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 76. VÝROČIE 
UKONČENIA 
 2. SVETOVEJ 
VOJNY V EURÓPE

 n Kancelária primátora mesta

Druhá svetová vojna si vyžiadala životy 
miliónov ľudí a poznačila celé rodinné klany 
na niekoľko ďalších desaťročí. Na Slovensku 
si jej ukončenie pripomíname 8. mája pri 
príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. 

Pri tejto príležitosti ešte vo štvrtok 6. mája 
primátor mesta, prednostka mestského úradu 
a členky základnej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov Stará 

Turá položili kyticu kvetov k pamätníku na 
Námestí Slobody a tiež k pamätnej tabuli, na 
mieste, kde v minulosti stála židovská syna-
góga. 

„Zlo potrebuje k svojmu víťazstvu jedinú vec. 
Aby dobrí ľudia nerobili nič.“ Tento výrok štát-
nika Edmunda Burka v sebe skrýva odvahu, 
vlastenectvo a obetu všetkých dobrých ľudí, 
ktorí bojovali proti zlu a položili životy za 
našu slobodu. 

Česť pamiatke všetkých obetí a hrdinov 
druhej svetovej vojny.

Nasledujúce číslo 
Staroturianskeho 
spravodajcu vyjde 
až v septembri

Milí čitatelia, 
tak ako sme Vás už informovali v aprílo-
vom čísle Staroturianskeho spravodajcu, 
počas letných mesiacov, teda júl a august 
náš obľúbený mesačník dostane prázdni-
ny a vydanie ďalšieho čísla plánujeme až 
k 1. septembru 2021.

Samozrejme počas tohto času, bude-
me aj  naďalej prijímať Vaše zaujímavé 
články, fotografie i námety. Uzávierka 
pre ďalšie číslo tak bude 15. augusta 
2021.

Veríme, že i napriek komplikáciám 
nám zachováte priazeň a už teraz sa bu-
dete tešiť na nové čísla Staroturianskeho 
spravodajcu.

 n Vaša redakcia

LETNÉ ZÁJAZDY

 n Nezbudská Lúčka 
10. júla 2021, DK Javorina

 n Červený Kameň  
24. júla 2021, DK Javorina

 n Banská Štiavnica  
31. júla 2021, DK Javorina

 n Bojnice   
14. augusta 2021, DK Javorina

KULTÚRNE PODUJAT IE

 n Remeslá našich 
predkov
6. augusta, 10.00 – 18.00 h, Námestie 
slobody, DK Javorina
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 V Starej Turej  sme zaočkovali 207 ľudí
 n Kancelária primátora mesta

Mesto Stará Turá vníma ako 
jedno z dôležitých opatrení, 
ktoré budú viesť k návratu 
k bežnému životu a k ochrane 
pred ochorením COVID-19, 
očkovanie. Je na každého 
slobodnom rozhodnutí, či sa 
zaočkovať dá. Naša samospráva 
túto možnosť ponúkla na 
zváženie našim seniorom nad 
60 rokov. 

Mesto Stará Turá v spolupráci 
s Nemocnicou s poliklinikou 
Myjava pripravilo pre seniorov 
nad 60 rokov možnosť zaočkovať 
sa proti ochoreniu COVID-19 
priamo v Starej Turej bez nut-
nosti vycestovať mimo svojho 

bydliska. Snahou tohto projektu 
bolo uľahčiť seniorom prístup 
k vakcínam a prispieť k zvýšeniu 
percenta zaočkovaných v našom 
meste. 

Počas dvoch týždňov sa do 
nášho registračného systému cez 
telefonické linky a emailovú ad-
resu zaregistrovalo viac ako 250 
občanov. Pár dní pred samotným 
očkovaním sme všetkých senio-
rov opätovne kontaktovali, mno-
hí už boli zaočkovaní vo vakci-
načnom centre alebo im súčasný 
zdravotný stav nedovoľoval dať sa 
zaočkovať. Počet registrovaných 
sa tak znížil. 

