veríme, že knihy budú mať u ľudí úspech 
a priblížia nielen staršej, ale najmä mladšej generá-
cii „Staroturancov“ príbehy ľudí a okamihy, ktoré boli 
pre históriu nášho mesta podstatné a nezabudnuteľ-
né. Knihy si môžete zakúpiť v Infoture – Stredisku 
cezhraničnej spolupráce zboku OD BILLA.

Lívia Boorová
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Program ku Dňu 
matiek v DK Javorina
Deň matiek patrí k najkrajším sviatkom roka. V Starej Turej sa 
každoročne druhú májovú nedeľu spoja deti a mládež zo základ-
nej školy, základnej umeleckej školy a materskej školy a spoločne 
pripravia pre mamičky a babičky k ich dňu kultúrny program 
plný talentu, tvorivých nápadov, príjemných i rezkých tónov, 
tanca a humoru.

A tak tomu bolo i tento rok. Tohtoročný program ku Dňu ma-
tiek pripravili dramaturgicky pedagógovia zo Základnej umelec-
kej školy v Starej Turej. Videli sme veľmi pekné vystúpenia detí 
z materskej školy, ktoré nám zatancovali, zaspievali i zarecitovali. 
V programe účinkovali s divadelným spracovaním rozprávok 
i deti zo základnej školy. Veľkú časť programu zastupovali žiaci 
Základnej umeleckej školy, ktorí sa predstavili tancom v rámci 
tanečnej skupiny Free-Zee dance, ale i ľudovou hudbou, hrou na 
hudobných nástrojoch, spevom či hudobnými pásmami rôznych 
hudobných telies. V programe nechýbali ani  básne venované 
mamičkám a babičkám. Prítomným sa prihovorila i primátorka 
mesta Anna Halinárová, ktorá poďakovala všetkým mamám za 
ich lásku, obetavosť a trpezlivosť a za všetko, čo robia pre svoje 
deti. Programom sprevádzala pani učiteľka Katarína Medňanská, 
ktorá sa predviedla i prednesom. 

Veľká sála Domu kultúry Javorina praskala vo švíkoch, mno-
hí diváci počas celého programu stáli, aby si pozreli talentované 
vystúpenia našich detí. Programom sa detičky odvďačili tým, 
ktoré si to najviac zaslúžia – svojim mamičkám. Všetkým ma-
mám prajeme, aby im ich deti robili zo života iba radosť a aby sa 
im ich láska, ktorú do nich vložili, vrátila v plných priehrštiach 
späť. A našim detičkám ďakujeme za pekný program a tešíme sa 
opäť o rok! Lívia Boorová

Míľa pre mamu 
i v Starej Turej
Únia materských centier Sloven-
ska sa už dvanásty rok v pred-
večer Dňa matiek podujala na 
spoločnú oslavu Dňa matiek v 
spolupráci s materskými centra-
mi po celom Slovensku. Tohto-
ročné podujatie Míľa pre mamu sa uskutočnilo v sobotu 9. mája 
pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku v 52 mestách Slovenska. 
Jedným z týchto miest bola i Stará Turá, kde sa o organizáciu 
podujatia postarali dobrovoľníčky – mamičky z Materského centra 
Žabka Stará Turá. 

Míľa pre mamu sa v Starej Turej uskutočnila na Námestí slobody. 
Pri pohľade na spokojné rodinky s kočiarmi a poskakujúcimi deťmi  
je jasné, že išlo o veľmi príjemné popoludnie najmä pre najmen-
ších. V programe nám mamičky z centra priblížili činnosť Žabky, 
jej aktivity pre detičky, mamičky i celé rodiny. Dôležitým bodom 
celej akcie bola samotná registrácia do pochodu Míľa pre mamu. 
Zaregistrovaním sa a prejdením symbolickej jednej míle si prítomní 
uctili svoju mamu, starú mamu, krstnú mamu či adoptívnu mamu. 
Pochod slávnostne otvorila prestrihnutím pásky primátorka mesta 
Anna Halinárová. Spoločne s dievčatami z materského centra vy-
pustila z námestia holubice, ktoré sú symbolom mieru a pokoja. 

V programe sa návštevníkom podujatia predstavili naše ši-
kovné detičky, a to Žabiatka z MC Žabka, Žihadielka a detičky 
z Minizumby. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, skákací hrad 
či maľovanie na tvár. 

Míľa pre mamu je nielen podujatie pre rodiny, je to i poďako-
vanie pre všetky matky, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou 
pomáhajú v materských a rodinných centrám po celom Slovensku. 
Veľká vďaka patrí i našim mamičkám z materského centra Žabka, 
ktoré vytvárajú v Starej Turej priestor pre mamičky s deťmi, pre ich 
rodiny, pomáhajú našim malým „Staroturancom“, aby z nich neskôr 
vyrástli šikovní a múdri mladí ľudia. 

Lívia Boorová

Narodeniny pre nás všetkých...
Dňa 22.4.2015 sme spoločne oslávili narodeniny našej Zeme 
skvelou turistikou. Všetci predškoláci z MŠ Hurbanova 142 Stará 
Turá sa v krásnom temer letnom počasí vybrali na turistiku do 
okolia Starej Turej, aby prežili zaujímavé dopoludnie v peknom 
prírodnom prostredí - v okolí nášho mesta.  Počas turistickej 
vychádzky, ktorú pre nich pripravil kolektív CVČ, ich čakalo päť 
stanovíšť, na ktorých plnili stanovené úlohy na tému „Čo zdravé 
nám ponúka naša Zem“. 

Pojmy ako ovocie, zelenina, mlieko, voda, úsmev, liečivé bylinky 
sme zvládli na výbornú, spoznali sme niektoré druhy strukovín, 
vyrobili netradičnú hračku s majstrom kováčom i posadili kvietok 
do naozajstného kvetináča. Až vyrastieme, iste budeme ochran-
cami prírody a všetkého, čo nám pani Zem ponúka. Ďakujeme 
kolektívu CVČ i dievčatám pomocníčkam na jednotlivých sta-
novištiach za výborne pripravenú akciu, tešíme sa aj nabudúce. 
A nezabudnime - hurá do prírody, nech vie, že ju máme všetci 
radi a chceme ju ochraňovať a zveľaďovať...

Za MŠ B. Kucharovicová V Staroturianskom spravodajcovi č. 5/2015, na str. 11., 
v úvode životopisného článku o Ing. M. Havlíkovi sme ne-
správne uviedli, že dňa 10.2.1935 bolo tomu práve osem-
desiat rokov, čo začal bratislavský podnikateľ František 
Michera s výstavbou továrne na výrobu súčiastok v Starej 
Turej... Správne mal byť uvedený dátum: Dňa 10.2.2015 
bolo tomu práve osemdesiat rokov... Za chybu sa autorovi 
i čitateľom ospravedlňujeme. redakcia

OP
RA

VA

OBČIANSKA INZERCIA

• Ponúkam na predaj záhradnú chatku 
(podpivničenú) v záhradkárskej osade Chrásnatá 
v Starej Turej. Na pozemku sú vysadené ovocné 
stromy a kríky. Súčasťou je i murovaná udiareň so 
sušiarňou na ovocie. Prístup je možný po asfaltovej 
ceste s možnosťou parkovania v blízkosti záhradky. 
To všetko za skvelú cenu 3 500 €, prípadne dohodou. 
Kontakt: 0907 722 483 (10.00 hod. – 22.00 hod.).

• Predám záhradku s chatkou a skleníkom v osade 
Chrásnatá č. 1. Kontakt: tel. č. 0911 433 394.
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FESTIVAL DIVNÉ VECI
Termín realizácie festivalu: 27. jún 2015 
Miesto realizácie: Stará Turá
Hlavná myšlienka festivalu je pri-
blížiť ľuďom zo Starej Turej a širo-
kého okolia iný, inovatívny a nový 
druh divadelného umenia a ďalších 

umeleckých foriem.  Festival Divné 
veci vytvára umeleckú pôdu pre ino-
vatívnu autorskú umeleckú tvorbu 
a zároveň poskytuje možnosť po-
zitívnej umeleckej konfrontácie 
mladých tvorcov umenia rôznych 
žánrov. 

Pre tvorcov prináša meeting 
point, šancu spolupracovať a kon-
taktovať sa s viacerými umelcami, 
príležitosť vidieť práce iných tvori-
vých tímov, zdokonaľovať už vytvo-
rené predstavenia a prispôsobiť ich 
danému miestu a času. 

Poskytuje priestor pre novú 
tvorbu, ktorá vychádza z inšpirácií 
daných nedivadelných priestorov 
v rámci prezentácie široko spektrál-
neho umenia, rôznorodých mno-
hých žánrov a umeleckých disciplín. 

V jeho rámci získavajú priestor 

herci, pouliční umelci, tanečníci, 
výtvarníci, bábkoví režiséri, bábko-
herci, speváci, operní speváci, skla-
datelia, choreografi, spisovatelia, 
hudobníci, ktorí chcú pracovať inte-
raktívne s priestorom a časom, hľa-
dajúc platformu pre nové možnosti  
komunikácie s divákmi. FESTIVAL 
DIVNÉ VECI ponúka priestor aj pre 
experiment, vytvára akési laborató-
rium pre performing a umeleckú 
komunikáciu.

Festival má medzinárodný cha-
rakter, so svojimi netradičnými 
vystúpeniami sa v jeho rámci pred-
stavia domáci aj zahraniční umelci.

Iniciátorkou a garantkou festi-
valu je Monika Haasová, všestran-
ná profesionálna umelkyňa, ktorá 
16 rokov pôsobila v Holandsku, 
kde vytvorila viaceré  autorské pro-
jekty, či originálne umelecké kon-
cepty. Festival sa koná v spolupráci 
s Domom kultúry Javorina Stará 
Turá. Site specific theatre je za hra-
nicami Slovenska pomerne rozšíre-
ná forma umenia. Ide o terminus 

technicus pre divadelné umenie 
realizované v netypických, nediva-
delných priestoroch. Miesto alebo 
lokalita je preto neoddeliteľnou sú-
časťou projektu a pridanou umelec-
kou hodnotou. 

Site specific umenie, funguje 
na princípe tvorivého interaktívne-
ho dialógu s miestnymi obyvateľmi 
a skupinami žijúcich v danej lokali-
te. Iniciátori site specific vytvárajú 
tvorivý kontakt s domácim obyva-
teľstvom, s úmyslom inšpirovať sa 
ich osobnými zážitkami a historic-
kým kontextom ich prostredia. 

Lokalita mesta Stará Turá je 
svojimi geografickými dispozícia-
mi ideálnym miestom pre realizá-
ciu site specific projektov, ktoré nesú 
v sebe potenciál pre tvorbu a rozvoj 
originálnych foriem intermediálne-
ho umenia.

Viac o nás nájdete aj na FB 
stránke: Festival DIVNÉ VECI, 
site-specific festival in Stará Turá 
Slovakia.

Rozhovor s Monikou Haasovou o Festivale DIVNÉ VECI
Monika, ako si sa dostala k takejto netradičnej 
forme divadelného umenia?
Už ako študentka som sa zaujímala, asi od svojich 
20 rokov o to, ako tvoriť predstavenia v odliš-
ných priestoroch, netradičných nedivadelných 
lokalitách. Je to aj istý známy fenomén za hrani-
cami Slovenska, ale už aj na Slovensku sa kde tu 
s týmto stretneme. Moje prvé dotyky so site-spe-
cific divadlom som zažila raz na  trojmesačnom 
workshope v Berlíne, v Brazílii na festivaloch vša-
de po Európe, či v Amsterdame, kde som vyštu-
dovala odbor mímovej školy ako divadelný tvorca 
a mímová herečka v Amsterdame. Odvtedy som 
začala tvoriť svoje autorské fyzické performancie 
v Holandsku, známe ako mime performancie. Už 
počas školy som vytvorila niekoľko site-specific 
projektov, ktoré sa hrali na festivaloch. Ako he-
rečka, mímová herečka, performérka,  divadelný 
tvorca a tanečníčka som hosťovala na mnohých 
európskych a medzikontinentálnych divadelných 
festivaloch. Najznámejšia site-specific inscenácia 
bola Braakland, v ktorej účinkujem už 10 rokov 
a hráva sa po celej Európe, aj mimokontinentálne 
napríklad New York a Brazília.

