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

Tradičná turanská svadba 
v Uherskom Brode

„Z hori vietor veje, otvárajte dvere, vedže 
vám ten váš sináček, nevestičku vedjé“ 
týmito slovami  svadobnej piesne začínalo 
naše  stvárnenie tradičnej turanskej svadby 
v Múzeu J. A. Komenského v Uherskom 
Brode. Dom kultúry Javorina dostal pozva-
nie účinkovať v rámci 12. ročníka Festivalu 
muzejních nocí v programe „Přijďte na 
svadbu!“. V predchádzajúcich ročníkoch sa 
tu prezentovali folklórne súbory z Moravy 
i Slovenska. Pre Starú Turú to bola česť, ale 
zároveň záväzok k dôstojnej reprezentácii  
nášho mesta.

Nápad zinscenovať tradičnú turan-
skú svadbu vzišiel pri prípravách výstavy 
Svadobné variácie, ktorá sa uskutočnila pri 
príležitosti podujatia Remeslá našich pred-
kov 2017. S myšlienkou prišla pani Jitka 
Durcová, ktorá svojím zanietením a mra-
venčou prácou pri zhotovovaní krojov, vrá-
tila turanskému kroju zašlú slávu. A čo je 
veľmi dôležité, u mladých ľudí vzbudila 

záujem obliekať sa do tohto dôstojného 
šatu. Podnet načrieť do histórie prejavov 
duchovnej kultúry oslovil i pracovníčku 
domu kultúry Katku Medňanskú, ktorá celý  
projekt spracovala. Príprava bola o to nároč-
nejšia, že všetci účinkujúci boli ochotníci 
a väčšina z nich bez skúseností s vystupo-
vaním. Program bol pre nich veľkou výzvou. 
Úspešná premiéra inscenovanej turanskej 
svadby sa konala 11. 8. 2017.

Takmer po dvoch rokoch sme oprášili 
pôvodný scenár, nahradili niekoľko postáv 
a znova sa pustili do práce. Skúšky neboli jed-
noduché, ale výsledok bol výborný. Vkusné 
prostredie átria múzea, nádherné počasie 
a skvelé vystúpenie turanských ochotníkov 
za doprovodu ľudovej hudby Polun. Aby 
atmosféra bola naozaj svadobná, nemohli 
chýbať svadobné koláčiky, či pohárik pálenky. 
Celý program sa stretol s výbornou odozvou 
u divákov. Susedom na Moravu sme priniesli 
kúsok našej turanskej histórie. 

Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, 
muzikantom z Polunu a dobrovoľníkom, 
ktorí sa zúčastnili našej „výpravy“ ako sva-
dobčania. Zvlášť si ceníme ochotu a ústreto-
vosť pani Jitky Durcovej, ktorá celé svadobné 
zhromaždenie obliekla do turanských krojov. 

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina
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Medzinárodný deň 
detí v Topoleckej
1. jún, od 14.00 h., Hasičská 
zbrojnica Toplecká

Veľký deň detí a cesta 
rozprávkovým lesom
2. jún, od 9.00 – 17.00 h., Dubník I. SP
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sympózium
2. – 7. jún, Hotel Lipa

Staroturiansky jarmok
14. – 15. jún, Námestie 
slobody a centrum mesta

5. ročník Festival Divné veci
20. – 22. jún, v celom meste Stará Turá DI
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Divadlo Tilia 
– Návštevník
27. jún, 19.00 h, 
DK Javorina

Všetci účinkujúci svadobčania  foto: Dušan Haver
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Výsledky volieb 
prezidenta SR

V mesiaci jún, konkrétne 
v sobotu 15. júna 2019 prebehne 
slávnostná inaugurácia novej 
prezidentky Slovenskej republiky 
Zuzany Čaputovej. 

Prinášame Vám súhrnný pre-
hľad výsledkov za I. a II. kolo pre-
zidentských volieb v meste Stará 
Turá, ktoré na našich stránkach 
absentovali hneď po voľbách, 
nakoľko sme mali čísla uzavreté 
vo vydavateľstve. Podrobné údaje 
o výsledkoch volieb ako odpisy 
z okrskových zápisníc i grafy náj-
dete na www.staratura.sk/voľby. 

Z údajov v zápisniciach okrskových 
volebných komisií spracoval: M. Krč 

Hlasovanie v jednotlivých okrskoch mesta Stará Turá – I. kolo (16. marca 2019)

Kandidáti na prezidenta Slovenskej 
republiky

Počet platných hlasov podľa jednotlivých volebných okrskov mesta Celkový počet 
platných 
hlasov

č.1 
MsÚ

č.2 
ZŠ

č.3 
PZ

č.4 
PreVaK

č.5 
DK uč.

č.6 
DK Kav.

č.7 
PZ Drg.D.

č.8 
KD Pap.

č.9 
PZ Top.

č.10 
PZ Súš

Béla BUGÁR, Ing., 60 r. 7 3 7 4 7 12 0 9 2 2 53
Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r. 343 273 283 252 240 257 23 86 56 22 1835
Martin DAŇO, 42 r. 1 2 8 6 5 2 0 0 0 0 24
Štefan HARABIN, JUDr., 61 r. 84 66 92 90 54 74 10 27 20 11 528
Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r. 17 15 19 16 19 13 2 5 3 2 111
Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r. 77 33 48 52 51 57 12 29 26 14 399
Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r. 23 8 12 9 8 14 0 3 7 2 86
* József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r. 30 12 29 16 7 22 0 1 5 3 125
* Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r. 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0 8
Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r. 133 116 158 136 138 96 16 48 29 18 888
Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r. 2 5 3 2 3 7 0 0 1 0 23
Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r. 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 6
Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r. 2 4 0 1 1 1 0 1 1 0 11
Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r. 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
* vzdal sa kandidatúry

Hlasovanie v jednotlivých okrskoch mesta Stará Turá – II. kolo (30. marca 2019)
Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r. 410 301 353 303 281 281 28 106 70 26 2159
Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r. 222 189 254 237 203 179 26 77 53 29 1469

Kompostéry pre rodinné domy 
dorazili na miesto

Milí spoluobčania, radi by sme Vás i tou-
to cestou informovali o tom, že záhradné 
kompostéry na triedenie zberu biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu (ďa-
lej len „BRKO“) konečne dorazili na miesto. 
Mesto Stará Turá ich objednalo v rámci pro-
jektu „Podpora predchádzania vzniku biolo-
gicky rozložiteľných komunálnych odpadov 
v Starej Turej“.  Ide o „eurofondový“ projekt 
podporený z Kohézneho fondu EÚ, realizo-
vaný v rámci výzvy Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. Gestorom 
programu je Ministerstvo životného pros-
tredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry 
životného prostredia. 

Konkrétnym predmetom projektu bolo 
obstaranie 800 ks záhradných kompos-
térov určených na predchádzanie vzniku 
BRKO produkovaného v domácnostiach. 
Materiálové prevedenie kompostérov je 
nasledovné: ide o uzatvárateľnú plastovú 
nádobu bez dna s prevzdušňovacími otvormi 
s objemom min. 1000 l; použitý materiál 
obsahuje 80%-ný podiel recyklovanej zložky 
s ÚV stabilizáciou; odolný voči teplotám 
od - 40°C do + 80°C; životnosť kompostéru 
je 15 rokov; farba zelená; hmotnosť 28 kg; 
hrúbka steny 8 mm; záruka 5 rokov. Tieto 
kompostéry sú určené/vhodné pre všetkých 

majiteľov rodinných domov, ktorí majú záu-
jem kompostovať svoj záhradný odpad. 

Kompostéry dodala firma Servis MDD 
s. r. o., ktorá bola oslovená na základe vyko-
naného verejného obstarávania s využitím 
elektronického trhoviska. Správnosť procesu 
verejného obstarávania bola prekontrolo-
vaná a následne schválená riadiacim orgá-
nom MŽP SR. Celková hodnota dodaných 
kompostérov predstavuje výšku 95 500 €. 
95% z tejto sumy predstavuje hodnotu nená-
vratného finančného príspevku, zvyšných 
5% bude hradených zo zdrojov mesta ako 
povinné spolufinancovanie projektu. 

Všetci majitelia rodinných domov, ktorí 
majú záujem prevziať si kompostér na 
vlastné kompostovanie, môžu tak spraviť 
v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 
13.00 hod. v sídle Technických služieb mesta 
Stará Turá (na ulici Husitskej). V prípade 
potreby je možné dohodnúť si telefonicky 
iný termín (032/7763215). Kompostéry 
budú záujemcom odovzdané formou pre-
beracieho protokolu  a podpisu čestného 
prehlásenia o používaní kompostéru podľa 
priloženého návodu na montáž a návodu na 
obsluhu kompostéru. 

Vzhľadom k obmedzenému množ-
stvu kompostérov (800 dodaných kusov), 
budú kompostéry prideľované záujemcom 

v poradí, v akom prejavia svoj záujem o pre-
vzatie kompostéru. Preto odporúčame všet-
kým majiteľom rodinných domov, ktorí 
majú záujem prísť si prevziať kompostér, aby 
sa zahlásili čo najskôr.

Súbežne s odovzdávaním kompostérov 
prebehnú v júni dve prednášky ohľadom 
správneho kompostovania. Prednášať príde 
pán Moňok zo Spoločnosti priateľov zeme, 
ktorý má dlhoročné skúsenosti s domá-
cim i komunitným kompostovaním. I keď 
si myslíte, že sa už v tejto oblasti nemusíte 
nič učiť, opak môže byť pravdou, pretože pri 
diskusii sa môžete dozvedieť veľa nových 
a prínosných informácií. Preto Vás na túto 
prednášku srdečne pozývame. Presné ter-
míny budú vyhlásené rozhlasom a tiež bude 
oznam na facebooku, úradných tabuliach 
a webovej stránke: www.staratura.sk a tiež 
www.tsst.sk. Prednášky budú dve: a to jedna 
na Starej Turej v kaviarni a tá druhá v kul-
túrnom dome na Papradi. Vybrať si môžete 
ktorúkoľvek podľa vyhovujúceho termínu. 
Prípadne môžete prísť na obidve.

Správnym kompostovaním docielime 
zníženie množstva vyprodukovaných odpa-
dov. Vopred teda  ďakujeme budúcim „maji-
teľom“ kompostérov za svoj podiel práce pri 
ochrane nášho životného prostredia!

Ing. Marcela Černá, riadenie projektov

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu
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Environmentálna výchova 
nie je len o triedení odpadu...
V pondelok 20. 5. sa skupina 7 nadše-

ných Staroturanov (riaditeľ Lesoturu Ing. 
Ivan Durec, lesní pedagógovia: Ing. Monika 
Hluchá, Ing. Jozef Kršák a Mirka Biesiková, 
riaditeľka CVČ PhDr. Věra Tepličková, pro-
jektová manažérka mesta Stará Turá Ing. 
Marcela Černá a členka podpornej skupiny, 
pripravujúce krajskú koncepciu environ-
mentálnej výchovy pre Trenčiansky kraj 
Mgr. Soňa Dolníková) vybrala na meto-
dickú návštevu troch pracovísk Lipky – 
školského zariadenia pre environmentálne 
vzdelávanie v Brne. Cieľom nebolo len nabiť 
sa energiou brnianskych ekonadšencov, ale 
najmä načerpať inšpiráciu a nápady, ktoré 
by sa dali zrealizovať i v našich podmien-
kach. V sprievode riaditeľky zariadenia  
Mgr.  Hany Korvasovej sme si v ukážko-
vých záhradách mohli pozrieť prepojenie 
prírodných záhrad s prvkami slúžiacimi ku 
vzdelávaniu detí i dospelých a v priamom 
prenose sme videli prácu s deťmi v pros-
trediach, kde prepojenie človeka a prírody 
fungujú v absolútnej symbióze. Fascinovali 
nás nielen námety na samotnú činnosť 

s deťmi (napr. z oblasti lesnej pedagogiky), 
ale i motivujúce podmienky, v ktorých deti 
pracovali a vzdelávali sa. Či už domy so zele-
nými strechami, ukážky vertikálnych záhrad, 
využitie dažďovej, či „šedej“ vody, koreňové 
čističky, bylinkové špirály, vyvýšené záhony 
a množstvo ďalších úžasných námetov sme 
si nielen riadne zdokumentovali, ale celou 
cestou naspäť sme nadšene diskutovali o pre-
nose týchto prvkov do nášho mesta.