Samotné očkovanie sa usku-
točnilo dňa 13. mája v priesto-
roch Domu kultúry Javorina vďa-
ka mobilnej očkovacej jednotke 

z Nemocnice s poliklinikou 
Myjava. Spolu sme vakcínou od 
spoločnosti Pfizer/BioNTech 
zaočkovali 207 ľudí. Väčšia časť 
občanov bola zaočkovaná priamo 
v Dome kultúry Javorina a tým, 
ktorí potrebovali sprievod, sme 
zabezpečili dopravu automobi-
lom. Osem imobilných obča-
nov sme boli zaočkovať priamo 
v domácnosti. Seniorov, ktorí sa 
na očkovanie nedostavili, sme 
nahradili náhradníkmi. Súčasne 
prebehlo očkovanie 2. dávkou 
vakcíny v Zariadení opatrovateľ-
skej služby Stará Turá, kde sme 
zaočkovali seniorov i personál 
zariadenia. 

Veľké poďakovanie za túto 
akciu patrí pani Markovej z NsP 
Myjava a jej očkovaciemu tímu. 

Vďaka ich výbornej organizácií 
a profesionalite prebehlo očko-
vanie rýchlo a bezproblémovo. 
Ďakujeme aj našim kolegom 
z oddelenia Kancelárie primáto-
ra a Oddelenia školstva a sociál-
nych vecí, dobrovoľným hasičom, 
ktorí zabezpečovali registráciu 
občanov, administratívnu agen-
du, realizáciu očkovania a odvoz 
seniorov. 

Celý svet už viac ako rok bo-
juje s pandémiou koronavírusu. 
Veríme, že aj takýmto projektom 
sme napomohli v boji proti šíre-
niu vírusu v našom meste a kraji-
ne a pomohli sme ochrániť obča-
nov nášho mesta pred nakazením, 
prípadne výraznejším priebehom 
tohto nebezpečného ochorenia.

 n Očkovanie seniorov v Starej Turej  n Očkovanie seniorov v Starej Turej

 n Očkovanie seniorov v Starej Turej
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 Rekonštrukcia 
 chodníkov 
a spevnených 
plôch v meste

 n MsÚ Stará Turá

V Starej Turej sa postupne od mesiaca apríl začalo s rekonštrukciou 
ďalších úsekov chodníkov a spevnených plôch v meste. Väčšina 
úsekov sa bude realizovať dodávateľsky, niektoré budú Technické 
služby robiť vo vlastnej réžií. Mesto Stará Turá v roku 2021 do 
opráv chodníkov a spevnených plôch preinvestuje sumu viac ako 
100 tisíc eur. 

V rámci tohto objemu finančných prostriedkov sa bude realizovať 
dodávateľsky:
 § Rekonštrukcia chodníka na Ulici Hurbanovej – pokračovanie 

pred bytovými domami č. 152 a 154,
 § Rekonštrukcia chodníka na Ul. SNP, napojenie z hlavnej 

ulice SNP okolo bytového domu č. 261 po druhý vchod, kde 
už je položená zámková dlažba, 

 § Rekonštrukcia chodníka vo vnútrobloku na Lipovej ulici č. 6,
 § Rekonštrukcia chodníka vo vnútrobloku na Lipovej ulici č. 8,
 § Parkovisko pri poliklinike z ľavej strany kotolne, kde vznikne 

12 nových parkovacích miest. 
Ukončenie dodávateľských prác sa v prípade priaznivých poveter-
nostných podmienok predpokladá do konca júna 2021. 

Vo vlastnej réžii Technické služby budú realizovať:
 § Rekonštrukcia chodníka na Ulici Hurbanovej pred bytovým 

domom č. 143 aj s náhradnou výsadbou za vyrezané ihličnaté 
stromy,

 § Bezbariérový vstup na chodník pred budovou mestského 
úradu (už zrealizované),

 § Urnové miesta a chodníky na mestskom cintoríne. 

Tieto aktivity by mali byť zrealizované do konca roka 2021.

Príďte zahlasovať 
 za jeden z projektov 
do COOP Jednoty!

 n MsÚ Stará Turá

Každoročne je v rámci nášho regiónu podporená z Nadácie COOP 
Jednota obec alebo mesto s troma svojimi projektmi. V tomto roku 
bolo v rámci predajní COOP Jednota Prievidza vybrané mesto Han-
dlová, mesto Stará Turá a obec Tužina. Za každú obec sú zvolené 
tri projekty, za ktoré budú môcť hlasovať zákazníci, v termíne od 
15.5.2021 do 15.6.2021 v predajniach v spomenutých mestách a obci. 
Príďte hlasovať a tak podporiť „svoj“ projekt. Víťazný projekt získa 
grant 6000 eur. 