Čo sa ti na tejto forme divadla najviac páči?
Vždy sa mi páčilo, keď na festivale bola úžasná 
atmosféra, všetci ľudia boli v uliciach a všetko 
zrazu bolo vidieť, nič nebolo schované, predsta-
venia rôzneho žánru sa nachádzali kdekoľvek po 
celom meste, zrazu mesto ožilo. Tak, také niečo 
by som rada zažila v Starej Turej.
Odkedy som sa viac menej zastavila na Slovensku 
( 2 roky) rada by som pokračovala v rozvoji site 
specifickej tvorby a našla platfomu pre moderné 
fyzické divadlo. Preto som navrhla spoluprácu  

mestu Stará Turá a  teda Domu kultúry Javorina 
festival DIVNÉ VECI.
FESTIVAL DIVNÉ VECI je pilotným ročníkom, 
čiže bude to aj skúšobný ročník pre divákov ako 
aj pre nás, ktorí ho organizujeme, a takisto zo-
znamovacím festivalom, festival sa zoznámi s di-
vákmi a diváci, sa zoznámia s „ním“ a uvidia, či 
sa im bude páčiť.

Prečo si si vybrala pre festival DIVNÉ VECI 
práve mesto Stará Turá?
Kultúru treba všade, a prečo nie v Starej Turej. 
Mam špeciálny vzťah k Starej Turej a ku kopa-
niciam, pretože máme na kopaniciach chalupu. 
Stará Turá  a okolie má zaujímavú kombináciu 
mesta, dediny, kopaničiarov a chalupárov, plus 
je aj v susedstve s Českou republikou... 

Čo ste si pre ľudí v rámci festivalu pripravili?
Na festivale môžu ľudia očakávať v priebehu dňa 
(27.6.) rôzne prekvapenia v podobe malých, krát-
kych výstupov, ktoré zrazu niekde „zasvietia“  - 
prekvapivo sa objavia a zmiznú. Po celej Starej 
Turej bude čosi v pohybe, takým symbolom fes-
tivalu bude konská hlava, tu budete môcť vidieť 
27.6, keď sa niekto v konskej hlave po ulici mihne,  
vtedy budete vedieť, že to začalo.

Prečo konská hlava?
Pretože symbolizuje zviera, ako niečo ,čo patrí 
do prírody von, a tiež sa povie, bože to sú ale 
koniny. :)

Aké žánre a osobnosti budú súčasťou 
festivalu?
Môžete sa tešiť na rôzne umelecké osobnosti 

všetkých žánrov, 
niektoré skupiny, či 
osobnosti,  sú pre 
Vás možno zná-
mejšie, niektoré 
neznámejšie. Tento 
rok bude z každého 
rožku trošku, aby 
sme aj my videli, 
čo divákov priláka a čo „odláka“. Vymenujem 
takých viac známejších: Sáva Popovič, Ludwig 
Bagin, Ján Gordulič, detské predstavenie divadla 
Haaf, The Susie Haas band so Zuzkou Haasovou, 
Fashion show Ivety Haasovej s tanečníčkami zo 
Starej Turej, Trio Olga (moju skupinu) , čiže bu-
deme tam všetky tri sestry, Miro Jaroš, Robo 
Papp,  La3no cubano, interaktívnu bubnovačku 
s divákmi, ktorú bude viest Tono Guth, taneč-
né sólo Petry Fornayovej, atď... a toto všetko po 
celom meste, v katolíckom kostolíku sme do-
hodli hudobné číslo na motívy barokovej hud-
by s Antonom Popovičom, ďalej uvidíte v rámci 
festivalu maľbu na telo, interaktívne tango na ná-
mestí, malé predstavenia staroturianskeho ma-
terského centra Žabka a iné, čítačky básnikov, či 
kreslenie karikaturistu a toto všetko bude spojené 
s tradičným jarmokom. Budem sa veľmi tešiť, ak 
by sme mali budúce ročníky aj českých umelcov. 
Tento rok budú na festivale aj maďarskí umelci 
Peter Cseri, Virag Dezso..., z Nemecka Gerindo 
KArtadinata a z Holandska Ide van Heiningen.
Príďte, všetci ste srdečne vítaní, príďte sa za-
baviť, príďte sa uvoľniť, veď už to budú vlastne 
prázdniny.

Lívia Boorová v spolupráci 
s Monikou Haasovou
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Novinky zo ZŠ
Dňa 20. 4. sa v našej škole začal zber pa-

piera. Najskôr na ulici Komenského, potom na 
Hurbanovej ulici.

Dňa 21. 4. sa uskutočnilo rodičovské združe-
nie na základnej škole na Hurbanovej ulici spo-
jené s voľbou zástupcov rodičov do Rady školy. 
Tento deň bol aj dňom otvorených dverí našej 
školy pre rodičov a aj žiakov. Vyučujúci spolu so 
žiakmi pripravili zaujímavé pokusy v novej učeb-
ni fyziky a chemicko-biologickom laboratóriu. 
V učebni techniky naši žiaci spolu so študent-
mi SOŠ Stará Turá v rámci projektu ZŠ odborne 
predvádzali modernú techniku v oblasti robotiky, 
ukazovali prácu s priemyselným robotom.

Tento istý deň sa uskutočnila aj krajská geo-
grafická olympiáda, na ktorej sa zúčastnili traja 
žiaci našej školy.  D. Pribišová tu získala 5. miesto.

Dňa 22. 4. sa 12 žiakov, členov Dramatického 
krúžku v anglickom jazyku zúčastnilo 16. ročníka 
trojdňového divadelného festivalu pre základné, 
stredné a jazykové školy v Nitre pod vedením p. 
uč. Ľ. Bajjaniovej.  Témou tohtoročného festivalu 
bola „Sloboda“. Festival  nemal súťažný charakter, 
preto pri vyhodnocovaní sa porota sústredila na 
klady a zápory konkrétnych predstavení bez ur-
čovania umiestnenia. Na našom predstavení po-
rota ocenila rôznorodosť využitých dramatických 
techník, radosť z hry, využitie scény, kolektívnosť, 
výborné herecké výkony.

V dňoch 23. a 24. apríla 2015 sa na Hotelovej 
akadémii v Piešťanoch uskutočnil 2. ročník ce-
loslovenskej odbornej súťaže Základoškolskej 
odbornej činnosti (ZOČ) určený pre žiakov zá-
kladných škôl. Zúčastnili sa jej aj naše žiačky 

Martina Miháliková  a Dobroslava Pribišová. 
V 2. ročníku tejto súťaže sa zúčastnilo 80 žiakov 
z celého Slovenska. Práce a výsledky prezentovali 
pred trojčlennou porotou zloženou z odborných 
hodnotiteľov súťaže. Naše žiačky súťažili v dvoch 
odboroch.  Dobroslava Pribišová  súťažila v odbo-
re zdravotníctvo, Martina Miháliková v kategórii 
poľnohospodárstvo. Martina Miháliková získala 
vynikajúce 2. miesto a Dobroslava Pribišová sa 
umiestnila na 4. mieste. Gratulujeme obidvom 
k vynikajúcemu úspechu. Martinu Mihálikovú 
pripravovala pani učiteľka A.  Bielčiková 
a Dobroslavu Pribišovú pripravovala pani uči-
teľka  P. Zimová.

Žiaci 1. stupňa našej školy sa zapojili do 
projektu Deň ľudovej rozprávky, ktorý každo-
ročne organizuje Verejná knižnica M. Rešetku 
v Trenčíne. V rámci neho deti prežívajú dob-
rodružstvá so slovenskými ľudovými rozpráv-
kami Pavla Dobšinského, ktoré si čítajú nielen 
sami, ale zapájajú do čítania aj dospelých, ktorých 
potom slovne hodnotia a známkujú vo svojich či-
tateľských knižkách. Najviac si čítanie rozprávok 
s deťmi zopakovali mamy, otcovia a pani učiteľky. 
V hodnoteniach sa ale objavili aj babičky, tety, sú-
rodenci, dedkovia, spolužiaci, ba dokonca i pani 
primátorka nášho mesta. Všetkým patrí úprim-
ná vďaka za čas venovaný vytváraniu pekného 
vzťahu ku knihám a spoznávaniu našej ľudovej 
slovesnosti.

Okrem čitateľských aktivít bola v tomto roč-
níku zadaná i pomerne náročná téma, vymyslieť 
pokračovanie vybranej rozprávky. Najaktívnejšie 
pristúpili k tejto úlohe jednotlivci v 4. B a v 2. B 
pod vedením svojich p. učiteliek A. Nedbálkovej 
a J. Hazuchovej. Spoločné pokračovanie rozpráv-
ky vymysleli v 1.A, 1.B - pod vedením p. učiteliek 

V. Biesikovej a D. Kontinovej a vo veršovanej 
podobe v 4.A triede p. učiteľky S. Kotrasovej. 
Do súťaže bolo odoslaných i množstvo výtvar-
ných prác. Hoci sme nečítali kvôli výhre, potešilo 
nás, že medzi ocenenými bol kolektív žiakov 1. 
A triedy našej školy, ktorý sa v súťaži prezentoval 
pokračovaním rozprávky Trojruža a pestrofareb-
ným leporelom.

Máj je mesiacom, kedy majú sviatok naše 
mamy. Nezabudli sme na ne a pripravili sme pre 
ne množstvo darčekov na hodinách výtvarnej 
výchovy. Jedným z darčekov bol aj program ku 
dňu mamičiek, kde za našu školu do programu 
prispeli p. učiteľky D. Pribišová a A. Majtánová 
svojimi rozprávkami.

V mesiaci máj 50 žiakov 4. ročníkov opustilo 
brány školy a vydali sa za dobrodružstvom, ktoré 
ich čakalo v škole v prírode na Krahuliach. Škola 
v prírode Tramtária im ponúkla 5 dní strávených 
v kráľovstve rozprávok a fantázie.

V tomto  mesiaci nás čaká ešte veľa zaujíma-
vých aktivít. Pripravujeme sa na súťaž: Atlét školy, 
kde si naši žiaci preveria svoje športové schop-
nosti. Súťažiť budú žiaci 1. stupňa v behoch, hode 
kriketovou loptičkou, v skoku do diaľky.

Ukončíme plavecký kurz žiakov 3. ročníkov 
a všetci žiaci prvého stupňa pôjdu na dopravné 
ihrisko do Vrbového, kde sa oboznámia  s do-
pravnými predpismi, s tým, ako sa správať na ces-
tách, ako správne cez cesty prechádzať. Všetky 
teoretické vedomosti si potom overia priamo na 
dopravnom ihrisku, kde sa z nich stanú účastníci 
cestnej premávky.

Tento krásny mesiac zakončíme karnevalom, 
ktorý budeme mať na školskom ihrisku.

Mgr. Dana Pribišová

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice apríla do polovice mája 2015?
• V stredu 22. 4. sme pre deti z materskej školy pripravili program ku 

Dňu Zeme. Krásne počasie a ešte krajšie okolie Starej Turej prispeli 
k tomu, aby deti prežili príjemný deň napr. s babkou korenárkou 
alebo kováčom Mišom. Za pomoc s organizáciou ďakujeme deťom 
z detského parlamentu a za finančnú podporu Nadácii ŽIVOT.

• V sobotu 9. 5. sme priložili ruku  k dielu a pomohli sme  mamičkám 
z materského centra Žabka pri akcii Míľa pre mamu.

• Vo štvrtok 14. 5.  prebehla v CVČ  súťaž pre malých chovateľov 
Moje najmilšie zvieratko. Zúčastnilo sa jej 14 detí, ktoré predstavili 
svoje morčatá, zajace, škrečky, ale i andulky. Víťazmi boli všetci 
a všetci si odniesli i malú cenu pre svoje zvieratko.

• Pre deti ZŠ sme zorganizovali v piatok 15. 5. na štadióne ak-
ciu Kopanie jedenástok. Zúčastnilo sa jej 16 malých futbalistov. 
Víťazom sa stal Roberto Sadloň.