A čo teraz?
Máme dve možnosti:
1. Buď si z výletu spravíme nezabudnuteľnú 

spomienku, o ktorej budeme rozprávať 
svojim blízkym a s dávkou nostalgie snívať 
o niečom, čo sa nedá v našich podmien-
kach naplniť,

alebo
2. sa budeme o túto tému aktívne zaujímať, 

budeme o nej rozprávať s kompetentnými 
(v zmysle, ak budeme vyhodení dverami,  
vlezieme oknom)a  vyžadovať riešenia, na 
ktorých sa budeme sami aktívne podieľať.

Rozhodli sme sa pre možnosť č. 2 a pokúsiť 
sa v Starej Turej a okolí budovať výchovné 
prostredia a kútiky, ktoré budú prispievať 
k rozvoju  ekologickej gramotnosti malých 
i veľkých Staroturanov. Je fakt, že nás čaká 
neskutočné množstvo úsilia a mravčej práce, 
aby sme aspoň čiastočne dobehli českých 
kolegov, ale ako hovoril Konfucius: „Lepšie 
je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať 
tmu.“

Tak nám i sebe držte palce.
Věra Tepličková

S V E D O M I T O  F E S T
Každý z nás si v dnešnej dobe uvedomuje dopad klimatických zmien na našu Zem, prírodu 
a bezprostredne na naše životy. Aj napriek rastúcemu trendu, že ľudia chcú žiť ekologic-
kejšie a tvoriť menej odpadu sa neustále stretávame s odpadkami vyhodenými v uliciach, 
nespoľahlivým separovaním odpadu, zakladaním nelegálnych skládok a mnohokrát aj 
aroganciou a nevšímavosťou. Práve preto sme sa rozhodli zorganizovať Svedomito fest, 
prostredníctvom ktorého sme sa snažili ľudí viac vzdelávať a ukázať im alternatívu, ako žiť 
ekologickejšie, svedomitejšie a v prvom rade v čistejšom meste. S nápadom na vytvorenie 
festivalu prišiel Matúš Hladík, z kultúrneho a komunitného centra tu.. Svedomito fest 
vznikol spoluprácou občianskych združení, miestnych aktivistov a mestských podnikov, 
ktorým nie je stav našej planéty a okolia nášho mesta ľahostajný.

Spoločnými silami sa nám podarilo zostaviť 
program, ktorý bol rozdelený počas celého 
týždňa od 22.4. - 28.4.2019. Tento týždeň 
sme vybrali z toho dôvodu, že v pondelok 
22.4.2019 bol už tradične Deň Zeme a my 
sme si prostredníctvom festivalu chceli našu 
Zem uctiť. V programe boli zahrnuté rôzne 
prednášky a diskusie so zaujímavými osob-
nosťami akými sú napríklad aktivistka a blog-
gerka Natália Pažická, Zuzana Vakošová zo 
Zero Waste Trenčín či známy projekt zo slo-
venskej startup scény Pure Junk. Diskutovali 
sme na témy ako trvalo udržateľné podnika-
nie, permakultúra, minimalizmus v bývaní, 
kompostovanie, tvorba komunitných záhrad, 
ekologická domácnosť alebo nábytok z dre-
veného odpadu, toto všetko so zaujímavými 
hosťami z celého Slovenska. Počas festivalu 
si svoje miesto našli i verejné diskusie s pred-
staviteľmi mestských organizácií a občian-
skych združení o recyklovaní odpadu, stave 

našich lesov či budúcnosti cyklochodníkov 
v okolí Starej Turej. Na workshopoch sa 
návštevníci mohli naučiť ako si doma vyro-
biť prírodné mydlá, dekoratívnu kozme-
tiku, obrúsky z včelieho vosku, ušiť vrecká 
na potraviny či upiecť kváskový chlebík, 
poprípade vyrobiť peňaženku z tetrapakov. 
V podvečerných a večerných hodinách sme 
premietali dokumentárne filmy a sobotný 
večer si spríjemnili ochutnávkou vína, ktorá 
bola spojená s koncertom Bazzy one man 
show. Nechýbal swap a burza oblečenia, ale 
taktiež zber zubných kefiek v spolupráci s fir-
mou Curaprox. V stredu sa aj napriek nie 
veľmi priaznivému počasiu konal spoločný 
zber odpadu, odmenou za čo bol podávaný 
vegetariánsky guláš, za ktorý ďakujeme 
mestu Stará Turá a Prevaku. V nedeľu sme 
festival zavŕšili spoločnou symbolickou jaz-
dou na bicykloch či kolobežkách, ale taktiež 
behom mestom, za účelom motivovania ľudí 

k zdravšiemu a ekologickejšiemu spôsobu 
života aj čo sa dopravy týka. Na záver sme 
vďaka Staroturanskému okrášľovaciemu 
spolku vysadili magnóliu, ako symbol nul-
tého ročníka tohto festivalu. 

Na organizácii Svedomito festu sa podie-
ľalo množstvo úžasných a šikovných ľudí. 
Za ochotu a chuť pomáhať s organizova-
ním, tvorbou a zapájaním sa do programu 
patrí všetkým obrovská vďaka. Menovite by 
sme chceli poďakovať Coolture, MC Žabka, 
Lesoturu, Technickým službám mesta, 
Cykloklubu Stará Turá, Fénixu, bežcom 
z toRun, Mestskej polícii, mestu Stará Turá 
a všetkým dobrovoľníkom. V neposlednom 
rade patrí naša obrovská vďaka všetkým 
našim hosťom a diskutujúcim a samozrejme 
Vám, návštevníkom nultého ročníka nášho 
Svedomito fest-u, pretože bez Vás by sa fes-
tival neuskutočnil. Ďakujeme!

tím OZ kc tu. a OZ NeoFelis
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Pomoc pri čistení mesta 
a jeho okolia, okolia 

potoka a topoľovej aleje
Tak ako minulý rok i tento rok sa zišli dobrovoľníci z radov zamestnancov spoločností 
Sensus Slovensko, a. s., členov Krajiny Karpaty a Klubu slovenských turistov Stará Turá, 
mladých turistov z organizácie Fénix, Kopanice v pohybe a iných nadšencov v počte 50 
ľudí, aby sa podieľali na jarnom upratovaní nášho mesta.

Z dôvodu veľkej rozptýlenosti znečistených 
lokalít bolo potrebné rozdeliť dobrovoľníkov 
do pracovných skupín.

Skupina Fénixákov so svojím vedúcim 
výrazne pomohli pracovníkom Technických 
služieb pri odpratávaní drobných konárov, 
ktoré zostali po výrube topoľov v topoľo-
vej aleji a ďalej pokračovali v čistení okolia 
Dubníka. 

Druhá skupina vyčistila okolie potoka 
Tŕstie smerom od Chirany po čističku odpa-
dových vôd a následne sa tiež presunula na 
pomoc pri upratovaní konárov po výrube 
topoľovej aleje. Tretia skupina upratala 
cestu od Chirany smerom k Stavebnému 
bytovému družstvu, okolie Stavebnín 
a Podjavorinského výrobného družstva. 
Potom sa sústredila na vyčistenie chráne-
ného územia Šášnatá a svahy cesty smerom 
na Palčekové.

Veľmi odhodlaná skupina starotu-
ranských turistov zamierila smerom na 
Koštialech vŕšky, kde pod Žandárskym mos-
tom zlikvidovala v náročných podmienkach 
čiernu skládku odpadu. 

Vyzberaný odpad bol sústredený na vidi-
teľné miesta pri cestách a následne odvezený 
Technickými službami do Zberného dvora. 
Po ukončení práce sa dobrovoľníci zišli 
v dobrej nálade pri tradične dobrom guláši, 
pive a harmonike v Hájenke na Dubníku.

Je smutným konštatovaním, že hoci sa 
mesto a jeho okolie upratuje každoročne, 
stále je veľa lokalít, kde vznikajú čierne 
skládky odpadu, kde ľudia bez hanby vyvá-
žajú a odhadzujú nepotrebné veci. Je zará-
žajúce, že po roku od upratovania to na 
mnohých miestach vyzerá tak, ako by sa 
tam nikdy neupratovalo. Aj s týmto sa dob-
rovoľníci stretávajú. Pritom v meste sú nain-
štalované kontajnery na separáciu odpadu 
a mesto Stará Turá má svoj Zberný dvor. 

Ako organizátori tejto akcie si dovolíme 
vysloviť jednoduchú, a pritom tak potrebnú 
myšlienku:

„Ľudia, neznečisťujme si životné prostre-
die, chráňme si ho pre seba, pre naše deti 
a ďalšie generácie. Každý musíme začať od 
seba, aby sme išli príkladom svojim deťom, 
rodine, susedovi.“

Túto jar sme opäť urobili kus práce. Veľmi 
pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa napriek 
nepriazni počasia zúčastnili aktivity za čis-
totu mesta, okolia potoka a priľahlých loka-
lít. S podporou spoločnosti Lesotur, s. r. o. 
Stará Turá aktivitu spoločne zorganizovali 
spoločnosti Sensus Slovensko, a. s. a Krajina 
Karpaty, o. z.

Vďaka patrí Poľovníckemu združe-
niu Stará Turá za mäso na guláš, Hájenke 
na Dubníku za jeho uvarenie, obsluhu 
a priestory na stravovanie.

Ďakujeme za prospešne strávený čas.

Ing. Miriam Púdelková, Sensus Slovensko, a. s. 
Ing. Ivan Durec, Krajina Karpaty, o. z.

„Lesnícky deň“ v Starej Turej
Spoločnosť Lesotur, s. r. o. pri-

pravila 26. apríla 2019 pri príležitosti 
apríla-mesiaca lesov  pre obča-
nov mesta a predovšetkým pre deti 
Materskej školy a žiakov Základnej 
školy v Starej Turej „lesnícky deň“ 
na Námestí slobody v Starej Turej. 
Pripravené boli stanovištia, na kto-
rých sa deťom a verejnosti venovali 
zamestnanci spoločnosti Lesotur, 
s. r. o. – lesy mesta Stará Turá, napr. 
pílenie dreva ručnou pílkou, hra na 
popolušku – roztriedenie zmiešaných 

semien a plodov z lesných stromov, 
pocitový chodník, spoznávanie stro-
mov na základe kôry a listov, ukážka 
požerkov škodcu na ihličnatých 
drevinách – lykožrúta a feromó-
nového lapača, slovné prešmyčky, 
k obrázkom zvierat si mohli deti dať 
pečiatky stôp a k obrázkom stromov 
zasa pečiatky listov a z kopy rôznych 
predmetov určiť, čo do lesa patrí 
a nepatrí....

Okolo pódia a priamo na pódiu 
na námestí boli vystavené nádherné 

výtvory detí z Materskej 
a Základnej školy v Starej 
Turej, ktorí sa zapojili so 
súťaže „Les očami detí“.

Veríme, že táto akcia bola 
prospešná nielen pre deti, ale 
aj pre občanov mesta, ktorí 
nás prišli pozrieť a dúfame, 
že o rok sa stretneme znova 
J ...