V Starej Turej môžete podporiť jeden z troch projektov. Krátky 
popis jednotlivých projektov:
 § Nové preliezačky pre škôlku - zakúpenie nových preliezačiek pre 

Materskú školu Stará Turá
 § Nová zeleň na Hurbanovej ulici - vytvorenie oddychovej zóny 

pri bytovom dome na Hurbanovej ulici č. 143. Výsadbou 
stromov, kríkov a kvetov, ako aj kúpou mobiliáru pretvoriť 
doteraz nevyužívaný a znečistený priestor na príjemnú 
spoločenskú zónu. 

 § Oddych v prírode - zakúpenie cyklistického altánku a mobiliáru 
(lavička, informačná tabuľa, smetný kôš), ktorý bude umiestnený 
pri cyklistickej trase v lokalite Topolecká - Hlavina.

Nezabudnite hlasovať v predajni COOP Jednota v Starej Turej v ter-
míne od 15.5. do 15.6.2021.
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Netradičný 
policajný 
úlovok

 n MsP Stará Turá

Mestskú políciu Stará Turá najčastejšie 
občania privolávajú k riešeniu závažných 
priestupkov proti bezpečnosti, pri porušení 
verejného poriadku a iných trestných činov. 
Občania niekedy ich pomoc potrebujú aj 
v prípade odchytu túlavých zvierat. Vo 
väčšine prípadov ide o psov alebo mačky.

Kuriózny prípad riešili naši mestskí policajti 
6. mája 2021, kedy ich občan požiadal o po-
moc s odchyteným zvieraťom. Prekvapením 
bolo, keď dorazili a na mieste zistili, že sa 
jedná o sovu. Na Slovensku chránený samec 
výra skalného bol podľa prvotnej obhliadky 
príslušníkov MsP Stará Turá mierne dezo-
rientovaný (pravdepodobne po náraze), ale 
nezranený. 

V službe bol i náčelník polície Ing. Ľubo-
mír Málek, ktorý informoval o tomto náleze 
Štátnu ochranu prírody. Následne po kon-
zultácii prevzal výra do svojej starostlivosti, 
nakoľko je aktívnym sokoliarom, je tiež regis-
trovaný a vedený na Ministerstve životného 
prostredia Slovenskej republiky ako chovateľ 
ohrozených druhov a vie mu poskytnúť od-
bornú starostlivosť. Výr si pár dní oddýchne, 
naberie sily a po zotavení bude vypustený 
naspäť do voľnej prírody.

Uplynulé obdobie je sprevádzané viace-
rými negatívnymi správami a tak nás pote-
šilo, že záchrana tohto krásavca, posúďte na 

fotografiách, bude mať šťastný koniec. 
I takéto netradičné zážitky prináša práca 

našich príslušníkov Mestskej polície Stará 
Turá.

Pozn. redakcie: 
V čase vydania tohto čísla Spravodajcu bol 
tento výr, šťastne vypustený do voľnej prírody 
(viď foto).

Stredná odborná škola, Športová 675,  Stará Turá
v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) na podanie 
návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 
– za účelom umiestnenia automatov na nápoje. 

Účel nájmu: Automat na teplé nápoje - 1 m2
 Automat snackový - 1 m2
 
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo 
poštou v uzatvorenej obálke s označením „Prenájom priesto-
rov – automaty – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 15.06.2020 do 
12:00 h, na adresu Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 

Stará Turá. Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude 
doručený alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej 
lehote. Ponuku je treba podať na každý automat zvlášť. Podmien-
kou je tiež dodanie automatov, ktoré disponujú platobným 
terminálom aj s bezhotovostnou platbou.
Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh 
zmeniť a ani odvolať.
Ak bude predložená viac ako jedna cenová ponuka v rámci OVS, 
bude nasledovať elektronická aukcia.
Bližšie informácie získate na webovej stránke školy.

 n Ing. Milan Duroška,  riaditeľ SOŠ

 n Náčelník mestskej polície Ľubomír Málek vypúšťa po zotavení do voľnej prírody výra 
skalného, 18. mája 2021 v Starej Turej (zdroj: TASR - Radovan Stoklasa)

 n odchytený výr skalný
 n Náčelník MsP Ing. Ľubomír 

Málek s odchytenou sovou
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Dva pľúcne ventilátory  zo Starej 
Turej smerujú do Nemocnice 
s poliklinikou na Myjave
STAR Á TUR Á, 30.3.2021 – 
V súčasnej neľahkej situácii 
je naša krajina zahalená 
rúškom čiernej farby, situácia 
v preplnených nemocniciach sa 
nezlepšuje a denne pribúdajú 
pacienti, ktorí potrebujú umelú 
pľúcnu ventiláciu – prístroje 
pomáhajúce pacientom dýchať. 