Čo pripravujeme na jún 2015?
• V pondelok 1. 6. (MDD) v dopoludňajších hodinách spolu s det-

ským parlamentom organizujeme Športový deň pre deti II. stupňa 
ZŠ. Jednotlivé triedy vo všetkých ročníkoch sa zapoja do 4 špor-
tových disciplín (florbal, aerobik, falošný curling a beh s indícia-
mi) a budú bojovať o čo najvyššie bodové hodnotenie a pohár pre 
najlepšiu triedu v ročníku. Poobede sa budeme venovať všetkým 
deťom na Námestí slobody v programe Deťom pre radosť.

• V dňoch 26. – 27. 6. pripravujeme s členmi detského parlamentu 
2. ročník akcie Parlamentná noc.
Deti si počas dvoch dní preveria svoje získané vedomosti v rôznych 
aktivitách a hrách a zažijú v CVČ 2 dni plné zábavy a prekvapenia.

• Deťom spestríme i posledný deň školského roka a prvý deň prázd-
nin akciou Boj o prežitie, ktorá je určená za odmenu pre členov 
našich krúžkov.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

I. Medzinárodné výtvarné sympózium 
Hotela LIPA Stará Turá

Termín – 12.06.2015 o 18.30 hod. 

Hotel LIPA si vás dovoľuje pozvať na vernisáž – I. ročníka 
medzinárodného výtvarného sympózia. Vernisáž je 
prístupná pre hostí Hotela LIPA a širokej verejnosti. 

Možnosť odkúpenia umeleckých diel. 
Hosť večera: Ivan Ožvát, popredný sólista opery SND
Každý jeden z umelcov je výnimočný svojou tvorbou.

ZOZNAM účastníkov:
1. VANĚK Jiří (CZ) 

Odbor tvorby: maľba
2. PRZADKA Krystyna (PL) 

Odbor tvorby: maľby
3. ŠOKA Andrej (SVK) 

Odbor tvorby: maľba
4. DOMANOVÁ Daniela (SVK) 

Odbor tvorby: maľba
5. ŠARMAN Josef (SVK) 

Odbor tvorby: maľba
6. BUJALA Mária (PL) 

Odbor tvorby: maľba

7. RUMINKIEWICZ Krystyna 
(PL) 
Odbor tvorby: maľba

8. NOWAK Bernadeta (PL) 
Odbor tvorby: maľba

9. CHRISTIN Renate (BRD) 
Odbor tvorby: maľba

10. MICHALIČ Pavel (SVK) 
Odbor tvorby: maľba

11. CHMIELEWSKI Marek (PL) 
Odbor tvorby: maľba

V dňoch 06.-12.06.2015 budete môcť vidieť priamo v priestoroch 
Hotela Lipa tvorbu výtvarných diel. Takisto s umelcami môžete dis-
kutovať o ich tvorbe a umení. 
Vstupné: ZADARMO
Pre bližšie informácie: kancelaria@hotellipa.eu, 0910 931 525
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	4. júla 2015 – ZOO Dvůr Králové. Okrem množstva zvierat, 
môžu návštevníci safari autobusom absolvovať prehliadku afric-
kou divočinou. Poplatok za dopravu: 18,- €.

•	12. júla 2015 – Family Park Neusiedlersee (Rakúsko). 
Pestrá zmes dráhových atrakcií, možnosti lezenia, oddycho-
vých zón, elektronických divadiel, rozprávkových predstavení... 
Poplatok doprava + vstupné: ,- €.

•	19. júla 2015 – Bojnice. Možnosť navštíviť ZOO, Bojnický zá-
mok, kúpalisko. Poplatok za dopravu: 8,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte 
DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

NOVINKY 
MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Dirie, Waris: Safa • Manfredi, Valerio Massimo: Stratená 
armáda • Páleniková, Katarína: Pod talianskymi hviezdami • 
Green, John: Papierové mestá • Heribanová, Tamara: Malá doba 
ľadová Náučná literatúra Staňková, Jitka: Slovenské a české 
tradičné kroje • Baričák, Pavel „Hirax“: Ekvádor • Krivošová, Janka: 
Slovenská ľudová architektúra • Vrba, Rudolf: Utekl jsem z Osvětimi. 
• Vrba Rudolf sa narodil v r. 1924 v Topoľčanoch ako Walter 
Rosenberg. Spolu s väzňom Alfrédom Wetzlerom utiekli 7.4.1944 
z koncentračného tábora Osvienčim. Obaja väzni ešte • v apríli 
1944 spísali SPRÁVU, ktorá napomohla k odhaleniu nacistických 
zločincov Detektívky Läckberg, Camilla: Pankhart Detská 
literatúra Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka 7. – Piate koleso 
na voze Detská náučná literatúra Biesty, Stephen: Záchranárske 
stroje

V piatok 24. 4. 2015 sme si pripomenuli 90. výročie vzniku 
knižnice v Starej Turej. Pri tejto príležitosti primátorka p. Ing. 
Anna Halinárová slávnostne otvorila novú študovňu (prerobili  
a upravili sme ju z bývalej čitárne) a zároveň i vyžrebovala 10 
výhercov súťažnej ankety Moja najobľúbenejšia kniha. Postretali 
sme sa s bývalými kolegami. 

Oznamujeme	našim	čitateľom,	
že	od	01.	06.	–	31	.	08.	2015	bude	knižnica	otvorená	
v	pondelok,	stredu	a	piatok	od	12.00	–	18.00	hod.	

V	utorok	a	štvrtok	bude	zatvorená.

Pozvánka na besedu
Pozývame Vás na stretnutie s prof. Petrom Staněkom, 

ekonomickým expertom Slovenskej akadémie vied a poradcom 
vlády SR dňa 5. júna 2015 o 15.00 hod. 

v Dome kultúry Javorina (kaviareň) Stará Turá

TÉMA: HOSPODÁRSKA KRÍZA, KRÍZA NA UKRAJINE, HROZÍ VOJENSKÝ KONFLIKT? 

Na tieto a ďalšie otázky môžete dostať odpoveď od uznávaného 
odborníka priamo na stretnutí. Pozývame občanov celého okresu 

a tešíme sa na účasť! Kancelária poslanca Národnej rady SR 
Mgr. Dušana Bublavého.

Národná transfúzna služba SR
organizuje odber krvi 8. júna 2015 
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.

Veľký deň detí
v Starej Turej
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Odišla si, niet Ťa medzi nami...V našich 

srdciach žiješ spomienkami.

Dňa 3.6.2015 uplynie 10 rokov, 
keď nás náhle opustila manželka, 
mama a stará mama Kvetoslava 
KLIMÁČKOVÁ z Paprade. Spo-
mienka na Teba nikdy nevymizne 
zo sŕdc tých, ktorí Ťa milovali.

S úctou a láskou spomína 
dcéra Alena s rodinou a syn Milan s rodinou.

•
Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, ani si netušil, 
čo to má znamenať. Srdce unavené prestalo 

biť, nebolo už lieku, aby si mohol žiť.

Dňa 30.5.2015 si pripomíname 
2. výročie od chvíle, kedy nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec Alexander 
BÚDA.

S láskou na neho spomína 
manželka Jaroslava, dcéra 

Monika s manželom, dcéra Denisa s manželom, 
vnučky Natálka, Kristínka a celá rodina.

•
Dňa 13.6.2015 
uplynie 5 rokov, 
čo nás opustila 
moja mama
Mária ŠARKÖ-
ZYOVÁ a dňa 
1.6.2015 uplynie 

7 rokov, čo nás opustil môj brat Emil ŠARKÖZY.
S láskou spomína rodina.

•
Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 
8.5.2015 prišli naposledy rozlúčiť 
s našim manželom, otcom a ded-
kom Ivanom HORNÁČKOM, 
ktorý nás opustil dňa 5. mája 2015 
vo veku nedožitých 65 rokov života. 
Ďakujeme za všetky prejavy sú-

strasti a kvetinové dary.
Manželka, deti a vnúčatá.

•
Zastalo srdce, stíchol Váš hlas, zaplakal 

každý, kto Vás mal rád. Naveky zavreli ste 
oči, stíchol Váš hlas, anjelik strážny neprišiel 

včas. Hoci ste odišli tichúčko, nečakane, 
bez slova na rozlúčku, nebol čas, no 

spomienky na Vás zostanú navždy v nás.  

Dňa 25.5.2015 
uplynulo 13 rokov 
od smrti našej 
mamy, babičky 
a prababičky Má-
rie TRUHLÍKO-
VEJ  a dňa 

26.6.2015 uplynie 33 rokov od smrti nášho otca 
a dedka Ambróza TRUHLÍKA.

S láskou spomína dcéra Anna a syn Anton s rodinami.

Dňa 23.6.2015 uplynie 20 rokov, čo 
nás opustil vo veku 49 rokov manžel, 
otec a starý otec Štefan BESEDIČ. 
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu 
prosím tichú spomienku.

Manželka, syn a dcéra s rodinami.

•
Dňa 6.6.2015 si pripomíname 8 
rokov, čo nás opustila naša drahá 
mamička, babička a prababička 
Jarmila VRBOVÁ.

S láskou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.

•

Je ťažké stratiť rodičov, hoc už mali 
roky. Nám ostáva len kytičku kvetov 
na hrob dať, zapáliť sviečku, postáť, 
s úctou a vďakou na nich spomínať. 

Dňa 20.4.2015 sme 
s láskou spomínali 
na nášho otca, 
dedka a pradedka 
Štefana MA-
TUŠÁKA pri príle-
žitosti 5. výročia 

smrti a dňa 23.6.2015 si pripomenieme 9. výročie 
úmrtia našej mamy, babičky a prababičky Oľgy 
MATUŠÁKOVEJ. Kto ste ich poznali a mali radi, 
venujte im tichú spomienku spolu s nami.

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

•
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  
dňa 28. apríla 2015 nás po krátkej 
a zákernej chorobe navždy opustil 
otec, starý otec a prastarý otec, 
dlhoročný pracovník prototypovej 
dielne v Chirane v Starej Turej pán 
Milan SOUKUP (10.9.1932 Luže 

– 28.4.2015 Dolný Kubín). Venujte jeho pamiatke 
tichú spomienku.

Ďakuje rodina pozostalých.

•
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je 

bez Teba žiť. Odišiel si od nás, ako tichý 
sen, nepovedal si zbohom, už neprídem.

Dňa 2.5.2015 sme si s láskou pri-
pomenuli 8. výročie úmrtia môjho 
manžela, otca a dedka Bohumíra 
BENU a 3.5.2015 sme spomínali 
na Gustáva BENU pri príležitosti 
29. výročia jeho smrti.

S láskou a úctou na 
nich spomína celá pozostalá rodina.

•
Dňa 10.6.2015 uplynie 1 rok, čo 
nás navždy opustila naša drahá 
mamička, babička a prababička 
Zuzana ILUŠÁKOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Už 18 rokov vietor odvial v diaľ, čo 
Pán Ťa k sebe povolal. Kde radosť nikto 

neruší, spi sladko v jeho náručí.

Dňa 7.6.2015 uplynie 18 rokov od 
smrti nášho otca a dedka Jána 
GORČÍKA.

S láskou spomína dcéra Vierka 
a syn Anton s rodinami.

•

Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 
12.5.2015 prišli naposledy rozlúčiť 
s našim otcom, starým a prasta-
rým otcom a blízkym príbuzným 
JUDr. Marcelom GAŽÍKOM, 
ktorý odišiel do večnosti 9. mája 
2015 vo veku 88 rokov života. Oso-

bitne ďakujeme p. farárovi Vařákovi za dôstojnú 
rozlúčku, p. Hulínkovi zo SZPB za príhovor, ako aj 
za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Láska Kristova spája nás (2. Kor. 5, 14)

•
Ty už nie si medzi nami, si tam, kde patria 
všetci anjeli, si tá najsilnejšia hviezda na 
nebi. Čierna zem Ťa pohltila do seba, my 

však nikdy nezabudneme na Teba...

Dňa 17.6.2015 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel 
a otec Jozef FÁBER.