Lesu zdar.....
Ing. Monika Hluchá, Lesotur, s. r. o.
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Spoznávame 
slovenské mestá

Už viac ako dvadsať rokov pravidelne 
cestujeme po Slovensku a postupne spo-
znávame históriu aj súčasnosť slovenských 
obcí a miest. Tento rok sme sa zamerali na 
Prešov a Levoču. Postupne sme navštívili 
mesto Prešov, kde sme vystúpili na kostolnú 
vežu hlavného kostola sv. Mikuláša, pozreli 
si expozíciu krajského múzea a veľký dojem 
na nás urobila návšteva múzea soli v Solivare. 
Počas cesty do Levoče sme sa zastavili na 
Spišskom hrade a Sivej brade, kde sa nachá-
dzajú pozostatky tajomného „Spišského 
Jeruzalema“ a vyvierajúce pramene mine-
rálnych vôd. V Levoči sme mali hlavný cieľ – 
vidieť oltár majstra Pavla v kostole sv. Jakuba. 
Podarilo sa nám nielen ho vidieť, ale v dome 

majstra Pavla sme 
mohli  detai lne 
poprezerať všetky 
plastiky, ktoré sa na 
oltári nachádzajú. 
Zaujímavá bola aj 
návšteva múzea 
v starej radnici, kde 
sme mali možnosť 
bližšie sa oboznámiť s históriou mesta.    

Neodopreli sme si ani atraktívnu turis-
tiku – zdolali sme Lačnovský kaňon s pek-
nými vodopádmi a rebríkmi a na konci 
návštevu jaskyne Zlá diera. S prilbami na 
hlavách a s čelovkou sme statočne zdolávali 
tajomné podzemie pod Braniskom. 

Touto cestou chceme poďakovať Nadácii 
Život za finančný príspevok z Programu 
malých komunitných grantov, ktorý nám 
veľmi pomohol pri financovaní ubytovania 
v krásnej dedinke Lipovce.

Peter Ištoňa 
Detská organizácia Fénix

Keď spolupráca prináša radosť...
Orientácia na partnerov predstavuje jeden 
zo základných prvkov koncepcie činnosti 
našej materskej školy. Vďaka spolupráci 
s viacerými zariadeniami a organizáciami 
mesta majú deti možnosť zúčastňovať sa 
akcií a podujatí, ktoré sú pre ne zdrojom 
poznania, ale predovšetkým radosti. Nie-
koľko takýchto akcií sa uskutočnilo aj počas 
uplynulého mesiaca:

1. Deň Zeme
Vzťah k prírode a vedomie potreby jej 
ochrany vytvárame u detí od útleho veku. 
Ako vedia svoje poznatky uplatniť v praxi si 
deti mohli overiť na akcii, ktorú pre mater-
skú školu pripravilo Centrum voľného času. 
Pri prechode trasou  vyznačenou znač-
kami riešili úlohy na šiestich stanovištiach. 
Zamerané boli na separáciu, ochranu prí-
rody, potreby živých organizmov a zdravý 
životný štýl. Odmenou za splnenie všetkých 
úloh boli papierové motýlie krídla, ktoré im 

„tety“ Z CVČ pripevnili na chrbát. Nakoniec 
si ich navzájom ozdobili kresbami a mohli 
veselo „letieť“ naspäť do škôlky.

2. „Naša Zem“
V environmentálnom duchu sa niesol aj 
interaktívny hudobný program „Naša Zem“, 
ktorého sa deti zúčastnili vďaka podpore 
rodičovského združenia. Počas vystúpe-
nia popretkávaného rytmickými piesňami, 
hovoreným slovom a vedomostnými otáz-
kami si deti upevnili poznatky o Zemi, o jej 
ochrane a zvieracích obyvateľoch, spoločne 
si zaspievali i zatancovali. O dobrú náladu 
nebola núdza, na záver tancovali všetci, aj 
naši najmenší. 

3. Deň otvorených dverí
S cieľom predstaviť činnosť jednotlivých 
odborov pozvala Základná umelecká škola 
do svojich priestorov našich predškolákov. 
Pri vstupe do budovy na deti čakala sku-
pina námorníkov so svojou kapitánkou. Po 
veselom úvode pozvali deti na „plavbu“ na 
jednotlivé ostrovy: Ostrov hudby, Ostrov 
rozprávok, Ostrov tanca a Ostrov farieb. Na 
svojej plavbe si deti vypočuli rôzne hudobné 
nástroje, zaspievali si známe piesne, vyskú-
šali si tanec v naozajstnej telocvični pred ste-
nou zo zrkadiel, nakreslili svoj vlastný ostrov, 

pozreli si zopár krátkych scénok a aj samy 
zahrali zopár jednoduchých rolí. Za snahu 
dostali na každom ostrove jednu stužku na 
námornícku medailu. Dôležitejší, ako zís-
kaná medaila, však bol hlboký dojem, ktorý 
v deťoch táto akcia vyvolala. 

4. Triedne besiedky
Kto pre nás môže byť dôležitejším partne-
rom, ako rodiny našich detí? A práve pre 
mamičky, babičky, ale i ďalších rodinných 
príslušníkov, si deti pod vedením svojich 
pani učiteliek pripravili vystúpenie ku Dňu 
matiek a Dňu rodiny. Deti sa na vystúpenia 
trpezlivo pripravovali a chystali darčeky, aby 
svojich najbližších potešili a príjemne pre-
kvapili. O tom, že sa im to podarilo, hovorili 
usmiate a dojaté tváre mamičiek a babičiek.

Partnerov, s ktorými naša materská 
škola spolupracuje, je samozrejme oveľa 
viac. Jedným z nich je napríklad Nadácia 
ŽIVOT, vďaka ktorej sa onedlho uskutoční 
naše najvýznamnejšie športové podujatie – 
regionálna škôlkarská olympiáda. Ale o tom 
zasa nabudúce...

za MŠ Ľubica Hučková
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Novinky zo ZŠ
Hoci sa školský rok 2018/2019 blíži 

k svojmu záveru, stále majú naši žiaci mož-
nosť preukázať svoje vedomosti, schopnosti 
a zručnosti v rôznych oblastiach výchovno-

-vzdelávacieho procesu alebo zmerať si 
sily so svojimi rovesníkmi v  športových 
súťažiach.

Okresného kola matematickej súťaže 
Pytagoriáda sa zúčastnilo 14 žiakov 2. 
stupňa, z čoho 5 žiakov sa stalo úspešnými 
riešiteľmi. 5. ročník: Ondrej Kovačovic (5. 
B) - 1. miesto, 7. ročník: Marek Hluchý 
(7. C) - 1. miesto, Nino Kontina (7. A) - 
2. miesto, 8. ročník: Lukáš Fialka (8. A) 

- 7. miesto a Lenka Polláková (8. B) - 12. 
miesto.

Dňa 10.4.2019 sa v ZŠ Čachtice usku-
točnilo predkolo v malom futbale - Futbal 
Cup chlapcov a dievčat. Chlapci napriek 
snahe  na svojich súperov nestačili.  Viac 
sa darilo dievčatám, ktoré po 2 víťaz-
stvách  postúpili do okresného kola, ktoré 
sa konalo 2.5.2019 na štadióne AFC Nové 
Mesto na Váhom. Dievčatá postupne zdo-
lali ZŠ Čachtice a ZŠ Odborárska NM n/V, 
rozhodujúci zápas o postup do regionálneho 
kola so ZŠ Bošáca im však napriek veľkej 
snahe nevyšiel.   Školu reprezentovali tieto 
futbalistky: Jana Tanglmayerová, Zuzana 
Durcová, Simona Pribišová, Terézia 
Schindlerová, Simona Makarová, Petra 
Sadloňová, Tereza Lančaričová, Nikola 
Klimáčková a Karolína Kondlová.

Dňa 12.4.2019 sa v priestoroch telo-
cvične ZŠ Tematínska Nové Mesto n/Váhom 
konal turnaj vo vybíjanej mladších žiačok, 
na ktorom našu školu reprezentovalo druž-
stvo 12 žiačok.

Dňa 25.4.2019 sa konala na ZŠ sv. Jozefa 
Nové Mesto nad Váhom biologická olym-
piáda - kategória D (6. - 7. ročník). Našu 
školu reprezentovali 2 žiaci, ktorí sa z celko-
vého počtu 15 súťažiacich  umiestili nasle-
dovne: Tereza Gregorová (7. A) - 4. miesto, 
Boris Barančin (7. A) - 7. miesto.

So žiakmi našej školy sa každoročne 
zapájame v rámci Dňa Zeme do viacerých 

aktivít zameraných na ekologické myslenie 
a starostlivosť o životné prostredie. Žiaci 
súťažia o čo najkrajšie vyzdobenú triedu, rie-
šia vedomostný kvíz na danú tému a zúčast-
ňujú sa i veľkého upratovania - čistenia 
nášho mesta. Tento rok sa v našom meste 
pri tejto príležitosti konal i Svedomito fest 
(22. - 28.4.2019), veľký festival trvalej udr-
žateľnosti, zameraný na rozumné zaobchá-
dzanie s prírodou, zero waste, upcykling, 
triedenie odpadu. Počas celého týždňa nás 
čakali prednášky, workshopy a filmy, ktoré 
si pripravili domáci experti i “externí” hos-
tia. Samozrejme, že do aktivít sa zapojila 
i naša škola - 25.4. workshopom “PURE 
LOVE”, kde si žiaci pod vedením lektora 
vyrábali originálne peňaženky z  tetrapac-
kov. Žiaci 1. stupňa sa 26.4.2019 zúčast-
nili na „Lesníckom dni“, ktorý na námestí 
organizovali pracovníci Lesoturu Stará Turá. 
Prostredníctvom veľkého množstva zaují-
mavých aktivít lesnej pedagogiky  žiaci ver-
bálne, ale hlavne neverbálne cez zmyslové 
vnemy spoznávali lesné prostredie a prácu 
človeka v ňom. Niektoré triedy sa zapojili aj 
do výtvarnej súťaže, ktorú pri tejto príleži-
tosti Lesotur vyhlásil. 

Slovenský Červený kríž každoročne 
organizuje Územnú súťaž  družstiev 
mladých zdravotníkov. Súťaž sa uskutočnila 
30.4.2019 na ZŠ L. Novomeského v Trenčíne 
a  pozostávala z  teoretických vedomostí 
a praktického poskytovania prvej pomoci. 
Súťažili medzi sebou 5-členné družstvá 
zo 16-tich škôl. Našu školu reprezento-
vali žiačky: Petra Bačová (8. C), Natália 
Kontinová (8. C), Daniela Tavaliová (8. 
B), Viktória Kubinová (9. A) a  Simona 
Makarová (9. C). So stratou 4 bodov sa 
umiestnili na 4. mieste (s rovnakým poč-
tom bodov ako súťažiaci na 2. a 3. mieste) 
a v súťažných disciplínach ukázali, že svojou 
šikovnosťou by v praxi dokázali zachrániť 
nejeden ľudský život.

Aj v tomto školskom roku sme pre žiakov 
našej školy pripravili v spolupráci s Mestskou 
knižnicou Kristíny Royovej obľúbenú Noc 
s Andersenom, ktorá sa pri príležitosti Dňa 
detskej knihy a výročia narodenia H. CH. 
Andersena uskutočnila 7.5.2019. Pre žiakov 

sme spolu s pani knihovníčkami pripravili 
večer i celú noc plnú čítania, hrania divadla 
a  tvorivých aktivít podporujúcich slovnú 
zásobu. Pozvali sme si i  hostí – 2 zaují-
mavé ženy: Andreu Sadloňovú, ktorá nám 
porozprávala svoj „americký príbeh“ a Júliu 
Gavačovú, ktorá nám zasa predstavila svoju 
umeleckú tvorbu. Akcia je zameraná na pod-
poru vzťahu detí ku knihám a k čítaniu.

Na 1. stupni sa v rámci aktivít „Rodičia 
deťom“ uskutočnili ďalšie zaujímavé stretnu-
tia. V príjemnom prostredí školskej čitárne 
si žiaci 1. A v podaní mamy p. Timkovej 
vypočuli ľudovú rozprávku O dvanástich 
mesiačikoch. Pod vedením p. Petrášovej si 
v 1.C žiaci vyskúšali pripraviť ovocné a zele-
ninové pohostenie pre svojich kamarátov 
spojené tiež s ochutnávkou.