Dva významné výrobné pod-
niky zo Starej Turej, Chirana, 
a.  s., ktorý je súčasťou spoloč-
nosti Chirana Holding, a Sen-
sus Slovensko a. s. patriaci do 
nadnárodnej spoločnosti Xylem, 
sa preto rozhodli pomôcť zdra-
votníkom v boji proti zákerné-
mu vírusu COVID-19 a daro-
vali Nemocnici s poliklinikou 
Myjava dva prístroje na umelú 
pľúcnu ventiláciu CHIRANA 
AURA Basic, ktorého výrobcom 
je práve spomínaná spoločnosť 
Chirana, a. s. Darované pľúcne 
ventilátory, ktoré budú inšta-
lované na Covid oddelení, pre-

vzal MUDr. Henrich Gašparík, 
PhD., riaditeľ Nemocnice s po-
liklinikou Myjava.

Tieto pľúcne ventilátory s pa-
tentovanou technológiou doká-
žu reálne zachrániť pacientov so 
zlyhávajúcimi pľúcami z dôvodu 

rozsiahlej pneumónie spôsobenej 
koronavírusom SARS-Cov-2, 
ktorý je príčinou ochorenia 
COVID-19, ale taktiež sú účin-
né i pri zvládaní stavov pacientov 
s ťažko nehomogénne postihnu-
tými pľúcami. 

“Nie je nám ľahostajná 
situácia, v ktorej sa ocitlo 
naše zdravotníctvo. Chceme 
podporiť ich neutíchajúci 
boj s týmto zákerným ocho-
rením. Veríme, že darované 
prístroje pomôžu zachrániť 
nejeden ľudský život,” vzá-
jomne sa zhodli Ing. Ján Brkal, 
generálny riaditeľ Chirana, a.s. 
a Ing. Ondrej Pakan, generálny 
riaditeľ Sensus Slovensko a.s. 

Oboch spomínaných výrob-
ných podnikov, tak ako väčšiny 
výrobných podnikov na Sloven-
sku ale i vo svete, sa táto mimo-
riadna situácia dotýka priamo 
prostredníctvom viacerých fak-
torov nepriaznivo ovplyvňujú-
cich ich prevádzky. Ale i napriek 
tomu dokážu uprednostniť po-
moc pri záchrane čo i len jedného 
ľudského života pred finančnými 
výsledkami.

Tlačová správa

ODBORÁRSKE  OKIENKO
Milí naši odborári, sympatizanti,
vždy v májovom čísle STAROTURIAN-
SKEHO  SPRAVODAJCU Vás zvyknem 
informovať o našich aktivitách v predošlom 
roku. Jednak v máji STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA nevyšiel, preto využijem 
júnové číslo – ešte pred 2-mesačnou pre-
stávkou.

Okrem hlavnej činnosti – vyjednávania 
Kolektívnych zmlúv alebo Protokolárnych 
zmien Kolektívnej zmluvy, pracovno-práv-
neho poradenstva, chceme našim členom 
spríjemniť aj oddych organizovaním zájaz-
dov, rekreácií.

Nakoľko situácia v roku 2020 nebola 
priaznivá na organizovanie zájazdov a re-
kreácií - mali sme v mesiaci máj naplánova-
ný poznávací zájazd v TALIANSKU, ktorý 
sme pre nepriaznivú situáciu v súvislosti so 
šíriacim sa koronavírusom v európskych 
krajinách nemohli uskutočniť. 

V rámci uvoľnenia opatrení sa uskutoč-
nili v roku 2020 iba 3 zájazdy – turistický 

zájazd dňa 20.6.2020 a zájazdy na termálne 
kúpalisko VEĽKÝ MEDER v dňoch 17.7. 
a 14.8.2020.