S láskou a úctou spomína manželka 
Helena, syn Jozef a dcéra Zuzana 

s rodinami a dcéra Helena.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Nella Viola Krasulová, Marína Špániová, 
Milan Matejov, Adam Hrušovský, Juraj 
Dinga

Idú spoločným životom
Andrej Kolárik zo Starej Turej a Tatiana 
Krčová z Myjavy

Posledné rozlúčky
Jaroslav Mudroch, Dušan Lukáč, Milan 
Hornáček, JUDr. Marcel Gažík, Juraj Mikas

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚN 2015

Elena Sadloňová, Anna Biesová, Ivan 
Pavlovič, Oľga Kršáková, Mgr. Anna 
Masárová, Pavel Durec, Jozef Blaho, 
Anna Zbyvateľová, Anton Kolár, Alžbeta 
Miškovičová, Ján Lukáč, Emília Rubaninská, 
Helena Valenčíková, Zdenka Straková, 
Helena Šimnová, Ľudmila Bunová, Antonína 
Prachařová, Mgr. Emília Hudcovicová, 
Božena Haruštiaková, Pavel Michalec, 
Alžbeta Michalcová, Anna Gavačová, Irena 
Zámeková, Anna Harušťáková, Anna Frnová, 
Anna Sameková, Ľudmila Klimáčková, Anna 
Kovárová, Anna Molcová, Pavlína Lašáková



10  Staroturiansky Spravodajca 06/2015 www.staratura.sk

Katarína Páleniková: Od talianskych hviezd až za oceán
Opäť Vám prinášame príbeh šikovného mladého človeka, 
ktorý pochádza z našich končín. Katarína Páleniková je z Va-
ďoviec, študuje v maturitnom ročníku na Strednej odbornej 
škole masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave. 
Záľubu v písaní v sebe objavila v štrnástich rokoch. Už od 
začiatku bolo vydať knihu jej veľkým snom.  Okrem písania 
rada číta, cestuje, trávi čas so svojimi priateľmi, rodinou 
a zbožňuje fotografovanie. Miluje západy slnka, šum mor-
ských vĺn narážajúcich o pobrežie a čas strávený s ľuďmi, 
na ktorých jej záleží. Hovorí o sebe, že hoci už má devätnásť 
rokov, stále si na tomto svete hľadá svoje miesto.

Vo vydavateľstve MOTÝĽ jej 
vyšli tieto knižné tituly:
Láska cez oceán (práve vychádza)
Pod talianskymi hviezdami

Kati, máš 19 rokov a v priebehu roka ti 
vychádza už druhá kniha. Aký je to pocit?
Ešte stále si neuvedomujem, že mi vyšla tá prvá, 
takže neopísateľný. Veľmi sa z toho teším.

Čo bolo prvotným impulzom prečo si začala 
písať? Vždy si túžila napísať knihu alebo si si 
len ventilovala myšlienky na papier až to zrazu 
začalo dávať celistvý príbeh a bola z toho 
kniha?
Keď sa na pultoch kníhkupectiev objavil Súmrak 
a následne aj jeho pokračovanie, bola som do 
toho tak zažraná, že som po dočítaní štvrtej knihy 
začala vymýšľať pokračovanie. Znie to asi hlúpo, 
ale v tej dobe, mala som štrnásť, som to myslela 
vážne. Predtým som písala iba rôzne poviedky 
o láske Edwarda a Belly. Moje prvé výtvory sú veľ-
mi vtipné. Neskôr sa mi do rúk dostal Džínsový 
denník a ja som začala písať normálny príbeh, 
o ktorom som vyhlasovala, že bude moja prvá 
kniha. Nikto ma, samozrejme, nebral vážne a po-
tom sa to so mnou už ťahalo. Písala som rôzne 
príbehy, neustále si čarbala do zošita a hlavu mala 
plnú nápadov. A teraz som tu, čakám na vydanie 
svojej druhej knihy. 

Prezraď mi, na čo sa čitatelia v tvojej novinke 
Láska cez oceán, ktorá vychádza už onedlho 
môžu tešiť? (O čom bude kniha?)
Nerada by som niečo prezradila, ale príbeh je 
o láske dvoch sestier, dvojičiek, ktoré si ako deti 
sľúbili, že ich nič nerozdelí a budú naveky spolu, 
ale ich cesty sa nečakane rozdelia. Medzi nimi 

vzniká priepasť, ktorú je každým dňom ťažšie 
a ťažšie prekročiť.

V tvojich príbehoch sú celkom podrobne 
opísané rôzne miesta (Bratislava, Rím aj New 
York). Navštívila si ich alebo vieš len dobre 
pracovať s mapou?
V Bratislave už štvrtý rok žijem, takže s opisom 
mesta som nemala žiadny problém. V Ríme som 
bola pred dvoma rokmi a opisovala som ho zo 
spomienok, ktoré vo mne toto krásne mesto za-
nechalo. A New York... veľmi rada by som pove-
dala, že som bola aj tam, ale bohužiaľ, ešte som 
nemala tú česť. Takže som prevažne pracovala 
s mapou a pozerala seriály a filmy, ktoré sa odo-
hrávali v NY. 

Aká je tvoja vysnívaná destinácia? Ktorú 
krajinu by si chcela navštíviť prípadne tam žiť? 
Mám dlhý zoznam krajín, ktoré by som chcela na-
vštíviť. Určite by som znova chcela navštíviť Rím 
i ostatné talianske mestá, pochodiť si Francúzsko, 
Rakúsko, Nórsko, Anglicko, USA... Svet je plný 
nádherných miest a neviem či za život stihnem 
vidieť aspoň polovicu z nich.  Mám devätnásť ro-
kov a stále smiem využívať výhovorku, že mám 
ešte veľa pred sebou a neviem, čo ma v živote 
stretne, ale cez leto sa s priateľom chystáme do 
Írska a uvidíme, ako nám táto krajina učaruje. 
Možno tam raz spolu budeme žiť.

Ďalšia kniha bude teda z Írska ?
(smiech) Ak vymyslím nejaký kreatívny príbeh, 
rada ho zakomponujem do prostredia Dublinu.

Kde berieš inšpiráciu pre svoje knihy?
Vo svojom okolí. Príbeh dvoch sestier mi napa-
dol pri počúvaní pesničky od No name. Kniha 

Pod talianskymi hviezdami zasa pri hraní hry 
(smiech). Niekto mi povie nejakú zaujímavú vec 
a ja od toho dokážem rozvinúť celý príbeh. 

Ústredným motívom tvojich kníh je láska. 
Nechystáš sa vyskúšať aj iný žáner?
Áno, rada by som chcela napísať aj iný žáner, ale 
neviem či sa mi to podarí, pretože vždy niekam 
strčím nejaký zamilovaný pár a skončí z toho 
román. 

Veľa autorov v svojich knihách opisuje ľudí 
okolo seba. Je to aj tvoj prípad? Sú charaktery 
postáv založené na ľuďoch z tvojho okolia 
(rodina, kamaráti) alebo je to len fikcia?
Niekedy. Mamina mi pri čítaní Pod talianskymi 
hviezdami vravela, že ma našla v niektorých rep-
likách. Hovorila: „Akoby som počula teba.“ Takže 
určite do príbehu vkladám niečo zo seba, možno 
aj z priateľa, ale nie je to schválne. 

Pracuješ už na niečom ďalšom? Alebo máš 
doma už hotových viacero rukopisov? J
Aktuálne nepracujem na ničom. Hlavu mám plnú 
nápadov, ale pri maturite na to nemám vôbec čas, 
ale po úspešnom zmaturovaní sa do niečoho ur-
čite pustím. 

Kto je Tvojim spisovateľským vzorom?
Asi by som jedného dňa chcela byť úspešná mi-
nimálne ako J.K. Rowlingová alebo Dan Brown 
(smiech). 

V spolupráci s vydavateľstvom Motýľ sme si pre 
Vás pripravili letnú súťaž, v ktorej môžete vy-
hrať knihu tejto nadanej spisovateľky – Pod ta-
lianskymi hviezdami. Stačí ak nám do redakcie 
zašlete správnu odpoveď na otázku: Koľko ro-
kov má Katarína Páleniková? Správne odpovede 
posielajte emailom na media@staratura.sk alebo 
poštou na adresu: Redakcia Staroturianskeho 
spravodajcu, Mestský úrad Stará Turá, SNP ½, 
916 01 alebo prineste osobne na Mestský úrad, 
č. dverí 203 najneskôr do 17.6.2015. K odpovedi 
musí byť vždy napísané meno, priezvisko a tel. 
číslo osoby, ktorá na súťažnú otázku odpovedá. 
Zo správnych odpovedí vylosujeme jedného ví-
ťaza, ktorému zašleme knihu na jeho domovskú 
adresu. Ceny do súťaže venovalo vydavateľstvo 
Motýľ.  Vydavateľstvo Motýľ

Filip Červenka
Filip Červenka radí sa medzi učiteľov, ktorí počas 19. 
storočia prichádzali z Moravy do Starej Turej a učili na 
katolíckej škole. Narodil sa 17.4.1844 na Morave, zomrel 
12.6.1990 v Starej Turej. Informácie o moravských učite-
ľoch čerpáme hlavne z kanonických vizitácií kostola a ško-
ly. Ich príchodom vytvára sa základ hudobného života, 
základ orchestrálnej hudby a zborového spevu. Počiatky 
hudobného života siahajú do druhej polovice 18. storočia, 
kedy v štvrtej kanonickej vititácii spomína sa učiteľ-orga-
nista Ján Žilka, ktorý vyučoval aj hru na hudobné nástro-
je. Hudobnú tradíciu ďalej rozvíjali moravskí učitelia Ján 
František Patemann (1805-1853), Eduard Jerábek (1812-
1870), Johan Hanic od r. 1857, František Otto Matzenauer 
v rokoch 1870-1872. Najhlbšiu stopu v histórii hudobného 

života zanechal Filip Červenka, ktorý pôsobil v Starej Turej 
v rokoch 1867-1990. Hudbu v tom čase doviedol na naj-
vyšší vrchol. Utvoril cirkevný inštrumentálny a vokálny 
súbor, ktorý účinkoval na cirkevných slávnostiach, ale aj 
v ochotníckych divadelných hrách, o ktorých máme správu 
v Národných novinách z r. 1870. Filip Červenka stál teda 
aj pri zrode ochotníckeho divadla v Starej Turej. Tradícia 
cirkevnej i občianskej hudby trvá a rozvíja sa i v súčasnosti.

Filip Červenka, moravský učiteľ, organista, kapelník 
33 rokov pôsobil v Starej Turej a z archívnych záznamov 
Rímskokatolíckeho farského úradu sa dozvedáme, že 
„Staroturania“ ho dlho s úctou spomínali. Vytvoril hod-
notné pedagogické a umelecké dielo. Pochovaný je na ka-
tolíckom cintoríne na Drahách. Význam jeho osobnosti 
zdôrazňuje odkaz na náhrobku Postaviť nechali vďační jeho 
žiaci. V júni roku 2015 uplynulo 115 rokov od jeho úmrtia.

V. Truhlíková
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Dieťa
Narodia sa z lásky,
voňavé v krajkách,

na radosť otca, matky,
uzlíčky, uložené v kolískach.

Prejde rok, dva i tri,
sú ako premenené,

prvá knižka s macíkom,
slová do viet pospájané,

čas letí, poháňaný vetríkom.

Už má tašku na chrbáte,
škola ho už volá,

keď je jeseň celá v zlate,
jeho vôľa všetko zdolá.

Kde sú detské časy,
po štúdiu svet otvára sa nám,

zbierať úrody klasy,
ďalej budem kráčať sám...

J. Trúsiková

Keď sú deti múdrejšie ako dospelí
Idem zamyslená po chodníku hore Hurbanovou ulicou, keď ma 
upútalo niečo, čo stojí za to, aby sa to dozvedeli aj iní. Doma som 
si potom spomenula na ďalšie dva príbehy, ktoré som videla na 
vlastné oči a počula na vlastné uši. Nuž čítajte.