Žiaci 2. B a 4. A mohli vďaka aktívnym 
rodičom absolvovať zaujímavú exkurziu 
po stopách M. R. Štefánika. Dňa 2.5.2019 
navštívili mohylu na Bradle a Múzeum M. 
R. Štefánika v Košariskách, kde sa vďaka 
pútavému výkladu dozvedeli veľa zaujíma-
vého zo života tohto „Najväčšieho Slováka“ 
a pripomenuli si 100. výročie jeho tragic-
kého úmrtia. Vyvrcholením exkurzie bola 
návšteva papierničky Petrus v Prietrži, kde 
sa deti oboznámili s ručnou výrobou papiera 
z bavlny. Každé dieťa si vyrobilo svoj vlastný 
darčekový papier, ktorý dostal na pamiatku.

Dňa 30.4.2019 sa v  telocvični na 
Komenského ulici uskutočnil medzitriedny 
turnaj vo vybíjanej žiakov 3. ročníka. 
Zápasy boli odohraté s  veľkým zápa-
lom a bojovnosťou. Víťazom a držiteľom 
putovného pohára sa napokon stali žiaci 3. 
A triedy.

Dňa 16. 5. 2019 absolvovali žiaci 4. B a 4. 
C vlastivednú exkurziu v Bratislave. Vláčik 
Prešporáčik ich povozil po bratislavských 
pamiatkach. Historické centrum plné turis-
tov a stánkov so suvenírmi čakalo žiakov 
po panoramatickej jazde so zastávkou na 
Slavíne a Bratislavskom hrade. Prírodovedné 
múzeum predstavilo 3 expozície - Fotografie 
z Česka a Slovenska, Krásu ženy v čepcoch 
a Rastliny so živočíchmi rôznych biotopov. 

ZŠ Stará Turá

Cykloturisti v Malohonte
Radi vyhľadávame a spoznávame málo navštevované a takmer neznáme 

oblasti Slovenska. Pre tento rok sme si vybrali oblasť Malohontu. Je to oblasť 
okolo Rimavskej Soboty. S bicyklami na autách sme vyrazili do Veľkých 
Treriakoviec, kde sme si na Salaši pod Maginhradom našli takmer ideálne 
ubytovanie a perfektnou slovenskou kuchyňou. Odtiaľ sme vyrážali do 
oblasti Cerovskej vrchoviny a na sever po malých dedinkách, ktoré skrývajú 
veľmi veľa historických aj prírodných zaujímavosti. Našli sme rodné domy 
a pamätníky známych slovenských spisovateľov Jána Bottu, Ivana Krasku, 
Pavla Dobšinského, aj niekoľko pre nás takmer neznámych dejateľov z čias 
rakúsko-uhorskej monarchie. Je tu nádherná príroda, ktorej dominuje naj-
teplejšia priehrada na Slovensku Teplý vrch. Určite sme neprejazdili všetko, 
takže určite sa sem ešte radi vrátime. Peter Ištoňa, Slovenský cykloklub Stará Turá
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PLASTY – nežiaduci 
fenomén našej doby

To, že plasty majú fatálny dopad na našu 
Zem v dnešnej dobe nie je žiadne tajomstvo. 
Všade narážame na množstvo plagátov ktoré 
nám hovoria „STOP  PLASTOM!“, „UŽ 
ŽIADNE  PLASTY!“, už veľa rokov. Stále 
o tom všetci diskutujú, je na to nespočetne 
veľa upozornení. Ale čo my? Nadávame na 
plasty, ale stále ich využívame, netriedime 
ich, nerecyklujeme a len tak hoci kde ich 
pohadzujeme v domnienke „Však sa rozlo-
žia“. No, to nie je najlepšia idea k tejto téme. 
Pretože ako dobre vieme plasty sa rozkladajú 
zo všetkých materiálov, ktoré bežne použí-
vame najdlhšie. Trpia tým najviac lesy, moria, 
rieky a to spomínam oblasti, kde by sa roz-
hodne plasty vyskytovať nemali. V lesoch 
trpia najmä stromy, pretože tie získavajú 
živiny cez korene a hlavne zver, pretože si 
mýlia odporné plasty s potravou. A čo sa 
týka morí a riek, tie trpia 5-násobne viac, 
pretože voda je základ života a aj v nej žijú 
živočíchy, ktoré si plasty mýlia s potravou. 
Však koľko krát sa stalo, že v žalúdku od 
mŕtvych malých rybičiek až po kolosálne 
veľryby sa našli plasty a verte mi nikto by to 
nechcel mať v žalúdku. A voda, keď je z plas-
tov otrávená je najlepšia tak na splachova-
ciu vodu do záchodu, ba ani to nie, pretože 
voda zo splachovača je pitná. Keby ste si mali 
vybrať z čoho by ste sa napili radšej z vody, 
v ktorej plávajú plasty alebo z vody, ktorú 
máte v splachovači ? Garantujem vám, že tá 
voda v splachovači je 1000 násobne čistej-
šia než hnusná otrávená voda plná plastov. 
A koľko takých krásnych exotických miest je 
znečistených ? Nespočetne veľa. A ľudia toho 
majú plný internet a stále  nič. Samozrejme 
v dnešnej dobe sa proti tomu ľudia alebo 
aspoň časť z nich snaží bojovať. Napríklad 
v New Yorku prednedávnom zakázali jed-
norázové tašky (sáčky). Ale ako je známo 
tak je viacej prebytku než úbytku. Plasty sú 
dnes všade a dokonca ich stále používame 
napríklad plastové je aj pero, ktorým toto 
píšem, plastové fľaše, tašky, plastové kryty 
a väčšina vecí je z plastu.  
Ale stále tu píšem o tom ako sú plasty škod-
livé, poďme si aj plast ako taký trošičku popí-
sať. Plasty tiež známe ako plastické hmoty 
alebo pod známejším názvom „umelé 
hmoty“, označujú radu syntetických alebo 
polosyntetických polymerných materiálov. 
Často obsahujú ďalšie látky ku zlepšeniu 
úžitkových vlastností ako odolnosť proti 
stárnutiu či zvýšeniu húževnatosti a pruž-
nosti. Ich názov je odvodený z faktu, že 
ich je veľa tvarovateľných a to je vlastnosť 
zvaná plasticita. Plasty sa vyznačujú veľkou 
variabilitou vlastností ako je napr. tepelná 
odolnosť, tvrdosť a pružnosť. Toto sú vlast-
nosti ktoré vysvetľujú, prečo sa plastov dá tak 

ťažko zbaviť a rozkladajú 
sa pokojne aj tisícročie. 
Medzi ich výhody patrí 
nízka hustota, chemická 
odolnosť, jednotné zlo-
ženie, štruktúra a dobrá 
spracovateľnosť ener-
geticky málo nároč-
nými technológiami 
vhodnými pre masovú 
výrobu  (lisovanie, 
lisostrek, vstrekova-
nie, vyfukovanie, liatie 
atď.) Vďaka tomuto sú 
plasty použiteľné skoro 
vo všetkých priemys-
lových odvetviach aj 
v domácnostiach. 

Ale, kde sa vlastne 
plasty zobrali?

HISTÓRIA PLASTOV
Prvým plastom bol par-
kesin inak nazývaný 
ako „umelá slonovina“ 
a tú vynašiel Angličan 
Alexander Parkes, preto ten názov parkesin, 
to bolo v roku 1855, čiže už sú tu celkom 
dlho. Prvým syntetickým plastom bol „bake-
lit“ tzv. reaktoplast v roku 1909. Taký poly-
ethylen bol prvý krát pripravený Hansom 
von Peckmannom v roku 1891. Po 1. sve-
tovej vojne sa začali vyrábať prvé vinylové 
plasty ako PVC či polystyrén. V 30-tich 
rokoch minulého storočia bola objavená 
syntéza prvého polyamidu tzv. nylon, ktorý 
dnes všetci poznáme ako látku, z ktorej sa 
tvorí oblečenie. Do každodenného života 
sa plasty dostali až po 2. svetovej vojne ako 
lacná náhrada dreva, skla, ocele a iných 
kovov. Zoberme si materiál ako starý set 
z dreva vo forme stoličiek a stolíka. A potom 
stoličky so stolíkom, ale celé z plastu. Väčšiu 
životnosť mal set z dreva, pretože stoličky sa 
lámali, keď si na ne niekto ťažší sadol a je tu 
už to obmedzenie. Plast sa musel vyhodiť 
a pochybujem, že ho niekto recykloval vo 
forme plastovej stoličky. 

Pozrime sa ako môžeme deliť plasty 
podľa dopadu na životné prostredie.  Plno 
syntetické plasty – sú veľmi odolné voči 
biodegradácii (zatiaľ je to väčšina plastov). 
Polosyntetické (bioplasty) – vznikajú modi-
fikáciou prírodných polymérov ako napr. 
celulóza. Existujú  špeciálne skupiny plas-
tov, ako napr. plasty so skrátenou životnos-
ťou. Woodplastic – preložené ako „drevnaté 
plasty“ sú plasty novej generácie  s extrém-
nou  životnosťou.

Môj názor je taký, že plasty boli vymyslené 
a používané ako lacná náhrada kvalitných 

materiálov. Majú výhodu v tom, že sú lacné 
a v dnešnej dobe používame 70 % plastov aj 
my každý deň. Také školstvo: pero, pravítko, 
obaly na zošity.  V obchodoch sáčky, tašky, 
obaly, v ktorom je jedlo. V dnešnej dobe by 
sme si život bez plastov nevedeli predstaviť. 
Na spotrebu sú plasty dobré, lebo uľahčujú 
život, ale inak sú hrozne nebezpečné. A ako 
sa ich zbaviť bez toho, aby sme ubližovali 
prírode ? Jednoducho. Recyklujte a nehádžte 
plasty hocikde, naozaj to pomôže, pretože 
keď sa plasty recyklujú, vytvárajú sa z nich 
ďalšie výrobky. 

A ako je to možné ? Tu je 
reťazec, ako to prebieha:

Andrej Urbanec 
SOŠ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S   P O Z Ý V A

•	2. júna 2019 – na deň plný zábavy, súťaží, spevu a tanca. Tento rok 
pre Vás Mesto Stará Turá a Dom kultúry Javorina pripravuje Veľký 
deň detí spolu s Cestou rozprávkovým lesom, kde na Vás budú 
čakať zábavné atrakcie, súťaže, bublinová show, koncerty, divadielko, 
kúzelnícka show, jazda na koni, ukážka poľnohospodárskej techniky 
a smetiarskeho auta. Cesta rozprávkovým lesom bude prebiehať v čase 
od 09:00 do 11:00. V časoch od 09:00 do 10:00 a od 16:30 do 17:30 
bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava od DK Javorina na 
parkovisko pri bývalej topoľovej aleji a späť.

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

•	20. – 22. júna 2019 – na 5. ročník netradičného, multi-žánrového ale 
najmä zábavného Festivalu Divné Veci. V rámci festivalu sa môžete 
tešiť na hudobné skupiny ako PARA či Vrbovskí víťazi, nebudú chýbať 
divadelné vystúpenia či netradičné umenie.