Po 2–ročnej prestávke by sa v tomto 
roku malo uskutočniť aj STRETNUTIE 
DÔCHODCOV.  

VZO OZ KOVO na svojom zasadnu-
tí dňa 26.1.2021 sa zaoberal organizova-
ním  STRETNUTIA DÔCHODCOV 
v roku 2021. Na základe momentálnej 
situácie ohľadne COVID-19 a s ním súvi-
siacich opatrení, VZO OZ KOVO uzn. č. 
12/2021 odsúhlasil presunutie organizo-
vania STRETNUTIA  DÔCHODCOV 
na rok 2022. Takáto veľká akcia trvajúca 
3 dni pri účasti 80 – 100 pozvaných hostí 
denne sa musí organizovať niekoľko mesia-
cov dopredu. Nakoľko sa dopredu nevie aká 
bude situácia v auguste 2021, či sa vôbec 
bude môcť zhromaždiť toľko osôb, VZO 
prijal uvedené rozhodnutie. 

Organizovanie zájazdov – turistického 
zájazdu a zájazdov na termálne kúpalisko 

bude závisieť od pandemickej situácie 
a platných opatrení Úradu verejného zdra-
votníctva. Pokiaľ budú otvorené termálne 
kúpaliská a bude záujem o organizovanie 
zájazdov, ZZO OZ KOVO by po odsúhla-
sení VZO OZ KOVO organizoval zájazd 
na termálne kúpalisko v dňoch:
24.7.2021 (sobota) - termálne kúpalisko 
14.8.2021 (sobota) - termálne kúpalisko 

Odchod autobusu v oboch prípadoch je 
o 7.00 hod. od CHIRANY.

O organizovaní a prípadnom prihláse-
ní sa informujte telefonicky na č. t. 0911 
817 643 – p. CHACHULOVÁ –  až po 
1.7.2021.  

Zájazdu sa môžu zúčastniť riadni čle-
novia ZZO OZ KOVO CHIRANA-PRE-
MA Stará Turá a ich rodinní príslušníci 
(manžel, manželka, druh, družka a deti do 
25 rokov veku) ako aj členovia s individu-
álnym členstvom – dôchodcovia ZZO OZ 
KOVO CHIRANA-PREMA Stará Turá. 

UPOZORNENIE: t. č. na pevnú 
linku 032/775 26 74 je od januára 2021 
ZRUŠENÉ.

 n ZZO OZ KOVO

Medical & Dental Company
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Novinky zo ZŠ
 n Mgr. Katarína Medňanská

Milí naši čitatelia, 
tešíme sa, že otvárate Staroturianskeho spra-
vodajcu aj na tejto strane, kde Vám prinášame 
informácie, novinky a zaujímavosti zo života 
našej ZŠ. Je pre nás cťou, že Vás zaujíma, čo 
máme nové, čo nás trápi, čo nás teší a na čom 
pracujeme. V predchádzajúcich rokoch sme 
na týchto stránkach s hrdosťou opisovali naše 
úspechy v rôznych vedomostných či športo-
vých súťažiach a informovali Vás o besedách, 
koncertoch, divadelných predstaveniach či 
exkurziách, ktoré sme absolvovali. Je to však 
už rok, čo sa pasujeme s novými výzvami tejto 
doby - s dištančným vzdelávaním. Nielen, že 
nemáme možnosť zúčastňovať sa tých všet-
kých zaujímavých aktivít, ktoré som spomí-
nala, no chýbajú nám i tie “obyčajné” veci, 
ktoré sa odohrávali v triedach, chýba nám 

“normálne” vyučovanie, písanie na tabuľu, 
hry a súťaže, športovanie, spievanie, objatia, 
smiech, rozhovory a hry s kamarátmi… Verí-
me však, že aj toto sa čoskoro vráti. Zatiaľ sa 
snažíme využiť čas, ktorý máme, čo najlepšie, 
ako vieme. My učitelia robíme všetko pre to, 
aby Vaše deti dostávali i v týchto časoch kva-
litné vzdelanie i čosi naviac - povzbudenie, 
pomoc, priateľské sprevádzanie.

Samozrejme, nie je to jednoduché a všetci 
robíme i chyby - veľkí i malí - nezabudni-
me však, že chyby, ak sa z nich vieme poučiť, 
sú najlepšou učiteľkou života, posúvajú nás 
vpred. Podstatná je snaha a záujem a to, dú-
fam, všetci máme.