Na chodníku
Oproti mne idú deti z materskej ško-
ly so svojou pani učiteľkou. Vracajú 
sa z prechádzky. Pekne, disciplino-
vane, sú to tie väčšie deti, asi pred-
školáci. Detská „štrúdľa“ zabočí 
smerom do školy a ja sa stretnem 
už len s „chvostíkom“ sprievodu, 
ktorý tvoria dve alebo tri dvojice. 
Jedno z týchto posledných detí sa 
potklo o kúsok uvoľneného asfal-
tu z rozbitého chodníka. A viete, 
čo spravilo? Zohlo sa, odtrhnutý 
a vykopnutý kúsok asfaltu zodvih-
lo a pekne-krásne vložilo späť do 
jamky na pôvodné miesto na kraji 
chodníka. Dieťa pobehlo a zaradilo 
sa do sprievodu, ako by sa nebolo 
nič stalo. Povedzte, kto z nás dospe-
lých by to spravil? Nanajvýš by do 

asfaltu kopol a zanadával na tých, 
čo sa majú o chodníky starať a ne-
starajú sa.

Na ulici
Po ulici kráča mladá mamička s ná-
kupom a pár krokov za ňou cupitá 
4 – 5 ročná dcérka. Nie že by malá 
nestačila za mamou, ale zdržiava ju 
vybaľovanie sladkosti z papierika. 
Podarilo sa, hotovo. V jednej ruke 
maškrta, v druhej prázdny obal z nej. 
Dieťa pobehne za matkou a podáva 
jej farebný obal z čokoládky. Mama 
sa len nedbalo pozrie na dcérkinu 
rúčku s papierikom a rovnako ne-
dbalo povie – zahoď! Dieťa matkin 
pokyn, samozrejme, poslúchne, veď 
mamu treba vždy poslúchať, a tak 
na našej peknej pešej zóne pribudne 

zas niečo, čo tam nepatrí. A čo asi 
spraví dieťa nabudúce? Zahodí, čo 
nepotrebuje, veď tak ju to naučili. 
Darmo bude mesto montovať odpa-
dové koše, keď mama povie – zahoď!

V rozhlase
Pani redaktorka z rozhlasu robi-
la reportáž z istej slovenskej dedi-
ny. Navštívila aj miestnu materskú 
školu. Redaktorka sa pýta dievčat-
ka: „Chodíte niekedy aj „vonku“? 
A dievčatko odpovedá: „Áno, keď 
je pekné počasie, chodíme aj „von“. 
Všimli ste si? Malá ešte nechodí do 
školy a vie, akú príslovku má po-
užiť, lebo sa vyjadruje prirodzene, 
ešte ju nestačili pokaziť naše médiá. 
Dieťa vie, že ideme kam? Ideme von. 
A kde sme boli? Boli sme vonku. To 
len pani redaktorka a mnohí ďalší 
pracovníci médií nevedia. Ako sa 
pripravovali na svoje povolanie?

A. Cibulková

Marcel Štefan Gažík
Dňa 12. mája 2015 sme sa v Dome smútku Stará Turá rozlúčili s dlho-
ročným členom miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, ale i dlhoročným spolupracovníkom nášho mesačníka  – JUDr. 
Marcelom Gažíkom. Ako spomienku prinášame čitateľom životopis pána 
Gažíka, ktorý si pred necelým rokom napísal sám.

Narodil som sa v Žiline 29. mája 1926 
v železničiarskej rodine. Môj otec 
Martin Gažík rodom vo Východnej 
v Liptove bol rušňovodič. Moja ma-
mička Elena, rod. Elischerová, pochá-
dzala z Nemeckého Pravna. Mal som 
troch bratov, Martina, Viktora, ktorí 
zomreli v útlom veku a Pavla, ktorý 
zomrel ako 60.ročný. Moji rodičia už 
nežijú.

V Žiline som vychodil ľudo-
vú školu i gymnázium a potom 
v Bratislave Právnickú fakultu na 
Univerzite Komenského s doktorátom 
práv. Po štúdiách som nastúpil k vý-
konu vojenskej základnej služby v po-
sádke Cheb. Tu som slúžil plné dva 
roky od roku 1950 do roku 1952. Po 
návrate z vojenčiny som sa zamest-
nal ako podnikový právnik v bývalom 
národnom podniku Presná mecha-
nika v Starej Turej. Tu som pôsobil 
plných 39 rokov až do odchodu do 
dôchodku. Ešte ale aj potom som sa 
zamestnal ako právny poradca vo fir-
me Premex v Starej Turej a Chirana 
Dental v Piešťanoch.

Bol som ženatý od roku 1951. 
Moja manželka Vierka, rod. 

Zvončeková, pochádzala z Myjavy. 
Narodili sa nám dve deti. Syn Peter 
v roku 1952 a dcéra Marcelka v roku 
1965. Syn je evanjelickým kňazom, 
doktorom teológie, docentom a vyso-
koškolským učiteľom na Evanjelickej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave. 
Dcéra po absolvovaní Strednej 
priemyselnej školy elektrotechnic-
kej v Starej Turej sa zamestnala 
v Chirane v Starej Turej a v Prahe, 
a napokon u firmy Archívny ser-
vis, Bratislava so sídlom v Starej 
Turej. Zomrela náhle v roku 2012 
ako 47-ročná. O dva roky neskôr 
v roku 2014 zomrela aj moja man-
želka ako 87-ročná. Prežili sme spolu 
viac ako 63 rokov života, v ktorom 
nám Hospodin požehnal dve deti, 
jedného vnuka, dve vnučky a dvoch 
pravnukov. 

Keď toto píšem či klepem na pí-
sacom stroji, mám už v týchto dňoch 
okrúhlych 88 rokov života naplne-
ných dňami radostnými i smutnými 
a mnoho razy i takmer tragickými, 
najmä v období druhej svetovej vojny 
a Slovenského národného povstania. 
Predovšetkým hádam spomeniem 

tú udalosť, keď nám do obytného 
domu – činžiaku v železničiarskej 
kolónií v Žiline spadla americká či 
anglická letecká 600 librová bomba, 
ktorá vedľa nášho bytu na druhom 
poschodí preletela asi v 4-5 metrovej 
vzdialenosti, od povaly po prízemie 
a – nevybuchla. Zostala „ticho“ ležať 
v predsieni bytu na prízemí. Bolo to 
v prvé dni mesiaca september 1944 po 
vypuknutí Povstania. Dobrovoľníci – 
železničiari bombu potom odvliekli 
cez železničnú trať k Váhu a tam ju 
pyrotechnici odpálili. V ohrozenom 
byte boli vtedy moji rodičia.

Ako 18-ročný som sa zúčastnil 
Slovenského národného povstania. 
Dobrovoľne som vstúpil do povsta-
leckej slovenskej armády v Žiline 
a už 29. augusta 1944 som bol i ja 
nasadený proti ustupujúcim nemec-
kým vojskám na Hornom Považí pri 
obci Hričov, no bol nariadený ústup 
na Strečno. Ďalších bojov som sa už 
nezúčastnil. Po udaní, že som bol vi-
dený v uniforme slovenského vojaka, 
som bol 8. novembra 1944 zaistený 
nemeckým Gestapom a uväznený 
v Žiline, Trenčíne a napokon v Ilave, 
odkiaľ som bol prepustený ako „želez-
ničiar“ 14. januára 1945. Uväznení 
boli postupne aj všetci moji rodinní 
príslušníci – matka, otec i brat. Vojnu 
sme z milosrdenstva Božieho prežili.

Keď som už po návrate 
z mojej vojenčiny do civilného živo-
ta začal pôsobiť ako právnik v pod-
niku, ktorý mal postupne až šesť tisíc 

zamestnancov, naskytla sa mi príle-
žitosť či možnosť venovať sa bez-
platnej poradenskej právnej službe 
a inej charitatívnej činnosti – vdo-
vám, rozvedeným či rozvádzajúcim 
sa, sirotám, prestárlym, chudobný-
m...i hluchoslepým deťom. To som 
chápal a beriem podnes ako moje 
Božie poverenie.

10. novembra 2014 – Marcel 
Gažík

Pán Marcel Gažík žil svoj život  
veľmi aktívne a jeho prítomnosť 
bolo cítiť všade. Bol aktívnym čle-
nom  redakcie závodného časopisu 
Jemnomechanik, aktívne pracoval 
i v odborovej organizácii podniku,  
bol členom oblastného, ale i ústred-
ného výboru SZPB. Za svoju  prácu 
bol odmenený množstvom vyzna-
menaní. Napr.: Najlepší pracovník  
strojárenského priemyslu v r.1965, 
Čestné uznanie s plaketou za obe-
tavú prácu zdravotníckej techni-
ky v Piešťanoch v r.1982. Obdržal 
i ocenenie: Zaslúžilý bojovník proti 
fašizmu od ÚV SZPB a mnoho ďal-
ších iných ocenení. V roku 2007 
bol  jedným z iniciátorov osadenia 
pamätnej tabule na Námestí slobo-
dy venovanej pamiatke holokaustu 
v rokoch 1941 – 1945. 

I keď pán Marcel Gažík nie je 
už medzi nami,  úcta a pamiatka na 
neho zostane navždy v nás.

Česť jeho pamiatke.
ZO SZPB a redakcia 
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Deň otvorených 
dverí v ZUŠ
Deň 21.4.2015 bol pre predškolské deti 
o niečo netradičnejší ako tie všedné....Asi 100 
detí  z MŠ Stará Turá sa ocitlo v priestoroch 
Základnej umeleckej školy v Starej Turej, kde 
nádejní umelci prežili veselé dopoludnie pri 
hudbe, tanci, výtvarnom umení či hovore-
nom slove. Kolektív ZUŠ si pre deti pripravil 
prezentáciu výučby jednotlivých hudobných 
nástrojov, výstavu výtvarných prác, taneč-
ného a dramatického vystúpenia, ktorými 
priblížili atmosféru a spôsob vyučovania ta-
lentovaných žiakov základnej školy. Deti mali 
možnosť započúvať sa do melódií na husľo-
vom, klavírnom, dychovom minikoncerte, 
mohli si zatancovať, kresliť na veľký formát 
i vyskúšať hrnčiarsky kruh, či skúsiť byť na 
chvíľu nadaným hercom... Touto cestou pekne 
ďakujeme p. riaditeľke Mgr. M. Lacovej a ce-
lému pedagogickému kolektívu za príjemne 
prežité dopoludnie a tešíme sa na podobné 
milé hudobné a umelecké stretnutia. Veríme, 
že mnohí z nás budú časom taktiež nadanými 
umelcami, tanečníkmi, hudobníkmi... Ešte raz 
ďakujeme. za MŠ B. Kucharovicová

Roztancovaná ZUŠ – 7. ročník FREE-ZEE-CUP

Aj tento rok sa konala v Základnej umeleckej 
škole v Starej Turej vnútroškolská tanečná súťaž 
FREE-ZEE CUP. Je to súťaž, v ktorej súťažia žiaci 
tanečného odboru so svojimi pripravenými cho-
reografiami rôznych moderných štýlov.

Tanečníci ktorí milujú tanec, plná telocvičňa ro-
dičov podporujúcich svoje deti v rozvoji tanca, 
veľa mládeže, kamarátov, spolužiakov, výbor-
ná atmosféra, aj takto vyzeral 7. ročník FREE-
ZEE CUPU. V piatok 10. apríla žiaci súťažili 

v 4. kategóriách: Deti I., Deti II., Mladší juniori, 
Starší juniori. Na víťazov čakali medaily, diplomy 
a vecné ceny. Udelené boli aj špeciálne ceny za 
„Top Imidž“ a „Top tanečník“ celého FREE-ZEE 
CUPU. Odborná porota tento rok v zložení Ivana 
Rakúsová, Oleg Teplička, Marek Rakús a Katarína 
Rzavská mali ťažkú úlohu, a to vybrať spomedzi 
toľkých úžasných tancov tie najlepšie. Tento rok 
prišiel medzi nás aj náš kamarát -  úspešný ta-
nečník Miloš Juriga. Miloš vystúpil nesúťažne so 
svojim free-stylom. Záver súťaže bol plný emó-
cií. Na všetkých zúčastnených tanečníkov čakala 
krásna a veľmi chutná odmena – torta s nápi-
som a fotkami FREE-ZEE DANCE. Za toto slad-
ké prekvapenie ďakujeme mamičkám Barbore 
Šedovičovej a Inke Kiššovej. Veľmi pekne sa chce-
me poďakovať sponzorom, ktorí nám venovali 
vecné odmeny pre víťazov. Sú to: Solárko Alex, 
Orange, PreVak, s. r. o., Decor Studio Simona, 
Leoni Slovakia, spol. s. r. o., Lekáreň Centrum, 
Obuv Vanesa, obchod s oblečením Klasik, potra-
viny Bala, kvetinárstvo Iris, Korunka, Hotel Lipa, 
Inka Kiššová, Barbora Šedovičová, Rodičovská 
rada pri ZUŠ. Ďakujeme.