•	25. októbra 2019 o 19:00 – na živé, energetické a zábavné predsta-
venie KUBO. Nový muzikál v modernej a divácky príťažlivej podobe. 
Muzikál KUBO je oslavou slovenského folklóru a vzdanie holdu veliká-
novi slovenskej fimovej a divadelnej  scény – Jozefovi Kronerovi. „Anča, 
ja mám nožík“ legendárny výrok Jozefa Kronera Vstupné: 25 €

Z Á J A Z D Y

•	5. júl 2019 – Familypark Neusiedlersee v Rakúsku – Viac ako 80 
atrakcií rozdelených do štyroch tematických svetov, ktoré sa rozpre-
stierajú na ploche 145-tisíc metrov štvorcových sú zárukou nekonečnej 
zábavy a dobrodružstva v zábavnom parku FamilyPark. Nudiť sa určite 
nebudú najmenší návštevníci, ale ani dospelí. V parku nájdete aj vodné 
atrakcie, ktoré sú mimoriadne lákavé obzvlášť v horúcich letných dňoch.
 Vstupné a doprava: 32 € ;(deti do 3 rokov 10,50 €) 

•	20. júl 2019 – prehliadka mesta Budapešť spolu so sprievodcom a náv-
števa najväčšieho morského akvária v Strednej Európe Tropicarium, 
kde uvidíte tropické a oceánske živočíchy, exotické vtáctvo, najmenšie 
opice sveta, aligátory, žraloky, hady, pavúky, jaštery a omnoho viac. 
 Vstupné a doprava: 30 €

•	3. august 2019 – pozývame Vás do jednej z najkrajších ZOO v Európe. 
ZOO Zlín prezývaná aj ZOO Lešná ponúka cez 210 druhov zvierat 
z celého sveta, ktoré nie sú zatvorené v klietkach, ale žijú vo voľných 
výbehoch v prírodnom bioparku. Doprava: 9 €

•	17. august 2019 – Mesto zapísané v Zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO.  Pozývame Vás do Banskej Štiavnice, 
jedného z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. 
V rámci zájazdu navštívime kaštieľ vo Svätom Antone a Banské múzeum 
v prírode, ktorého súčasťou bude tiež prehliadka bane. Vstupné 
a doprava: (v cene je započítaný vstup do oboch múzeí) dospelí 26 €; 
deti 6 -18 rokov 19,50 €; deti do 6 rokov 13,50 €;  dôchodcovia nad 
62 rokov 20 €

•	31.  august  2019 - Pozývame Vás do mestečka Tulln  an  der 
Donau, kde každoročne prebieha obľúbená medzinárodná výstava 
kvetov a záhrad. 530 vystavovateľov prezentuje všetky aktuálne 
trendy v záhradníctve: kvety, rastliny, ovocie, zeleninu, ako aj bazény 
a záhradný nábytok. S viac ako 200 tisícmi vystavenými kvetinami sa 
celá jedna hala výstaviska premení v najväčšiu európsku kvetinovú 
show s kvetmi od tých najlepších rakúskych záhradkárov a kvetinárov. 
 Vstupné a doprava: 25 € dospelí; 17 € deti od 3 do 15 rokov 

Informácie o podujatiach, vstupenkách a kurzoch
v kancelárii DK Javorina Stará Turá, tel. č. 032 776 33 66, 

e-mail: dkjavorina@gmail.com, www.dkjavorina.sk

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria  Alexijevič, Svetlana: Poslední svedkovia • Lukačin, 
Alfonz: Staviteľ chrámu • Fornová, Aminatta: Spomienky na 
lásku Detektívky  Bjork ,  Samuel :  Chlapec vo svet le 
reflektorov Náučná literatúra  Baričák, Pavel: Šlabikár šťastia • 
Panovová, Oľga: Milan Sládek Detská literatúra  Reviejo, Carlos: 
Don Quijote de la Mancha (príbeh s obrázkami) • Brahmachari, Sita: 
Už zase lietam • Weiss, Pavol: Tajomný mlyn v Karpatoch

NA NÁVŠTEVE V DOME 
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Na stretnutia s klientami v dome opatrovateľskej služby sa vždy 
tešíme. Tety nás prekvapili krásnymi papierovými obrázkami, čo si 
sami vyrobili. Priniesli sme na výmenu knihy a časopisy. Pravidelné 
mesačné návštevy sú pre nás vzájomným obohatením.

Počas letných mesiacov 
od 1. 6. – 31 . 8. 2019 bude knižnica otvorená

Pondelok 12.00 – 18.00 hod.
Utorok zatvorené pre verejnosť
Streda 9.00 – 11.00 12.00 – 16.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 15.00 hod.
Piatok 12.00 – 18.00 hod.

•	29.  júna  2019 – muzikál KVÍTEK  MANDRAGORY do Divadla 
Broadway v Prahe. Kriminálna komédia s piesňami Heleny Vondráčkovej.
 Vstupné a doprava: 45 € alebo 37 €

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

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, 

no v našich srdciach si stále s nami. 

Dňa 30.5.2019 uplynulo 6 rokov, kedy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec Alexander BÚDA. 
S láskou na neho spomína manželka 

Jaroslava, dcéry Denisa a Monika 
s rodinami, vnúčatá Natálka, 

Kristínka, Filipko a celá rodina.

•
Dňa 17.6.2019 uplynie rok, čo nás 
navždy opustila mama, babička, pra-
babička a sestra Božena KOČÍ. 

S láskou spomína celá rodina.

•
Slza za padá a zmýva z tváre žiaľ, 
čas nikdy nevráti čo si už raz vzal. 

Sviečka tichúčko zhasína, 
kto miloval ten spomína. 

Dňa 25.5.2019 uplynulo smutných 
17 rokov, čo si Pán povolal našu mamu, 
babičku a prababičku Máriu 
TRUHLÍKOVÚ. 

S láskou spomína dcéra Anna 
a syn Anton s rodinami. 

•
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 

kto Ťa mal rád nemôže zabudnúť. 
Tak ako voda svojim tokom plynie 

krásna spomienka na Teba nikdy nepominie. 

Dňa 7.6.2019 si pripomenieme smut-
ných 22 rokov od smrti nášho dedka 
a pradedka Jána GORČÍKA. 

S láskou spomínajú štyri vnučky 
a jeden vnuk s rodinami. 

•
Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť, 

nebolo lieku, aby som mohol žiť.  
Neplačte a nechajte ma tíško spať 

i bez sĺz sa dá spomínať. 

Dňa 26.6.2019 si pripomenieme 37. 
výročie odchodu do večnosti nášho 
otca a dedka Ambróza 
TRUHLÍKA. 

S láskou spomína dcéra Anna 
a syn Anton s rodinami.

•
Človek odchádza, ale všetko krásne 

čo nám dal, zostáva v nás. 

Dňa 1.6.2019 si pripo-
míname 11. výročie, čo 
nás opustil môj brat 
a otec Emil ŠARKŐZY 
a 13.6.2019 si pripo-
míname 9. výročie, čo 
nás opustila moja 

mama, babička a prababička Mária 
ŠARKŐZYOVÁ.

S láskou spomína rodina.

Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, 
však spomienky na Teba sú hlboko v nás.

Dňa 6.5.2019 uplynulo 20 rokov, čo 
nás navždy opustil náš otec, starý 
otec, brat a švagor
Miloslav GAJDOŠÍK.

S láskou a úctou spomínajú 
deti s rodinami.

•
Dňa 4.6.2019 si pripomíname prvé 
výročie, kedy nás navždy opustil náš 
otec a starý otec Miroslav NEMEC. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Dňa 10.6.2019 si pripomenieme 5. 
výročie smrti našej milovanej matky, 
babičky a prababičky Zuzany 
ILUŠÁKOVEJ. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
More lásky ste so sebou vzali 

a hory bolesti zanechali. 
Prázdno je tam, kde znel Váš hlas, 

spomienka na Vás oboch ostáva v nás.

Dňa 12. júna 2019 
uplynie 20 rokov, čo 
nás náhle opustil náš 
milovaný otec a dedko 
Milan  KOVÁČIK 
a dňa 25. júla 2019 
uplynie 13 rokov, čo 

nás náhle opustila naša milovaná mama, svokra 
a babička Anna KOVÁČIKOVÁ z Kostolného. Tí, 
ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

•
Dňa 1.6.2019 uplynie 16 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, svokor, 
otec  a starý otec Miroslav MAJTÁN. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.

S láskou spomínajú 
manželka a synovia s rodinami.

•
Stíchol dvor, záhrada, dom,  

už nepočuť Tvoj hlas a kroky v ňom. 
Už len ticho prichádzame  

k Tvojmu hrobu a s láskou spomíname.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorí 
dňa 9.5.2019 odprevadili na poslednej 
ceste môjho manžela, syna a príbuz-
ného Dušana ČERNÁKA. 

Smútiaca manželka, mama 
a celá ostatná rodina.

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

Matričné okienko
Vítame bábätká
Adam Sadloň, Matias Ragan, Otis Matejka, 
Tobias Stredák, Martin Briška, 
Počet narodených detí: 10

Idú spoločným životom
• Július Frno (Stará Turá) a Petra Máliková 

(Nové Mesto nad Váhom)
• René Budke (Prievidza) a Simona 

Moravcová (Stará Turá)
• Ing. Martin Ďuriš (Stará Turá) 

a Marianna Schweitzerová (Myjava)
Počet uzavretých manželstiev: 5

Posledné rozlúčky
Rudolf Potfaj, Dušan Černák, Milan Michalec
Počet úmrtí: 3

Literárny talent 
Aneta Ivanová

Významný úspech zaznamenala 
žiačka literárno-dramatického odboru 
ZUŠ Stará Turá Anetka Ivanová. V celo-
slovenskej súťaži Dúha získala so svojou 
poviedkou krásne 1. miesto. Nádejná 
mladá spisovateľka týmto ocenením iba 
obhájila svoje majstrovské narábanie so 
slovom. „Niekedy premýšľame, kde sa to 
v nej berie“, priznal prekvapený otec.  

V svojich poviedkach a filozofických 
úvahách si už v tomto mladom veku 
cibrí svoj špecifický rukopis, v ktorom  
nechýba elegantne zakomponovaná 
sebairónia a potrebná štipka sarkazmu. 
Veríme, že o Anetke ešte budeme neraz 
počuť. Želáme veľa tvorivých námetov.

Mgr. Ivana Purtátorová
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Úspešné recitátorky opäť 
bodovali! Výnimočný úspech 

žiakov ZŠ na recitačnej súťaži!
Dňa 29.3.2019 sa konalo v Bzinciach pod Javorinou okresné 
kolo prestížnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín s lokálnym názvom Podjavorinskej Bzince. 

Cez školské a obvodné kolá sa sem prebojovali najlepší recitátori 
všetkých škôl v okrese Nové Mesto nad Váhom. V tomto kole uspeli 
aj naše žiačky – zo 6 súťažiacich si 5 odnieslo ocenenia:

Lea Medňanská a Sophia Scharbertová 2. miesto s postupom, 
Rebecca Jašáková 1. miesto, Nina Podhradská 2. miesto a Karolína 
Majtánová 3. miesto. 

Dňa 25. 4. sa konalo už krajské kolo súťaže v prednese poézie 
a prózy Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince. Našu školu 
reprezentovali 3 žiačky, ktoré postúpili z predchádzajúcich kôl (škol-
ského, obvodného a okresného). Je veľkým úspechom dostať sa na 

krajské kolo - medzi víťazov škôl z celého Trenčianskeho kraja. Dve 
naše žiačky však zabodovali i v tomto kole a svojím pútavým vystú-
pením očarili porotu – Rebecca Jašáková získala 3. miesto a Lea 
Medňanská 2. miesto s odporúčaním do celoslovenského kola. 

Mgr. Katarína Medňanská

Úspechy ZUŠ 
v speváckych súťažiach

Folklór má dlhodobú tradíciu na Slovenku a je to práve ľudová 
pieseň, ktorú deti ZUŠ najčastejšie spievajú. Je to práve ľudová 
pieseň, bola témou aj súťaží, ktorých sa zúčastnili naši žiaci ZUŠ 
Stará Turá. Prvá súťaž bola celoslovenská postupová súťaž “Slá-
vik Slovenska”, kde sa zúčastnili okresného kola dve naše žiačky. 
V prvej kategórii súťažila Sárka Benianová, ktorá obsadila druhé 
miesto, v druhej kategórii Zuzana Fecková, ktorá obsadila prvé 
miesto a postúpila na kraj.