Čo máme nové na 1. stupni:
V poslednom čase prebiehalo vyučovanie na 
1. stupni najskôr prezenčne, potom dištanč-
ne a verím, že v čase vydania tohto článku 
to bude opäť prezenčne :) Okrem riadneho 
a povinného vyučovania mali žiaci možnosť 
venovať sa i zaujímavým a tvorivým aktivi-
tám. Napr. 2. A pracuje na projekte Osmi-
jankova literárna záhrada, počúvajú na dobrú 
noc príbehy o Denisovi, ktoré napísala Toňa 

Revajová a plnia súťažné kapsičky plné semie-
nok - úloh. Aktívne sa tiež zapájajú do súťaží 
časopisu Vrabček a aby potešili i rodičov, vy-
robili a poslali im krásne pohľadnice.

Štvrtáci (4. A) si zasa občas spestrili 
on-line vyučovanie tematickými výzvami: 
mali Deň s domácim miláčikom, pyžamové 
vyučovanie, zelené vyučovanie, v maskách, 
v čiapkach, v triednych tričkách, vyučovanie 
s jedením ovocia a podobne. Bolo to vtipné 
a deti to veľmi bavilo. 

Čo je nové v ŠKD:
V pandemickom čase fungoval ŠKD od 6.00 
- 15.30 hod. Ráno, hneď po “rannom filtri” 
(meranie teploty, dezinfekcia a pod.) boli deti 
rozdelené do skupín. Doobeda vychováva-
teľky ŠKD, asistenti, špeciálna pedagogička 
i psychologičky vyučovali žiačikov podľa 
pokynov triednych učiteliek. Popoludní už 
čakali na deti tvorivé a oddychové aktivity 
- podľa bežného plánu ŠKD. Okrem pohy-
bových aktivít a hier na školskom dvore - na 
čerstvom vzduchu, čakali na deti i zaujímavé, 
tvorivé, ale i poučné aktivity vo vnútri. Takto 
sa napríklad učili či diskutovali o zaujíma-
vých témach, a to pri príležitosti Dňa vody, 
Marca - mesiaca knihy, rozprávali sa o fašian-
gových a veľkonočných zvykoch alebo o lie-
čivých rastlinách. Nezaháľali teda ich bystré 
hlavičky, ale ani ich šikovné rúčky - práve 
naopak - usilovne kreslili a tvorili, či už to 
boli masky alebo jarná a veľkonočná výzdoba. 
Deti maľovali kraslice, plietli korbáče a neza-
budli ani na starkých v DSS na Papradi, kto-
rým pripravili a poslali veľkonočný pozdrav. 

Všetky aktivity - či to boli didaktické, 
konštruktívne, kolektívne hry alebo relaxač-
né aktivity - počúvanie hudby, čítanie prí-
behov na pokračovanie a pod. - prebiehali 
v rámci malých skupín, do ktorých boli deti 
zaradené kvôli preventívnym opatreniam. 
Veľké poďakovanie patrí tiež pani kuchár-
kam, ktoré denno-denne čakali s výborne 
navareným obedom, pani upratovačkám, 
ktoré sa starali o čistotu a hygienu v škole 

a samozrejme, pánovi školníkovi.

Čo je nové na 2. stupni:
Na 2. stupni prebieha stále dištančné vzdelá-
vanie on-line formou. Znamená to, že takmer 
všetky predmety sa vyučujú formou on-line 
hodín cez portál edupage. Ide najmä o vzde-
lávacie predmety: MAT, SJL, ANJ, GEO, 
BIO, DEJ, no sem-tam majú žiaci i on-li-
ne hodinu OBN (Občianska náuka), THD 
(Technika) či NBV (Náboženská výchova) 
alebo dostanú zadanie (väčšinou kreatívneho 
typu), ktoré treba vypracovať. 

Žiaci sa tiež mali možnosť zapojiť i do 
niekoľkých súťaží, ktoré sa konali on-line 
formou a tí najlepší získali i veľmi dobré 
umiestnenia či postup do ďalších kôl. Títo 
žiaci a učitelia, ktorí sa im venujú, si zaslúžia 
špeciálnu pochvalu, pretože v čase, kedy sme 
už všetci unavení a domotivovaní i zo zák-
ladných a povinných úloh, oni boli ochotní 
urobiť i čosi navyše. Teším sa preto o to viac 
z ich úspechov. 