Top  t ane č n í kom ,  ab s o lútny m 

víťazom FREE-ZEE CUPU 2015 sa stala 
Valéria Bajcarová. Valika tancovala v kategórií 
Starší juniori. Cenu Top „Imidž“ si odniesli Inka 
Kiššová a Alexandra Sofia Kovácsová. Ešte raz 
gratulujeme a tešíme sa na FREE-ZEE CUP 2016!

Víťazi v jednotlivých kategóriách:
Kategória Deti I.
1. miesto Agáta Vidová Rebeka Robeková
2. miesto Tereza Gregorová Nikola Kovácsová 
3. miesto Vanessa Andelová
Kategória Deti II.
1 .miesto Inka Kiššová Alexandra Sofia Kovácsová
2. miesto Victoria Michalcová Tereza Dovičinová
3. miesto Nicola Šedovičová Eva Petrovičová
Kategória Mladší Juniori 
1. miesto Natália Malková Simona Sevaldová
2. miesto Aneta Viskupová Tatiana Jarábková
3. miesto Natália Drobná Nikol Sadloňová
Kategória Starší Juniori 
1. miesto Valéria Bajcarová 
2. miesto Lukáš Srnánek
3. miesto Carmen Rubaninská 

Katarína Rzavská, ZUŠ Stará Turá

Top Talent Festival 
TRI HLAVNÉ CENY GRAND PRIZE pre ZUŠ Stará Turá!

V dňoch od 26. - 31. marca 2015 sa pod záštitou 
Trenčianskeho osvetového strediska a WOARTO 
- svetovej umeleckej organizácie konal medziná-
rodný festival detskej a mládežníckej tvorivosti 
TOP TALENT FESTIVAL 2015. Cieľom festiva-
lu bolo vytvoriť priestor pre rozvoj kultúry detí 
a mládeže, identifikovať nadaných pedagógov, 
umelcov, kolektívy a popularizovať ich činnosť 
v médiách. Súťažilo sa v žánrových nomináciách 
hudba, spev, tanec, divadlo Fasion Show, výtvarné 
umenie. Všetci prihlásení súťažiaci boli rozdelení 
do vekových kategórií a formácií. Základnú ume-
leckú školu v Starej Turej zastupoval v kategórii 

„Hudba“ klarinetista Dominik Sedlák, žiak p. uči-
teľa M. Lacka za sprievodu korepetície p. uč. Mgr. 
A. Borovskej a v kategórii „Tanec“ súťažila taneč-
ná skupina Free Zee Dance pod vedením p. uč. 
K. Rzavskej.

Výsledky boli vyhlásené večer na slávnost-
nej Galashow v Kursalóne Trenčianske Teplice, 
ktorá bola prehliadkou a prierezom zúčastne-
ných programových čísel a na ktorej vystúpili 
len tí najlepší. V programe nechýbali ani žiaci 
zo ZUŠ v Starej Turej. Súťažiacim zaspieval lea-
der skupiny Metalinda Peter Sámel, člen poroty. 
Vyvrcholením festivalu bolo udeľovanie ocene-
ní. Účastníci a víťazi dostávali od poroty osobné 
blahoželania, medaile, diplomy a tí najúspešnejší 
poháre.

V kategórii „Hudba“, sa víťazom Top Talent 
Festival 2015 stal náš žiak Dominik Sedlák, ktorý 
získal Hlavnú cenu Grand Prize. 

V kategórii „B2 Street Tanec“ mladší žiaci, 
si Hlavnú cenu Grand Prize prevzala tanečná 
skupina Free Zee Dance zo ZUŠ Stará Turá 
a v kategórii „ B3 Street Tanec“ starší žiaci, si opäť 

víťazný pohár, Hlavnú cenu 
Grand Prize, prevzala taneč-
ná skupina Free Zee Dance 
zo ZUŠ Stará Turá.

Srdečne blahoželáme oce-
neným žiakom za reprezentá-
ciu školy a pedagógom za ich 
kvalitnú prípravu.

ZUŠ Stará Turá
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Život škôlkárov 3. a 4. triedy z MŠ 
pri cukrárni od fašiangov do leta...
Február - Fašiangy - symbol veselosti a zá-
bavy. I v našej škôlke to tak bolo. Deti pre-
zlečené do masiek tancovali, spievali, súťažili 
i hodovali a nechýbali ani výborné šišky od 
našich kuchárečiek.
V marci – mesiaci knihy sme i my – malí 
škôlkari navštívili príjemné prostredie mest-
skej knižnice i mestského múzea v Starej 
Turej. Milé tety knihovníčky deťom pre-
zentovali rôzne detské knihy, porozprávali 
o ich autoroch, či ukázali priestory knižnice. 
Múzeom ich zasa pútavým spôsobom pre-
viedla sl. Lucka, deti pozorne počúvali a so 
záujmom si prezerali historické artefakty sú-
visiace s naším rodným mestom.

Koncom tohto mesiaca sme poslali preč 
pani Zimu – Morenu a privítali sme pásmom 
krásnych ľudových riekaniek a piesní novú 
pani Vesnu. Počasie pri vynášaní Moreny 
bolo krásne a slnečné. Starou Turou sa niesol 
spev našich detí. Vybrali sme sa k miestne-
mu potoku, kde sme hodili zapálenú Morenu 
do vody. Rozlúčili sme sa s ňou so slovami: 
„Heš, Morena, heš, do potoka bež!“
V apríli sme sa zúčastnili výtvarnej súťa-
že, ktorú organizovala ZUŠ Stará Turá, pod 
názvom „Mesto Stará Turá očami detí“. Zo 
všetkých prác boli ocenené i výtvarné die-
la našich detí. K. Nešťáková sa umiestnila 
na 1. mieste a na 3. mieste sa umiestnili M. 
Moravec a K. Otiepková. Ocenené boli i pani 
učiteľky Gajdošová, Gašparíková, Záhorová, 
Uhrová, ktoré deti na súťaž pripravovali.

Pred veselými jarnými sviatkami 
a  Veľkou nocou deti 3.  triedy navštívili 
Centrum voľného času v Starej Turej. Tam 
na nás čakala teta Janka aj s malým najozajst-
ným Ušiačikom. Najskôr sme sa pomocou 
interaktívnej tabule oboznámili s piesňou 
o Veľkej noci, potom nám Janka zahrala i na 
gitare a zároveň vyskúšala pomocou hudob-
ných hádaniek, či aj my máme také dobré 
ušká ako Ušiačik. Na záver sme vymaľová-
vali a plastelínou dorábali veľkonočnú koláž. 
Ďakujeme za krásne a zaujímavé dopolud-
nie. Tešíme sa aj na budúce.

Dňa 21.4.2015 boli všetci predškoláci po-
zvaní do ZUŠ na prehliadku ich zaujímavej, 
rôznorodej výtvarnej a bábkarskej tvorby, 
prezentáciu hudobnej a tanečnej činnosti, 
či ukážku vyzdobených priestorov. Mnohé 
deti navštívili školu po prvýkrát, pre všet-
kých to bol však silný umelecký zážitok. 
Pedagogický zbor v ZUŠ privítal deti v rôz-
nych oddeleniach, pripravil pre nich hravým 
a vekuprimeraným spôsobom horeuvedené 
činnosti, za čo im, v mene detí, veľmi pekne 
ďakujeme.

Pri príležitosti „Dňa Zeme „ 22.4 sme 
v spolupráci s CVČ pripravili pre deti pred-
školského veku športovo-náučné dopoludnie 

v lokalite nad Salašom. Formou stanovíšť 
deti plnili rôzne úlohy súvisiace so zdravím, 
zdravou výživou a samozrejme prírodou. Po 
odznení správnej odpovede získali ako od-
menu semienka strukovín. Na konci náuč-
ného chodníka si zasadili do črepníka kvet, 
ktorý si pyšne priniesli do MŠ, a o ktorý sa 
budú zodpovedne starať. Ďakujeme peda-
gógom z CVČ za úžasnú a poučnú aktivitu. 
Malí záhradníci zo 4. triedy pracovali ako 
včielky, aby sa mohli tešiť zo svojej úrody. 
Zasadili voňavé bylinky - levanduľu, ba-
zalku, žeruchu a tymián. A už budú len po-
zorovať, ako sa im práca vydarila.

24.4.2015 naše šikovné p. uč. Gajdošová 
a Podzámska pripravili pre deti predškol-
ských tried už tradičnú umeleckú akciu 
s názvom „Naše talenty“ v spolupráci so 
ZUŠ, ktorá nám opäť poskytla priestory. 
Deti, ktoré pani učiteľky jednotlivých tried 
zodpovedne pripravili na účasť v talentoch 
sa prezentovali básňami, piesňami, drama-
tizáciami. Ostatní malí diváci ich nadšene 
podporovali potleskom. 

V rámci spolupráce s rodinou nás na-
vštívil otecko p. Otiepka, ktorý pútavým 
spôsobom deťom porozprával o poľovníc-
tve, zásadách a ich činnosti. A veru bolo 
o čom rozprávať. Deti ho s napätím počú-
vali, pozorovali ukážku zbraní potrebných 
pre naozajstného poľovníka, samé kládli ujo-
vi poľovníkovi zvedavé otázky. Počas celej 
návštevy neodtrhli z neho očká, za čo veľmi 
pekne p. Otiepkovi ďakujeme.
V máji k nám do materskej školy pri cuk-
rárni prišli tety Mirka a Lucka a ujo Jožko 
z Lesoturu, aby nám pomohli vysadiť do 
našej škôlkarskej zelenej záhradky okrasné 
stromčeky. My deti ich budeme pozorovať 
ako rastú a zároveň sa o ne starať - to sme 
prisľúbili našim kamarátom z Lesoturu. Tety 
a ujo si pre nás pripravili mnoho zaujíma-
vých náučných environmentálnych hier. 
Ďakujeme ujovi Jožkovi, Mirke i Lucke za 
prekrásne strávené dopoludnie.

Naše šikovné deti sa zúčastnili aj 
Regionálnej športovej olympiády, ktorú už 
tradične organizuje naša MŠ. Olympiáda má 
už 5 – ročnú tradíciu, deti vedieme k rozví-
janiu kontaktov s inými MŠ nášho regiónu, 
čím podporujeme vzájomné interaktívne 
vzťahy. Družstvo „žltých hviezdičiek“ repre-
zentovalo našu MŠ medzi ostatnými MŠ– 
Bzince pod Javorinou, Lubina a Kostolné. 

Nezabudli sme ani na naše zlaté mamič-
ky a babičky. K ich krásnemu sviatku sme 
pripravili s deťmi tanečné, recitátorské, di-
vadelné pásma, prichystali darčeky, a tak 
sa im zavďačili za ich bezhraničnú lásku. 
Ďakujeme.

Koncom tohto mesiaca pripravujeme 

v rámci spolupráce s rodičmi besedu s poľov-
níkom p. Kobzom, ale i ukážku výcviku psov 
a práce s nimi v časti Topolecká v spolupráci 
s p. Sadloňom. Vopred ďakujeme.
V júni nás čaká najťažšia skúška odvahy – 
Škola v prírode v Starej Myjave, plánujeme 
výlet do Beckova na Beckovský hrad i do 
Podolia do Matúšovho kráľovstva. Koncom 
mesiaca sa slávnostne rozlúčime s našimi 
predškolákmi na MsÚ v Starej Turej, čo je 
pre nás, učiteľky predškolákov tiež veľká 
skúška, pretože je veľmi ťažké rozlúčiť sa 
s deťmi, ktoré sú ako naše vlastné, a tak ich aj 
ľúbime. Napriek tomu im i rodičom želáme 
len veľa veľa jednotiek, trpezlivosti a radosti 
do nového školského roka. 

III.MŠ, za 3. a 4.triedu Záhorová Sylvia, Bc.