Druhá súťaž bola “Pieseň 
Lýdie Fajtovej” v Trenčíne, kde 
v druhej kategórii detí do 12 zví-
ťazila Hana Železníková, v tretej 
kategórii do 14 rokov, zvíťa-
zil Adam Blažko. Našich spevá-
kov doprevádzala počas súťaže 
kapela DFS Turanček, ktorá sa 
zapojila do súťaže svojimi kape-
lovými číslami a v súťaži kapiel, 

tak isto vyhrala prvé miesto. 
Chcem sa týmto poďakovať 
rodičom žiakov, ktorí mi pomá-
hali s ich prípravou a tak isto 
organizátorom súťaží a porote 
a v prvom rade aj našim súťažia-
cim, ktorí úspešne reprezentujú 
našu ZUŠ.

MgA. Michal Stískal 
Autorka foto: Magdaléna Stískalová

BANSKOŠTIAVNICKÉ 
KLADIVKÁ 2019

Dňa 7. mája 2019 sa traja žiaci našej Základnej umeleckej školy 
zúčastnili celoslovenskej klavírnej súťaže BANSKOŠTIAVNICKÉ 
KLADIVKÁ 2019.

Na 4. ročníku tejto klavírnej prehliadky sa naši žiaci nestra-
tili a v konkurencii 49 škôl sme obsadili bronzové pásmo v 2. 
kat Tereza Bunčiaková., bronzové pásmo v 3. kat. Hana Uhrová 
a zlaté pásmo v 4. kat. Hubert Závodský.

Mgr. Andrea Borovská
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Pred ľudovým súdom: súdny proces 
so staroturianskym vládnym 

komisárom Júliusom Tomkom  4. časť

Július Tomka si svoje povin-
nosti vyplývajúce z úradu 
riešil naozaj svedomito. V hlá-
seniach zo septembra a októbra 
podrobne informuje o parti-
zánskych „návštevách“ Starej 
Turej i o konfesionálnej otázke 
v pomere k partizánskemu hnu-
tiu. Partizáni „chodia denne na 
motorových kolách i autákoch 
hore dolu po dedine ozbrojení 
opakovacími pištolmi a navešaní 
granátmi. Partizáni, ktorých 80 
% je z Lubinej a ostatní sú Rusi, 
ktorí dobre vedia český, prídu si aj 
na trh, nakúpiť čo potrebujú. Kde 
tu sa vyhrážajú kde komu, takže 
obyvateľstvo je krajne napjaté 
a bojí sa.“ V tomto prípade mu 
veľmi priťažilo denné hlásenie 
z 18. októbra, v ktorom si do 
obce vyžiadal nemecké vojsko.

 Zvlášť závažné obvi-
nenie vzniesla Bohuslava 
Hlubocká, manželka zavraž-
deného učiteľa Stanislava 
Hlubockého. Vo svojom dome 
totiž ukrýval amerického letca 
Jamesa Morse Kirchhoffa a zo 
zranení sa u švagra liečil tak-
tiež Ondrej Chorvát, ktorý sa 
aktívne zúčastnil SNP, pôsobil 
v partizánskom oddiele Alexeja 
Semionoviča Jegorova. Po potla-
čení Povstania v horách ocho-
rel a Hlubockému sa podarilo 
dostať ho domov. Na Starú 
Turú sa vrátil 10. decembra 1944. 
Gestapo spolu s príslušníkmi 
HG Chorváta a Kirchhoffa 
odvlieklo do Nového Mesta 
nad Váhom 16. decembra. 
Tomka sa vyjadril, že rozkaz na 
zatýkanie vydal novomestský 
veliteľ POHG Jozef Gašparík 
agilnému staroturianskemu 
gardistovi Antonovi Horečnému. 
Presne o týždeň osud dostihol 
i Stanislava. Ondrej Chorvát 
a Stanislav Hlubocký boli odsú-
dení na trest smrti 28. 12. 1944. 
Rozsudok bol ihneď vykonaný 
na trenčianskej Brezine. O ich 
smrti informovalo oznámenie, 
ktoré bolo vytlačené nasledujúci 
deň. Píše sa v ňom, že „menovaní 
zločinci sú vinní, že podporovali 
nepriateľa. Ukrývali dlhšiu dobu 

parašutistu, ktorý bol dosadený 
na Slovensko na vykonávanie 
sabotážnych činov a zaopatrili 
ho civilnými šatmi, hoci vedeli 
o osobe a jej zločineckom prí-
kaze. Páchatelia vedome pod-
porovali ozbrojeného nepriateľa 
Slovenského štátu a tým ohrožo-
vali bezpečnosť štátu a nemecko-
-slovenské spojenectvo“. 

Hlubocká Tomku obvinila 
z toho, že sa podieľal na udaní 
a uväznení jej manžela na popud 

„dvoranky“ Márie Heldešovej, 
ktorá chodila donášať Tomkovi. 
Podľa jej výpovede pred obžalob-
com OĽS Dr. Tomáškom nemal 
Hlubocký s vládnym komisárom 
zlé vzťahy, to však už neplatilo 
o jeho švagrovi. O Chorvátovi 
sa mal vyjadriť, že bol „gauner“ 
a jeho smrť neľutuje. Nečudo, 
medzi oboma vládlo napätie 
pre rozdielne politické názory. 
Jednoznačný podiel Tomku 
na udaní sa však nepodarilo 
preukázať. 

Bývalý vládny komisár bol 
18. marca 1946 eskortovaný 
na Starú Turú, kde sa usku-
točnila konfrontácia so sved-
kami Bohuslavou Hlubockou, 
Frant iškom Smejka lom 
a ďalšími. Obžalobca v decem-
bri 1946 navrhol odoprieť stí-
hanie Tomku pre trestný čin 
zrady na Povstaní (§ 4), pretože 

„usvedčovateľka kladie vinu viac 
spolupáchateľom, pričom úkony 
jednotlivých, ňou podozrieva-
ných osôb nevie ani sama presne 
vymedziť, tým menej dokázať, 
nasvedčuje tomu, že je v pres-
nom označení činnosti a viny 
toho-ktorého oznámeného sama 
na pochybách.“ Tento návrh 
v konečnom dôsledku nebol 
akceptovaný pre iné prečiny. 

V prospech Júliusa Tomku 
prišlo na okresný súd viacero 
listov. Advokát židovského 
pôvodu Karol Gelei pracoval 
vo firme Angora v Starej Turej 
od roku 1943. Treba pozname-
nať, že takmer všetci Židia boli 
v apríli 1942 z obce vyvezení. 
Meno Karola Geleia sa na uve-
denom zozname nenachádza. 

Pravdepodobne do Starej Turej 
prišiel v priebehu roka 1943. 
Vypovedal, že po obsadení obce 
nemeckým vojskom sa situácia 
zdramatizovala a Tomka zatajil 
židovské rodiny, ktoré sa v tom 
čase v obci zdržiavali. Boli varo-
vané aj pred nemeckou raziou 
a vládny komisár sa mal taktiež 
za Židov prihovoriť u okresného 
náčelníka Starinského. Ďalší list 
pochádzal od bývalého židov-
ského obvodného lekára Ignáca 
Kaisera. Uviedol v ňom, že veli-
teľ HG sa postaral o to, aby nebol 
spolu s manželkou deportovaný, 
čo mu nepochybne zachrá-
nilo život. V podobnom duchu 
intervenovala v prospech obža-
lovaného Marta Vajdičková, 
manželka väzneného evanjelic-
kého farára Ľudovíta Vajdičku 
z Lubiny. Ten bol odvlečený 30. 
októbra 1944 do zaisťovacieho 
tábora v Senici. Vajdičková napí-
sala žiadosť o prepustenie, na 
ktorú vládny komisár pripísal 
odporúčanie a vždy ju „ochotne 
prijal a ukázal dobrú vôľu 
pomôcť.“ Hoci tieto listy nerie-
šili skutkovú podstatu činov, za 
ktoré bol obžalovaný súdený, 

v konečnom dôsledku mu trest 
zmiernili.

Pramene a literatúra:
ŠA Bratislava, f. OĽS TN, 64/47. 
Hlásenie Júliusa Tomku o situácii 
v Starej Turej okresnému veliteľovi 
HG z 8. 9. 1944; SNA Bratislava, f. 
604, šk. 54, f. 604 – 54 – 5, č. 23/1944 
prez. Hlásenie staroturianskeho 
vládneho komisára Júliusa Tomku 
zo 16. 10. 1944; SLEZÁČKOVÁ, 
J.: Z kroniky staroturianskej rodiny 
Hlubockých. Spomienky, svedec-
tvá – čriepky. Stará Turá 2013; 
Pamätná kniha obce Stará Turá; ŠA 
Bratislava, pob. TN, f. OÚ NM, šk. 
198, 198/1944 prez.; ŠA Bratislava, 
f. OĽS TN, 64/47. Zápisnica spí-
saná so Stanislavou Hlubockou 18. 
3. 1946; ŠA Bratislava, pob. Trenčín, 
f. Notársky úrad Stará Turá, šk. 8. 
Zoznam Židov na vysťahovanie zo 
Starej Turej; ŠA Bratislava, f. OĽS 
TN, 64/47. List Karola Geleia okres-
nému súdu z dňa 18. 10. 1947; ŠA 
Bratislava, f. OĽS TN, 64/47. List 
Marty Vajdičkovej okresnému ľudo-
vému súdu zo 14. 2. 1947

Juraj Krištofík 

OBČIANSKA INZERCIA

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

Výrub rizikových stromov pomocou horolezeckej tech-
niky, kosenie záhrad a sadov. Ceny dohodou. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 0949 339 169.

Predám záhradu a chatu. Pozemok v OV sa nachádza 
v záhradkárskej oblasti Šášnatá. Rozloha 483/16 m2, 
chatka na poschodie, pivnica, elektrika, vodovod, prístu-
pová cesta, miesto na parkovanie. Cena dohodou. Bližšie 
informácie na tel. č. 0905 148 983.

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

Súťaž ENERSOL SK prispieva k vyhľadáva-
niu talentovaných a nadaných žiakov stred-
ných škôl a podporuje cieľavedomú prácu 
s nimi v oblastiach ochrany prírody, šetrenia 
energií, obnoviteľných zdrojov energie a ich 
aplikácie a propagáciu. Prebieha v troch 
kategóriách:

• hlavná – práce sú zamerané na témy 
v oblasti úspor energie, obnoviteľných 
zdrojov energie, znižovania emisií 
v doprave, ich význam spočíva v získaní 
podstatných informácií o využívaných 
technológiách a materiáloch,

• tvorivá – využívajú sa tvorivé schopnosti 
žiakov, výsledkom je vytvorenie výrobkov 
súvisiacich s témami súťaže, 

• propagačná – doplnková forma propagá-
cie tém projektových úloh.

Krajské súťažné kolo
V  stredu 20. marca sa v  SOŠ obchodu 
a  služieb v  Novom Meste nad Váhom 
uskutočnilo krajské kolo Trenčianskeho 
kraja. Tento rok sme sa zúčastnili s rekord-
ným počtom 6 prác. V Hlavnej kategórii 
súťažil Paljko Urbanek s prácou Hlasové 
ovládanie zariadení – technológia budúc-
nosti, získal 2. miesto a postúpil do celo-
slovenského kola. V Tvorivej kategórii naši 
žiaci predviedli komisii 3  práce. Štvrtáci 
Róbert Drinka a  Kristán Pilát prácu 
Inteligentný bytový skleník, Ľuboš Kotvan 
a Kristán Greň v projekte demonštrovali 
Bezkontaktové spínanie a  inteligentné 
inštalácie a   Peter Tupý, Martin Plesník 
a Matúš Pánik komisiu zaujali praktickým 
riešením problému Signalizácia zastave-
nia na autobusovej zastávke na znamenie. 