Chemická olympiáda: okresné kolo sa 
konalo 12. 3. a zúčastnili sa ho žiaci: Stu-
pavská Martina (9. A), Kaňová Natália Kris-
tína (9. B), Durcová Zuzana (9. B) a Blažko 
Adam (9. C). Do krajského kola (bude 22. 4.) 
postúpila Stupavská (1. miesto) a Kaňová 
(3. miesto).

Dejepisná olympiáda - v okresnom kole 
získala Anna Mária Redajová 2. miesto a po-
stúpila na kraj. V krajskom kole následne zís-
kala 2. miesto.

Anglická olympiáda - Boris Barančin 
(9. A) vyhral okresné kolo a postúpil na kraj-
ské kolo, kde bol úspešným riešiteľom.

Viacerí naši žiaci sa tiež zúčastnili mate-
matickej olympiády (31. 3.) a prebojovali sa 
i do  okresného kola matematickej Pytagori-
ády (bude 13. 4.). 

Všetci dobre vieme, že škola nie je len o vzde-
lávaní, ale rovnako i o výchove. Nemáme 
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu zís-

 n Deň s domácim miláčikom

 n Školský klub detí
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kať len mnoho vedomostí a informácií, učíme 
sa tiež, ako byť správnym človekom, hľadáme 
a vnímame dôležité hodnoty pre život, vní-
mame svoje potreby, ale i potreby ľudí vôkol 
nás. Uvedomujeme si, že sa na svete vzájom-
ne potrebujeme a že každá generácia má čo 
odovzdať tým ostatným. S triedou 6. A sme si 
vytvorili taký partnerský vzťah s DD Bellina 
na Papradi. Tak ako pred Vianocami, spo-
menuli sme si na nich i v čase veľkonočných 
sviatkov a pripravili sme im opäť videopo-
zdrav a veľkonočné pohľadnice. K šiestakom 
sa pridali i piataci (5. A a 5. D) a ja sa teším, 
že náš “projekt” sa takto rozrastá a ochotných 
rúk a sŕdc pribúda. Ani “naši starkí” na nás 
nezabudli a tiež nám pripravili a poslali nie-
koľko pozdravov, čím nás veľmi potešili. 

V čase nových podmienok, nových po-
trieb a možností, hľadajú i mnohí učitelia, 
ako učiť efektívnejšie, zaujímavejšie, pútavej-
šie. Keďže učíme on-line, cez počítače, mno-
hí tiež hľadáme, ako tento spôsob čo najlep-
šie využiť a do vyučovania zapájame i rôzne 

videá, interaktívne aktivity či “zábavné” testy. 
P. uč. Haverová zrealizovala i on-line besedu 

- s Leou Manďákovou, ktorá pracovala rok 
v Amerike v Las Vegas. Okrem toho pripra-
vuje žiakom rôzne kvízy, kde sa veľa dozvedia 
o reáliách rôznych krajín. Napr. s deviatakmi 
mali kvíz o svetovej literatúre, prebádali tému 
Street artu a Grafitti (čo sa prelína i s učivom 
VYV) alebo pátrali (v spojitosti s MDŽ) po 
“najvýznamnejšej Slovenke”…Deviataci by 
nominovali napr. Petru Vlhovú, Ľ. Podjavo-
rinskú či sestry Royové, koho by ste vybrali 
Vy? Na ANJ tiež virtuálne navštívili rôzne 
múzeá sveta. (Dozvedeli sa rôzne zaujíma-
vosti, napr. vedeli ste, že existuje Múzeum 
pod vodou v Mexiku alebo Múzeum rezancov 
v Japonsku?) Šiestaci sa zasa dozvedeli vďaka 
filmu PIP o vodiacom psíkovi, ktorý otvoril 
tému o domácich miláčikoch - psíkoch. 