Mojim krajanom                         
Obrie noše hauzírerov
i káry s párom kolesísk 
s brdcom nad každým z nich.
Káry plachtou nadokryté, 
by živiteľ, rodina a tovar 
v nepohodách
pri pohode bol.
 
Noše trpkej nádeje, káry strádania 
s ľudským viaczáprahom 
po obydliach, od trhu k trhu.
Lopota desivá duriaca 
emigrovať v neistú cudzinu. 
Vy, doma bez mena
bili ste psotu, čo vás gniavila.
 
Staroturani, 
noše dedov a káry s brdcami
ťarchou preťažené lámali kolesiská  
a nadobro i vaše bedrá!
Dnes dúfame prežiť tu v nádeji,
že v kárach a nošiach vyniesli ste biedu  
na dlhé, dlhé časy dopredu.

G. R.
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3. Európsky medzinárodný 
festival čínskeho wushu
Na konci apríla sa v Prahe konal už tretí 
ročník medzinárodného wushu festivalu, 
poriadaného našou majsterkou Zhai Hua 
v spolupráci s Českou federáciou wushu. 
Reprezentovať Starú Turú sa do Prahy vy-
brala štvorica športovcov v sprievode foto-
grafa. Ako zvyčajne sme do Prahy vyrazili už 
v piatok, ubytovali sme sa a pripravili na so-
botnú súťaž. Registrácia športovcov prebehla 
plynulo a hladko. Oproti minulému roku sa 
pridala tretia súťažná plocha, čo sa pozitív-
ne odrazilo na svižnom tempe štartov. Dve 
plochy pre cvičenie zostáv dopĺňala tretia 
plocha pre kontaktné zápasy, na ktorej pre-
biehali súboje veľkých i malých, v čínskom 
boxe Sanda i v zápasení Tuishou a Shuaijiao.  

Začiatok festivalu otvoril tanec až piatich le-
vov, ktorých predvádzali športovci z rôznych 
krajín. Zastúpenie súťažiacich bolo opäť hoj-
né, okrem Česka a Slovenska sa zúčastni-
li priaznivci bojových športov z Nemecka, 
Talianska, Maďarska a ďalších krajín. Chýbali 
nám športovci priamo z Číny, ktorí nedostali 
víza a tak kolísku wushu zastupovali Číňania 
s trvalým pobytom v európskych krajinách.

Súťaž trvala od rána až do neskorého 
večera. Po súťaži sa rýchlo upravila plocha 
a začal galavečer v podobe ukážok toho 
najlepšieho z každého klubu. Svoje umenie 
predvádzali športovci všetkých vekových 
kategórií, od malých detí až po cvičencov 
veľmi pokročilého veku. Zostavy bez zbraní, 

so zbraňami, súboje, cvičenie Taiji, preráža-
nie tehál rukou, čelom, aj lámanie drevených 
tyčí o ruku, nohu či chrbát, to všetko bavilo 
divákov takmer 2 hodiny. Naša výprava zís-
kala 5 medailí, trom úspešným výhercom 
srdečne gratulujeme! Sme si totiž vedomí 
nášho hesla: nie je dôležité vyhrať, ale zvíťa-
ziť, hlavne nad sebou samým.

Wushu centrum Stará Turá

Taký krásny deň
Piatok 24. apríl bol pre našu triedu 
iný ako ostatné dni. Stretli sme sa 
pred ôsmou na námestí. O chvíľu 
prišiel pre nás starý otec nášho 
spolužiaka Kristiána, ujo Skovajsa, 
Kristiánova mamina a ešte jeden 
ujo z Lesoturu. Odviezli nás do 
Grunky.

Tam sme už mali nachystané 
stromčeky a náradie. Každý z nás 
si na úbočí blízko Grunky zasadil 
svoj stromček, niektorí šikovnejší 
aj dva. O rok sa prídeme pozrieť, 
o koľko narástli.

Potom sme sa presunuli do cha-
ty  v Grunke, kde už nás Kristiánova 
mamina čakala s občerstvením. 
Trochu sme si odpočinuli, opiekli 
špekačky alebo slaninku – mňam, 
chutili výborne!!! Niektorí si aj za-
hrali futbal na malej lúke pri chatke.

Keďže bolo nádherné počasie 
vybrali sme sa s ujom Skovajsom do 
Vetešovho jarku. Ujo nám cestou 
veľa porozprával o okolitej prírode, 
stromoch a o tom, ako sa o prírodu 
treba starať, aby nám takáto krásna 
zostala čo najdlhšie.

Vo Vetešovom jarku sme sa do-
zvedeli ako to bolo v našom kraji 
cez II. svetovú vojnu. Partizánsky 
bunker nie je z cesty vidno, takže 
partizáni mali dobrý úkryt pred 
Nemcami. Avšak muselo to byť pre 
nich veľmi ťažké, najmä cez zimu. 
Ujo nám ešte nezabudol pripome-
núť, že v máji si pripomenieme 
70. výročie ukončenia II. svetovej 
vojny.

Cestou späť sme obdivovali krá-
sy našej prírody a ujo nám vždy pri-
pomenul, aký strom alebo kvet sa 
nachádza v okolí. Keď sme sa vrátili 
do chaty, Kristián so starkým nám 
premietli prezentáciu o stromoch, 
ktoré sme dnes spoznali a Kristián 
mal už pre nás pripravený kvíz 
o tom, čo jeho starý otec rozprá-
val. Tak sme lúštili, nad niektorý-
mi otázkami sme sa museli dlhšie 
zamyslieť. Po vyhodnotení kvízu 
dostali piati najlepší z nás od uja 
a Kristiána pekné ceny a všetci os-
tatní diplomy.

Zažili sme v prírode krásny 
deň. Zasadili sme stromčeky, spo-
znali nové stromy, rastliny a dozve-

deli sme sa veľa o histórii 
nášho kraja. Niektorí z nás 
boli v Grunke po prvýkrát. 
Veľmi sa nám tam páčilo.

Ďakujeme ujovi 
Skovajsovi a nášmu spo-
lužiakovi Kristiánovi za 
perfektnú akciu.

Žiaci 6.B triedy a tr. uč. A. 
Haverová, ZŠ Stará Turá  

Už 5.ročník regionálnej športovej 
olympiády v materskej škole
Dňa 14. mája sa uskutočnila v materskej škole pri cuk-
rárni športová olympiáda  detí predškolského veku 
„HVIEZDIČKY“. Prišli  kamaráti z regionálnych ma-
terských škôl – z Lubiny, zo Bziniec pod Javorinou, 
Kostolného a samozrejme domáce družstvá, aby sme si 
zmerali sily.  Súťažili sme v skoku,  v hode, kolobežkový 
slalom, v behu cez prekážky, vození nákladu vo fúriku 
a svoju zručnosť sme si vyskúšali pri chôdzi po zvýšenej 
rovine s pingpongovou loptičkou v lyžičke.  Športového 
ducha v nás podporila olympijská hudba a samozrejme 
nechýbala ani olympijská zástava s olympijským ohňom. 
A pretože sme správni Slováci, ani slovenská  zástava 
a hymna. Po namáhavých športových výkonoch sme sa 
posilnili a plní očakávania sa ponáhľali opäť na školský 
dvor na vyhodnotenie piateho ročníka športovej olym-
piády „ Hviezdičky.“  Všetci olympionici boli víťazi, za 
čo ich čakali hodnotné ceny  i s medailou. 

Ďakujeme p. Cibulkovej za sponzorský finančný dar 
na dopravu detí z hosťovských materských škôl, tiež MFK 
Stará Turá za poskytnutie vozidla. Veľká vďaka patrí 
NADÁCII  ŽIVOT  za poskytnutý finančný príspevok 
na uskutočnenie akcie, ktorá spája a podporuje interak-
tívne vzťahy medzi MŠ nášho regiónu. 

Za III. MŠ uč. Rumíšková, Rzavská
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Správa o činnosti MsP (dokončenie z aprílového čísla)

Pre ilustráciu uvádzame aspoň niektoré zaujímavé prípady, ktoré 
počas roka 2014 riešila MsP Stará Turá.

§ Dňa 27.4.2014 v čase o 03:50 hod. nahlásila pracovníčka MKS, že pri cuk-
rárni  sa nachádza cca 15 členná skupinka mládeže a niektorí sa začínajú 

fyzicky napádať. Hliadka na mieste zistila, že skupinka vošla do sídliska a na ul. 
SNP dochádza k ruvačke viacerých osôb. Všetci prítomní boli silne pod vplyvom 
alkoholu. Najagresívnejší mladík M. M. bol hliadkou spacifikovaný. Dve osoby, 
ktoré boli ostatnými najviac napádané I. S. a S. M.  boli vzhľadom k rýchlemu 
upokojeniu situácie naložení do sl. vozidla a odvezení do miesta bydliska. Za ochra-
nu pred bitkou hliadke poďakovali. Lekárske ošetrenie odmietli, taktiež nechceli 
podávať oznámenie.

§ Dňa 2.5.2014 bolo v čase 15:40 tel. oznámené na MsP, že na ulici Hurbanovej 
za činžovým domom  horia káble. Hliadka úmyselne zapálené horiace káble 

uhasila hasiacim prístrojom. O škode následne informovala f. ICS, ktorej káble 
patria.

§ Dňa 10.5.2014 bolo v čase o 22:52 hod. telefonicky oznámené, že na ul. 
Štefánikovej  došlo k fyzickému napadnutiu. Hliadka na mieste zistila, že 

Č. M. bytom Mor. Lieskové napadol F. A. bytom Valča.  Pán Č. údajne pána F. 
z ničoho nič udrel po tvári kovovou tyčou. Pri príchode hliadky na miesto ležal p. 
Č. na chodníku, pričom ho tam držali 3 mladíci, ktorí videli ako sa vec odohrala. 
Mladík sa vyhrážal aj ostatným návštevníkom podniku i za prítomnosti hliadky 
MsP.  Nakoľko chcel p. F. podať trestné oznámenie, bola na miesto privolaná aj 
hliadka OO PZ, ktorá si celú vec prevzala na doriešenie.

§ Dňa 4.6.2014 bolo v čase o 16:00 hod. oznámené na MsP, že v bare Arizona 
sa nachádza podnapitý muž, ktorý sa povyzliekal do naha a nechce opustiť 

WC v podniku. Hliadka na mieste zistila  že sa jedná o P. H. zo Starej Turej, bol 
značne podnapitý , nemal nohavice a znečistil WC i areál baru výkalmi. Hliadka 
MsP priniesla mužovi staré vyradené nohavice a zariadila jeho odchod do miesta 
bydliska.

§ Dňa 17.6.2014 v čase 21:33 hod. telefonicky požiadali zo SOŠ o vykonanie 
dychovej skúšky u študentky, lebo mali podozrenie, že na vychádzke požila 

alkoholické nápoje. Hliadka MsP zariadila príchod hliadky OO PZ s meracím za-
riadením. Na mieste sa v sprievode vychovávateľky študentka E. L., bytom Šaštín 
Stráže podrobila dychovej skúške s výsledkom  0,69 (čo je zhruba 1,5 promile). 
Vec si rieši škola podľa svojich predpisov.

§ Dňa 24.6.2014 v čase o 17:20 hod. bolo telefonicky oznámené, že na ulici 
Mýtnej pohrýzol pes malé dievčatko. Šetrením bolo zistené, že pes patrí pani 

E. H., bytom Stará Turá. Hliadka na mieste zistila, že pani H. porušila VZN, na-
koľko jej pes už človeka pohrýzol a je evidovaný ako nebezpečný (musí byť ozna-
čený červenou identifikačnou známkou na obojku a vždy pri venčení musí mať 
náhubok), čo majiteľka nerešpektovala. Bol spísaný úradný záznam, vec v riešení.

§ Dňa 28.6.2014  bolo v čase 05:10 hod. zistené, že na ul. Podjavorinskej došlo 
k dopravnej nehode, vodič nezvládol pravotočivú zákrutu, následne narazil 

do domu, z miesta nehody ušiel, ale vozidlo zostalo na mieste nepojazdné. Hliadka 
OO PZ  lustráciou zistila, že vozidlo patrí L.P. zo Starej Turej. Hliadka MsP zostala 
pri vozidle a hliadka OO PZ išla pre majiteľa domov. Ten sa podrobil dychovej 
skúške na alkohol s výsledkom 0,98 mg/l (čo je cca 2,1 promile). Na miesto bol 
privolaný dopravný policajt, ktorý si celú vec prevzal na doriešenie.