Práce sa bezkonkurenčne umiestnili na 
prvých troch miestach. Zaujímavá bola aj 
tretia kategória Propagačná, kde Lenka 
Podzámska a  Zlatko Hriešik prezento-
vali svoje grafické práce na tému obno-
viteľné zdroje energie. Porota udelila len 
2.   miesto – Zlatko hriešik a 3. miesto 
Lenka Podzámska. Všetci študenti vzorne 
reprezentovali našu školu, začo im patrí 
poďakovanie.  V súťažných prácach uká-
zali svoju šikovnosť, vedomosti a zručnosti 
a získali nové skúsenosti  potrebné pre  ďal-
šie uplatnenie v praxi, kedy museli súťažnej 
komisii predviesť práce, obhájiť  svoje rieše-
nia a odpovedať aj na nie vždy ľahké otázky. 

Celoštátne súťažné kolo
V  dňoch 9. a  10. apríla 2019 sa v  SOŠ 
Senica uskutočnilo celoslovenské kolo 
súťaže Enersol SK 2019. Paljko Urbanek 
tu so  svojou prácou v  Hlavnej kategórii 
získal 6. miesto a  Peter Tupý v Tvorivej 
kategórii pekné 2. miesto. Obaja postúpili 
na medzinárodnú prehliadku – konfe-
renciu ENERSOL EU, ktorá sa tento rok 
konala tiež v Senici – v Strednej odbornej 
škole V. P. Tótha. 

Medzinárodná prehliadka
V Dome kultúry v Senici sa vo štvrtok 11. 
apríla  začala medzinárodná prehliadka 
Enersol.EU, ktorej cieľom je propagácia 
obnoviteľných zdrojov energie z pohľadu 
stredoškolskej mládeže, výchova a vzde-
lávanie mladých ľudí k ochrane životného 
prostredia. Víťazi národných kôl z Česka, 
Nemecka, Slovinska, Rakúska a Slovenska 
pred hodnotiacou porotou 11. a 12. apríla 
prezentovali a obhajovali počas dvoch dní 

svoje projekty na témy v oblasti energetic-
kých úspor a obnoviteľných zdrojov energie. 
Prehliadka bola v tomto kole nesúťažná.

Na otvorení sa zúčastnili štátna tajom-
níčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Oľga Nachtmannová, podpredseda 
Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer, pri-
mátor Senice Martin Džačovský a predsta-
vitelia ďalších organizácií. Organizáciou 
podujatia v Senici bola poverená Stredná 
odborná škola Senica, ktorá sa ako prvá 
stredná škola na Slovensku zapojila do pro-
jektu Enersol.

Aj naši žiaci Paljko Urbanek a Peter 
Tupý výborne obhájili svoje projekty 
v anglickom jazyku. Aj keď bola konfe-
rencia nesúťažná, obaja výborne reprezen-
toval školu, Trenčiansky kraj a Slovensko 
a odniesli si diplom, pohár, medailu a ďal-
šie ocenenia usporiadateľov a partnerov 
prehliadky. Hlavne Peter Tupý v Tvorivej 
kategórii obhajoval zaujímavý projekt – 
Signalizácia zastavenia na  autobusovej 
zastávke na znamenie (napájaná fotovoltic-
kým článkom), kde mu komisia doporučila 
dokonca dať si patentovať svoj nápad. Peter 
Tupý aj minulý rok reprezentoval našu školu 
na medzinárodnej prehliadke ENERSOL 
v Hlavnej kategórii a obhajoval svoj projekt 
v rakúskom Hollabrunne.

S príhovorom vystúpil aj učiteľ SOŠ 
Stará Turá a dlhoročný „vlajkonosič“ slo-
venskej delegácie Ing. Pavol Kuchárek. Za 
veľmi úspešnú reprezentáciu školy v tejto 
súťaži našim žiakom a tiež učiteľom, ktorí 
ich pripravovali, ďakujeme a gratulujeme 
k úspechu.

SOŠ Stará Turá

Na fotografií zľava Ing. Pavol Kuchárek 
a ocenení žiaci Paljko Urbanek a Peter TupýOcenenie medaila, diplom a pohár
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Anglický jazykovo-poznávací 
pobyt žiakov

V dňoch 6. – 17. apríla 2019 sa 12 žia-
kov našej základnej školy zúčastnilo 12 –  
denného jazykovo-poznávacieho pobytu 
v  juhozápadnom Anglicku v  grófstve 
Devon.

Cestou do Anglicka sa zastavili v Bruseli 
a prezreli si Námestie Grote Markt, Mini 
Europu a Atomium. Po dlhej ceste sa uby-
tovali v  meste Dunkirk vo Francúzsku, 
kde prespali a ráno sa trajektom previezli 
z Calais do Doveru. 

Po návšteve krásneho historického 
mesta Winchester sa skupina presunula 

popri Stonehenge do mesta Barnstaple, 
kde strávili nezabudnuteľných 9 dní. Po 
dopoludňajšom vyučovaní s  výbornými 
lektormi mali žiaci možnosť pozrieť si pre-
krásne okolie mesta Barnstaple, kde sa škola 
nachádza. Navštívili pláž Woolacombe, kde 
spojenecké vojská počas 2. svetovej vojny 
trénovali vylodenie v Normandii, nádherné 
prímorské mestečko Ilfracombe, prešli  
sa popri oceáne z the Valley of Rocks do 
Lynmouth a Lyntonu, navštívili aj hlavné 
mesto grófstva Devon – Exeter a jeho pre-
krásnu katedrálu a prírodovedné múzeum. 
V Milky Way zažili zábavné popoludnie na 
autíčkach a  rollercoasteroch. Hostiteľské 
rodiny sa o všetkých výborne starali. Cestou 
späť sa zastavili na celý deň v  Londýne 
a prezreli si najznámejšie pamiatky – Big 
Ben, Buckingham Palace, London Eye, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, China 
Town...

Na záver pobytu v Londýne sa ešte pre-
viezli loďou popod Tower Bridge, okolo 
St.  Paul´s Cathedral, Greenwich, kadiaľ 

prechádza nultý poludník k  O2 Arene, 
odkiaľ už potom autobusom cestovali späť 
domov na Slovensko.

Pobyt sa žiakom veľmi páčil. Dozvedeli 
sa veľa o krajine, jazyk ktorej sa učia už nie-
koľko rokov a spoznali skutočný život v tejto 
krajine. Nie všetky jedlá všetkým chutili, 
najmä sendviče každý deň na obed, ale keď 
sme v zahraničí, musíme sa prispôsobiť.

Mnohí sa chcú do Anglicka vrátiť aj na 
budúci rok.

Môžeme zájazd všetkým odporučiť, 
nebudú ľutovať!!!

Anna Haverová 
organizátorka zájazdu

FITDAY s Ivou v Hoteli LIPA
Ako inštruktorka, ale ako i človek mám 

rada pohyb, hudbu, dobré jedlo a módu. 
Toto všetko sa nám podarilo zlúčiť v jedno 
úžasné popoludnie v sobotu 27. apríla, 
v spolupráci s Hotelom Lipa. Stretli sme sa 
v dobrej náladičke, mnohé plné očakávania, 
čo nám prinesú nové hodiny a techniky cvi-
čenia od ďalších dvoch výborných inštruk-
toriek. Som veľmi rada, že prijali moje 
pozvanie a prišli nám ukázať svoj pohľad na 
ich tréning. Ako prvá – Ivana Chutniaková 

– som odštartovala náš pohybový ,,maratón“ 
s mojou hodinou go Fit!, ktorá zahŕňa warm 
up, cardio trening, hiit trening a cooldown/
stretch..., nakoľko som dynamická osoba, 
tak v tomto duchu sa vždy nesie aj moja 
hodinka. Ani tu to nebolo výnimkou. Na 
rad po krátkej prestávke sa babám pred-
stavila moja prvá „hosťka“ Diana Hô Chí 
s novým cvičiacim konceptom BAX. Veľmi 
kvalitne a precízne oboznámila s techni-
kou tohto tréningu všetky zúčastnené ženy. 
Myseľ sa upokojila, hudba spomalila a telo 
komplet spotilo. Ako tretia sa nám predsta-
vila Ala Antalová – inštruktorka power jogy, 
ktorá prepojila jogu s úžasnými upokojujú-
cimi arómami a telo i duša sa po náročných 

troch hodinkách dostali do relaxačnej veľmi 
príjemnej atmosféry. Posledným hosťom 
v našom programe bola výstava talianskej 
športovej značky df.slovakia určená pre 
ženy, ktorá je veľmi kvalitná, štýlová, nad-
časová a jej kúsky sú použiteľné pri akomkoľ-
vek športe pre ženy. Na záver sme sa usadili 
a vychutnali si výborné jedlo a kávu. Verím, 
že to nebola posledná úspešná akcia a o rok 
to rozhýbeme zase.

Chutniaková Ivana

Slovami účastníčok:
“Fit Day som si naozaj užila. Nápad, orga-
nizácia, priestory i jedlo boli skvelé. Už po 
prvých cvikoch som cítila príval energie, ktorý 
ma neopustil ani v záverečnej joge. A o tej 
už nikdy nepoviem, že je jednoduchá. Hoci 
som si myslela, že budem po celom dni vyčer-
paná, atmosféra ma natoľko pohltila, že som 
dokázala čerpať energiu ešte niekoľko dní. 
Samozrejme bola i svalovica. Ale ten dobrý 
pocit, ktorý som si z cvičenia odniesla, pretr-
váva až doteraz. Určite by som do toho išla 
znova. Odporúčam to každému, kto miluje 
pohyb a kolektívne cvičenie. A ak by som stále 
váhala, presvedčila by ma lákavá odmena na 
záver. Švédske stoly boli naozaj tou pomysel-
nou čerešničkou na torte. I pri tejto príležitosti 
som zistila, že zdravé a chutné varenie môže 
ísť dohromady.”

Martina Hlubocká

„Fitday s Ivou hodnotím na 1* 
Hodina s Ivou bola energická a náročná ako 
vždy :) 
Ostatné dve hodiny boli pre mňa veľmi kva-
litným fyzickým tréningom, kde bolo treba 
zosúladiť telo, myseľ a dušu.
Nakoniec  výborná večera od Hotela Lipa.“

Alena Porubanová
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Prvé cyklistické preteky 
pre deti v Starej Turej

Dňa 18. 5. 2019 sa v Starej Turej usku-
točnil 1. ročník cyklistických pretekov pre 
deti. Deti pretekali priamo v centre mesta 
na pešej zóne na okruhu s dĺžkou cca 460 m. 
Trať a zabezpečenie bolo v réžii cyklistic-
kého klubu CK Piešťany. Po rannej prezen-
tácii a súhlase zákonného zástupcu s účasťou 
dieťaťa na pretekoch, sme začali štartovať 1. 
kategóriu BABY. Pretekárov čakala rovinka 
o dĺžke 100 m. Z chlapcov si najlepšie 
počínali: 1. miesto Dominik Hvožďara, 
2. miesto Marek Zemanovič a  3. miesto 
Nikolas Klimek.

Samozrejme ani dievčatá sa nedali 
zahanbiť: 1 miesto Dominika Arbetová, 
2. miesto Olívia Marónová a na 3. mieste 
sa umiestnila Vanda Roháčková.

Po ocenení najmenších pretekárov 
a uzatvorení trate predjazdcom nasledovala 
kategória MIKRO (5 – 6 roční). Na dvoch 
okruhoch si najlepšie počínali z chlapcov: 
1. miesto Václav Synek, 2. miesto Adam 
Eisele. Z dievčat sa na 1. mieste umiestnila 
Karolína Kýšková, na 2. mieste  Adelka 
Dúbravčíková, 3. miesto obsadila Anička 
Arbetová a na 4. mieste Nelka Lackovičová. 

Počas ich dekorovania sa na štart pri-
pravovala najzastúpenejšia kategória MILI 
(7 – 8 roční). Pretekárov čakali 4 neľahké 
okruhy. Aj vďaka fanúšikom a výbornej 
atmosfére chlapci prišli v poradí: 1. miesto 
Filip Eisele, 2. miesto Lukáš Drápal, 
3. miesto Jakub Durec, 4. Lukáš Eisele 
5. Slávko Štefánik, 6. Lukáš Štefík. Z dievčat 
sa na 1. mieste umiestnila Sárka Benianová, 
na 2. mieste Alžbetka Šípošová a 3. miesto 
obsadila Adelka Stančíková. Ceny víťazom 
opäť odovzdali naše pôvabné organizátorky. 
J A trať už patrila kategórii MINI (9 – 10 
roční). Na ôsmich okruhoch zvíťazil náš 
tajný favorit Marián Stančík J, na 2. mieste 
sa umiestnil Andrej Porubský a tretie 
miesto získal Filip Štefík. Medzi dievčatami 
sa medaily rozdelili v tomto poradí: 1. miesto 
vybojovala Radka Durcová, 2. miesto pat-
rilo Petre Bačovej a na 3. mieste sa umiest-
nila Viktória Drápalová. 

Po dekorovaní víťazov nás čakala  
posledná obsadená kategória Mladší žiaci 
(11 – 12 roční), respektíve žiačky, keďže sa 
nenašiel žiadny chlapec, ktorý by sa vydal 
do boja s náročnou traťou – 12 okruhov. 
O to viac sme si užívali súboj troch neo-
hrozených dievčat, ktoré môžu byť vzorom 

pre nejedného pretekára a boli 
skutočne fantastické. Na prvom 
mieste sa umiestnila Simonka 
Roháčková, 2. miesto Vaneska 
Szekfuová, 3. miesto  obsa-
dila naša bojovníčka Karin 
Klimková. Do kategórie Starší 
žiaci (13 – 14 roční) prišli deti 
bez svojich zákonných zástup-
cov. Podmienkou účasti na 
pretekoch je súhlas zákon-
ného zástupcu, preto tieto 
deti nemohli štartovať. Všetci 
budúci saganovci boli odme-
není diplomom, medailou 
– zlato, striebro, bronz a pamät-
nými medailami. Deti dostali 
občerstvenie a po pretekoch 
zmrzlinku. Odmenou za skvelé 
výkony boli cyklistické fľaše.

Toto všetko sa podarilo 
vďaka nadšeným dobrovoľ-
níkom z klubu CK Piešťany 
a ich fantastickým priate-
ľom, ktorí sa rozhodli priblí-
žiť staroturianskym deťom 
krásu cyklistických prete-
kov. Menom usporiadate-
ľov chcem poďakovať mestu 
Stará Turá, AVE – MOTO 
Nové Mesto nad Váhom, 
Jurajovi Breštenskému, DT – 
Slovenská výhybkáreň Nové 
Mesto nad Váhom, LESOTUR, 
s. r. o. Stará Turá, AQUA – 
KUBIŠ, s. r. o. Nové Mesto 
nad Váhom, Inštalatérstvo 
Ján Durec, Technickým služ-
bám mesta Stará Turá a pre-
dajni Elektro Oleš. Vďaka 
týmto firmám sa nám podarilo 
zabezpečiť trať a ceny pre deti. 
Veľká vďaka patrí aj p. Petrovi 
Dúbravčíkovi, za zabezpeče-
nie zdravotnej služby, ktorá 
našťastie nemala žiadnu prácu 
a taktiež Mestskej polícii za 
zabezpečenie poriadku a bez-
pečnosti. Ďakovať dobrovoľníkom, všetkým 
našim priateľom, by sme v skutočnosti ani 
nemuseli, veď podľa ich vyjadrenia – najväč-
šou odmenou im bolo záverečné ďakujem 
a otázky detí a ich rodičov, kedy budú ďal-
šie preteky. J Odmenou pre organizátorov 

boli fantastické výkony detí s ich úžasnými 
rodičmi, ktorí s nimi chceli stráviť príjemné 
športové dopoludnie. Všetkým patrí veľké 
ďakujem, tešíme sa na ďalšie preteky spolu 
s vami.

Monika a Marián Stančíkovi 
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Sedem statočných J
Mladšie mini vycestovali na palubovku doposiaľ neporazeného 

družstva do Šamorína. Úvod zápasu bol vyrovnaný, ale vďaka tvrdej 
hre, ktorú Šamorínčanky predvádzali, sa tieto rýchlo dostali do vede-
nia a našim menej skúseným hráčkam nedali dýchať. Dievčatká tak 
utrpeli krutú prehru, na ktorú ale v ďalšom zápase zabudli a napravili 
si chuť víťazstvom so súperom z Nitry. V ¼ si zabezpečili náskok, 
ktorý postupne produktívnou hrou a bojovnosťou zvyšovali a tak 
súperovi oplatili prehru z prvého vzájomného zápasu.
Výsledky ml. mini žiačok U11: 
09.03.19, ŠBK Šamorín – MBK ST 62:11
23.03.19, MBK ST – BKM Junior UKF Nitra 64:38

Dievčatá z tímu starších mini súperovi v Ivanke pri Dunaji dovo-
lili v 1. zápase len 9 bodov. Druhý zápas bol už vyrovnanejší, ale aj tak 
sa tešili z víťazstva. V ďalšom kole privítali na palubovke priameho 
súpera v boji o postup na MS. Dievčatá z Petržalky naše hráčky 
fyzicky prevyšovali, tie sa však výškovej prevahy nezľakli a výhrou 
tak spravili dôležitý krok smerom k MS. Posledný marcový víkend 
sa stretli s maďarským družstvom mimo súťaž, ktorý im nerobil 
najmenší problém. 
Výsledky st. mini žiačok U12:
02.03.19, Klokani Ivanka pri Dunaji – MBK ST 9:45, 29:44
16.03.19, MBK ST – MBK Petržalka Five Stars 50:22, 66:31
30.03.19, MBK ST – Széchenyi Kosárlabda Ak SE 53:2, 55:5

Mladšie žiačky na palubovke Šamorína začali veľmi aktívne 
a súperovi už v prvom polčase dokázali odskočiť na rozdiel skoro 
30 bodov a následne celý zápas vyhrať. V druhom zápase začali 
podobne, no na celý zápas už nestačili sily a v závere ich súper pre-
konal. V ďalšom súťažnom kole do zápasu nastúpilo len 8 dievčat, 
v útoku predviedli natrénovanú kombinačnú hru, na ktorú súper 
nenašiel primeranú odpoveď.  V 2. zápase zostalo na palubovke 
len 7 statočných, ktoré už nemali toľko energie a hra sa vyrovnala. 
V ¾ však naše dievčatá pozbierali všetky zostávajúce sily, strelecky 
sa začalo dariť aj F.Sekerkovej a tak si vypracovali náskok, ktorý sa 
im v 4/4 aj podarilo uhájiť.
Výsledky mladších žiačok U13: 
09.03.19, ŠBK Šamorín – MBK ST 41:69, 63:46
23.03.19, MBK ST – BK Slovan Bratislava 69:35, 46:37

Staršie žiačky nastúpilo proti najsilnejším súperov z tabuľky len 
s 9 hráčkami. Dievčatá proti Seredi nastúpili agresívne a predovšet-
kým hra V.Kubinovej a S.Surmanovej robila súperovi problémy. V ¾ 
veľká bojovnosť u niektorých hráčok spôsobila problémy s faulami, 
čím aj veľký počet trestných hodov, ktorými sa súper dotiahol na 
rozdiel 4 bodov. V závere sa prejavila únava, súperova šnúra 14 
bodov a následné vyfaulovanie 2 našich hráčok. A tak po výbornom 
výkone naše dievčatá prehrali o 10 bodov. V nedeľu sa po ťažkom 

zápase postavili proti 15 hráčkam z Trnavy. A hneď v úvode pre-
kvapili nie len fanúšikov, ale hlavne súpera bojovným a aktívnym 
nástupom. Dievčatá odchádzali do šatne so 17 bodovým náskokom. 
V druhom polčase však už bola na dievčatách vidieť veľká únava 
a keď sa súper 2 minúty dokonca trestnými hodmi dostal do vede-
nia, nebolo už síl na úspešné zakončenie zápasu. Tento zápas staršie 
žiačky nešťastne prehrali o 2 body, aj keď za obrovskú bojovnosť by 
si víťazstvo zaslúžili. 
Výsledky starších žiačok U15:
23.03.19, MBK ST – BK Lokomotíva Sereď 58:68
24.03.19, MBK ST – BK AŠK Slávia Trnava 54:56

Družstvo kadetiek si po zápasoch v turnaji EGBL dlho neod-
dýchlo a hneď v nasledujúci víkend privítalo na palubovke súpera 
z Trnavy, s ktorým sa stretli už vo 4.vzájomnom zápase. Hneď 
v úvode sa začali strelecké preteky našich dievčat a v 2/4 bol stav 
zápasu 33:11. Z nepochopiteľných príčin však prišlo k výpadku kon-
centrácie domáceho tímu, kopili sa chyby v obrane a súper, ktorý 
túto situáciu využil, sa šnúrou 17:0 vrátil do zápasu. Naše kadetky sa 
v závere spamätali a predovšetkým podkošové hráčky T. Vandlíková 
a N. Vojteková dokázali zvrátiť priebeh zápasu a dostať náš tím 
opäť do 10 bodového vedenia. Ďalší víkend cestovali kadetky na 
východ republiky. V Poprade odohrali zápas proti súperovi z dolnej 
časti tabuľky, hoci začiatok bol rozpačitý, v 2/4 sa dievčatá prebrali 
a postupne zvyšovali svoj náskok na konečných 40:70. V nedeľu ich 
čakal podstatne silnejší súper zo Spišskej N.Vsi, ktorý na palubovku 
vybehol s agresívnou obranou, ku ktorej pridal aj 9 úspešných trojok, 
čo znamenalo 27 bodov, o ktoré aj naše dievčatá prehrali. V závere 
mesiaca odohrali kadetky zápasy s Anjelkami, na ich výškovú pre-
vahu a ďalekonosné strely však recept nenašli.
Výsledky kadetiek U17:
09.03.19, MBK ST – BK AŠK Slávia Trnava 65:57
16.03.19, BAM Poprad – MBK ST 40:70
17.03.19, ŠKBD Spišská Nová Ves – MBK ST 69:42
30.03.19, MBK ST – Young Angels Košice 2017 55:78
31.03.19, MBK ST – Young Angels Košice 2016 43:89

Na domácu palubovku proti 11 hráčkam Zvolenu vybehlo len 6 
hrania schopných dievčat z domáceho družstva žien. Veľké prekva-
penie už po pár minútach zažili nie len fanúšikovia, ale najmä súper, 
ktorý svoj prvý kôš dal až pri stave 15:0. A hoci sa postupne začala 
prejavovať únava, dievčatá sa nevzdali a dosiahli ohromujúci výsle-
dok 76:51, ktorý na začiatku zápasu málo kto očakával. V nedeľu sa 
7 statočných postavilo proti hráčkam z Banskej Bystrice. Dievčatá 
tak, ako v sobotu, začali s aktívnou obranou a vďaka mimoriadne 
presnej streľbe T. Moravčíkovej si do polčasu vybojovali 20 bodový 
náskok. Za bojovnosť a snahu v týchto dvoch náročných zápasoch 
si naše najstaršie hráčky zaslúžia veľkú pochvalu a uznanie.

Na zápasy na východ Slovenska, cestovalo družstvo 
z veľkej časti doplnené mladšími kadetkami. Napriek 
tomu dokázali hráčkam CBK úspešne vzdorovať a hrali 
vyrovnaný zápas. V druhom polčase však súper zvý-
šenou aktivitou prevzal vývoj zápasu do svojich rúk 
a rozhodol o víťazstve. Na palubovke YA KE dievčatá 
predviedli oveľa slabší výkon, na súpera nestačili ani 
fyzicky a tak odchádzali z palubovky s rovnakou prehrou, 
ako predošlý deň.
Výsledky žien/junioriek U19:
02.03.19, MBK Stará Turá – BK Zvolen 76:51
03.03.19, MBK ST– BK ŠK UMB BB 66:30
23.03.19, CBK Minibuseuropa  Ťah. – MBK ST 70:47
24.03.19, YA Košice U19 – MBK ST 70:47

MBK Stará Turá
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