§ Dňa 4.7.2014  bolo v čase o 17:30 hod. tel. nahlásené, že pri katolíckom kos-
tole sa nachádza veľký kocúr, ktorý má pravdepodobne zlomené zadné nohy, 

prípadne chrbticu. Hliadka kocúra, ktorého zrazilo vozidlo a úplne mu rozdrvilo 
zadnú časť tela,  odchytila rukavicami, pretože bol agresívny a následne zaviezla  
p. MVDr. Stachovičovej, ktorá kocúra humánne utratila.

§ Dňa 4.8.2014 o 19:15 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie, že po ulici 
Jiráskovej ide mladá žena, ktorá je silne pod vplyvom alkoholu a pred ňou 

kráča malé asi dvojročné dieťa. Oznam bol preverený a pri kruhovom objazde bola 

osoba spozorovaná. Hliadka ju zastavila a zistila jej totožnosť. Jednalo sa o Z. M., 
bytom Kostolné. Menovaná chcela  nakúpiť potraviny. Keďže bola pod vplyvom 
alkoholu a mala so sebou malého syna, bol jej vykonaný dozor pri nákupe a potom 
bola odvezená na železničnú stanicu, kde počkala na odvoz.

§ Dňa 30.8.2014 v čase o 23:55 hod. oznámila Ľ. Š., že jej susedka J. S., ktorá 
býva nad ňou, už hodnú chvíľu kričí o pomoc. Hliadka na mieste zistila, že 

v byte niekto naozaj volá a prosí o pomoc. Ďalej bolo zistené, že v byte sú bezpeč-
nostné dvere.  Hliadka z dôvodnej obavy o zdravie a život kontaktovala tiesňovú 
linku 112 a na miesto boli vyslaní hasiči a záchranka. Nakoniec sa hliadke po-
daril zohnať telefonický kontakt na syna pani S., ktorý sa do 5. min. dostavil na 
miesto. Hasičov sa podarilo odvolať, na miesto sa dostavila RZP, ktorá vystrašenú 
starenku vyšetrila a upokojila.

§ Dňa 11.9.2014 o 14:19 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie, že pri bare 
Ritmo sa našla peňaženka, v ktorej sa nachádzal OP, bankomatová karta, 

preukaz poistenca a hotovosť 10 € na meno V.M., bytom Krajné. Šetrením bolo 
zistené, že v Starej Turej býva jeho švagor, ktorý mu spomenuté veci vráti.

§ Dňa 14.9.2014 v čase o 22:43 hod. bolo telefonicky oznámené, že na ul. 
Dibrovovej je v strede vozovky veľká smetná nádoba a hrozí dopravná ne-

hoda. Hliadka oznam ihneď preverila, smetiak sme odtlačili mimo cestu, hliadka 
následne zistila, že asi 50 m od miesta, kde bol na vozovke smetiak, je v strede 
cesty rozbitý keramický záchod. Črepiny sme odstránili z vozovky, aby nedošlo 
k prípadnému poškodeniu pneumatík na vozidlách.

§ Dňa 17.10.2014  v čase o 10:05 hod. prišiel na MsP pán P. Z., ktorý sa sťažo-
val na kŕmenie mačiek pred vchodom  na Mierovej ulici, kde nimi dochádza 

k znečisteniu verejného priestranstva a v noci mu vošla mačka do motorovej časti, 
kde po následnom naštartovaní vozidla došlo k usmrteniu mačky  a poškodeniu 
motora. Mačky údajne prikrmuje pani S. z vedľajšieho vchodu.

§ Dňa 22.11.2014 bolo v čase 03:10 hod. telefonicky oznámené, že niekto búcha 
na okná a vchodové dvere na pohostinstve Vikárka. Na mieste bolo zistené, že 

K. A., bytom Stará Turá rozbil na podniku Vikárka 6 okien a sklenenú výplň na 3 
krídlových vstupných dverách, sedel na chodníku a držal si pravú ruku, ktorú mal 
zjavne porezanú a tiekla mu z nej krv silným prúdom. Hliadka mu ihneď privolala 
vozidlo RZP a na porezané miesto mu priložila tlakový obväz. Bolo zhotovené 
foto porozbíjaných okien a dverí. Vozidlo RZP odviezlo mladíka do nemocnice na 
Myjavu na „šitie“. Vec bola doriešená po predvolaní pána K. na MsP.

§ Dňa 12.12.2014 bolo  v čase o 03:55 hod. telefonicky oznámené , že pred Billou 
leží muž a nehýbe sa. Hliadka na mieste zistila že osoba je silne v podnapitom 

stave s možnosťou požitia drog, nereaguje na okolie a nedá sa prebudiť k vedomiu. 
Hliadka následne privolala cez 112 RZP, ktorá osobu prevzala. Šetrením bolo zis-
tené, že ide  o M. V., bytom Vaďovce a bude predvolaný k objasneniu priestupku.

§ Dňa 17.12.2014 bolo v čase o 23:04 hod. prijatý telefonický oznam z tiesňovej 
linky 112 od M. H., ktorá hliadke oznámila, že má strach, pretože jej syn 

má doma zbraň a údajne rozpráva, že má ostré náboje. Na miesto bola privola-
ná hliadka OO PZ. Hliadkam otvorila oznamovateľka a zavolala syna D. H. na 
chodbu, kde bola pomocou donucovacích prostriedkov podozrivá osoba zadržaná. 
Hliadka OO PZ v byte zabezpečila podozrivú zbraň do príchodu vyšetrovateľa. 
Vec v riešení kriminálnej polície.

§ Dňa 25.12.2014 v čase o 00:20 hod. bolo oznámené, že došlo  k dopravnej 
nehode pri OD Billa. Hliadka na mieste zistila, že došlo k dopravnej nehode 

vozidla BMW, ktoré išlo značnou rýchlosťou z kruhovej križovatky. Vodič pravde-
podobne nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie a ľavou stranou vozidla narazil do 
zábradlia pri potoku. Pri náraze došlo k odtrhnutiu ľavej prednej nápravy spolu 
s kolesom. Hliadka MsP na mieste zabezpečila vodiča P. G. do príchodu nehodov-
kára z Nového Mesta nad Váhom, ktorý si celú vec prevzal.

Ing. Ľubomír Málek 
náčelník MsP
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Pre juniorky cesta 
vydláždená striebrom
V dňoch 1. – 3.5.2015 organizoval Mestský basketbalový klub Stará Turá 
finálový turnaj v basketbale junioriek za účasti štyroch najlepších družstiev 
zo Slovenska. Naše dievčatá sa po dlhodobej časti hry umiestnili na prvom 
mieste, preto pripadla organizácia práve nám. Ako dopadli naše dievčatá 
hodnotí tréner Michal Kubala:

Finálový turnaj sme zahájili súbojom s dievčatami z Pezinka. Očakávali sme 
náročný súboj čo sa jednoznačne potvrdilo. Od prvej štvrtiny sa jednalo 
o vyrovnaný zápas. Úvodné dejstvo sme prehrali o 2 body (20:22). Problémy 
nám robili tradičné opory Pezinka Miksádová a Sedláková. V ďalšom prie-
behu sme sa striasli úvodnej nervozity a začali produkovať našu hru, kto-
rou sme sa prezentovali počas celej sezóny.  Agresívna obrana a účelná hra 
v útoku nám zabezpečili vedenie do polčasu v pomere 39:32. Aj v tretej 
štvrtine sme pokračovali v dominancii a neustále si zvyšovali vedenie. Zápas 
sme tak dotiahli do úspešného konca a pripísali si pre ďalší priebeh turnaja 
dôležité víťazstvo. 
MBK Stará Turá – BTK basketbal Pezinok (71:58)

V prípade triumfu v druhom zápase, by sme si zabezpečili možnosť bojovať 
posledný deň o zlaté medaily. Naším cieľom bolo neumožniť súperovi druhé 
šance po útočných doskokoch a v čo najväčšej miere sťažiť hru ich dvom 
lídrom v osobe Haškovej a Óváriovej.  Prvú úlohu sme zvládli bravúrne 
a preskákali súpera v obrane v pomere 44 – 22. To bol základný kameň 
úspechu. Taktiež sa nám podarilo vypojiť Haškovú, ktorú sme eliminovali 
a nedovolili jej byť tak efektívnou, ako to bolo počas dlhodobej súťaže. 
Nepodarilo sa nám však ubrániť Óváriovú, ktorá zaťažila naše konto 19 
bodmi.
Ťažili sme z dobrého doskakovania, čím sme zakladali rýchly protiútok, kto-
rý sme aj poväčšine úspešne zakončovali. Po prvom polčase sme vyhrávali 
33:21 a po tretej štvrtine už 58:31. Hrali sme vo veľkej pohode a predviedli 
divákom viacero pohľadných akcií. Opäť do hry zasiahli všetky hráčky. 
MBK Stará Turá – MBK A. Dubčeka Bratislava (64:43)

Svojou prácou a snahou nielen počas celého turnaja sme si zaslúžene vybo-
jovali možnosť hrať o zlato. V ňom sme sa mali postaviť proti výborne hra-
júcemu družstvu z Banskej Bystrice. Počas turnaja predvádzali objektívne 
najkrajší basketbal a z ich hry bolo  cítiť, že majú za sebou mnoho ťažkých 
zápasov z extraligy. Každopádne do zápasu sme išli s tým, že si ho užijeme 

a spravíme všetko čo bude v našich silách. Bohužiaľ, prvá štvrtina duelu 
nám nevyšla. Počas úvodných dva a pol minútach ani jeden súper neskó-
roval. Potom nám súper dával jeden kôš za druhým a to najmä výborne 
hrajúca Striešová. Nervozita nám zväzovala ruky a dievčatá sa akoby báli 
vziať zodpovednosť do vlastných rúk a ponúkali si loptu jedna druhej bez 
snahy ohroziť kôš. Súper nás predčil a vyhral I. štvrtinu v pomere 21:6. Počas 
prestávky sme sa snažili upokojiť a dostať na správnu koľaj. Vyrovnali sme 
hru a štvrtinu sme vyhrali v pomere 13:9. Do šatní na polčas sme išli s ešte 
hrateľným mankom 11 bodov. Aj III. štvrtina bola vo vyrovnanom duchu. 
Tá posledná však už patrila Banskej Bystrici, ktorá ju vyhrala v pomere 
28:11. Celý zápas tak skončil zaslúženým víťazstvom Bystrice. Bohužiaľ sa 
nám nepodarilo ustrážiť MVP turnaja Striešovú, ktorá nám dala pozoru-
hodných 37 bodov.
BK ŠK 08 Banská Bystrica  – MBK Stará Turá (80:48)

Za predvedenú hru a bojovnosť by som sa chcel dievčatám poďakovať. 
A nielen im. Verní a správne hluční diváci majú na našom úspechu neod-
škriepiteľný podiel. Taktiež by som sa chcel poďakovať i môjmu asistentovi 
Tomášovi Kačmarikovi za celoročnú pomoc a podporu. A v neposlednom 
rade veľká vďaka patrí i vedeniu klubu MBK Stará Turá za podmienky 
a atmosféru, ktoré sú v mládežníckom športe, dovolím si tvrdiť, nadštan-
dardné. Považujem za dôležité spomenúť i prispenie partnerského klubu 
BKM Piešťany, ktorí sa takisto podieľal na našom spoločnom úspechu. Ešte 
raz ďakujem všetkým za úspešnú sezónu 2014/2015. 

MBK Stará Turá a Michal Kubala, tréner

Predaj pstruhov cena 5 eur/1 kg živej váhy.
Info a objednávky: Miroslav Blaško, Stará Turá, Hrádzny dom, 

Starý Dubník I, tel. 0905 732 483

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 0910 918 985

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-nm.host.sk
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

Pri objednaní celej fúry je doprava
do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou  

Roll up
v prenosnej taške 85x200cm 

56,60 
bez DPH

T-studio, s.r.o.
Jiráskova 169

916 01 Stará Turá

0905 636 232, 0905 528 609
s.tura@t-studio.sk
www.t-studio.sk 