Napriek všetkej našej snahe, pre žiakov je 
stále náročnejšie zostať motivovaní. Zo všet-
kých cítiť únavu a niekedy i rezignáciu. Prehl-
bujú sa rozdiely medzi dobrými žiakmi, ktorí 
sa hrdinsky pasujú so situáciou a tými slab-
šími, ktorí zneužívajú systém a vedomostne 

sa strácajú. Tí lepší budú ešte lepšími, lebo 
náročný systém ich viac obrúsi…Verím však, 
že všetci sa môžeme z tejto situácie niečo na-
učiť a môžeme si z toho zobrať niečo dobré. 
Učíme sa byť flexibilní, tvoriví, učíme sa pre-
konávať nechuť a nevzdávať sa. 

Milí čitatelia, cieľom tohto príspevku bolo 
vtiahnuť Vás na chvíľku do života našej ško-
ly a predstaviť Vám aspoň zopár momentov 
z pestrej palety každodenných povinností, 
školskej rutiny. Je to však len malá kvapka 
v mori všetkého, čo sa v školskom živote deje, 
čo prežívame a čo robíme. Ďakujeme, že na 
nás myslíte a že sa o nás zaujímate.

Uvítania detí do života
Mesto Stará Turá ponúka rodičom a ich novonarodeným detičkám 

možnosť uvítať ich slávnostným spôsobom na mestskom úrade. 

Ďalšie informácie spolu zo žiadosťou a súhlasom so spracovaním osobných údajov 
nájdete na www.staratura.sk, v sekcii OBČAN VYBAVUJE/Matrika, IOMO, občianske 

slávnosti, prípadne vám ich poskytnú na Mestskom úrade č. dverí 118 (matrika)  
telefonicky na tel. čísle: 032/ 746 16 38

 e-mail: matrika@staratura.sk 

T E R M Í N Y :
sobota 26. júna 2021 

(svoj záujem treba nahlásiť 
najneskôr do 14.6.2021)

sobota 23. októbra 2021 
(svoj záujem treba nahlásiť 

najneskôr do 11.10.2021)

Každá rodina má svoje vlastné uvítanie a na presnej hodine sa 
dohadujú rodičia priamo s pracovníčkou matriky.

 n veľkonočný pozdrav pre seniorov

 n veľkonočný pozdrav pre seniorov
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OBČIANSKA 
INZERCIA
 § O r e z ,  v ý r e z 

a strihanie ovocných 
a  kompl ikovaných 
s t romov.  Re z a n ie 
a štiepanie dreva štie-
p a č k o u ,  č i s t e n i e 
zanedbaných lúk, sadov 
a pozemkov. Rých-
lo, lacno a spoľahlivo. 
Bližšie informácie na 
tel. č. 0919 320 767.

 § Výrub rizikových 
stromov pomocou 
horolezeckej techniky, 
kosenie záhrad a sadov. 
Ceny dohodou. Bližšie 
informácie na tel.  č. 
0949 339 169.

Letné zájazdy  s Domom 
kultúry Javorina
Nikto z nás nevie s určitosťou povedať, aká situácia nás v lete čaká. Všetci chceme pevne 
veriť tomu, že si leto budeme môcť užiť v čo najväčšej miere tak, ako sme boli pred rokom 
2020 zvyknutí. Optimizmus neopúšťa ani nás v Dome kultúry Javorina, a preto sme sa 
pustili do prípravy letných zájazdov pre Vás. 

Tento rok to budú:
 § 10. júla 2021 – Nezbudská Lúčka 

(Rozprávkový les, kompa cez Váh, 
kontaktná ZOO, stredoveká dedina) 

 § 24. júla 2021 – Červený Kameň 
(Festival zabudnutých remesiel, následne 
návšteva vinárstva Terra Parna)

 § 31. júla 2021 – Banská Štiavnica 
(Kalvária, historické centrum)

 § 14. augusta 2021 – Bojnice (ZOO / 
kúpalisko / zámok/ bojnická vyhliadka)

Veríme, že situácia bude našim plánovaným 
aktivitám priať. Podrobné informácie bude-
me aj v závislosti od aktuálne sa vyvíjajúcej 
situácie uverejňovať na našej webovej strán-
ke (www.dkjavorina.sk), na facebooku Domu 
kultúry Javorina a Informačnej kancelárie, na 
webovej stránke mesta Stará Turá (www.sta-
ratura.sk), prípadne nás neváhajte kontakto-
vať (032/776 33 66, dkjavorina@gmail.com, 
alebo prostredníctvom našej facebookovej 
stránky Dom Kultúry Javorina). 

Remeslá našich predkov
Dom kultúry Javorina Stará Turá pripravuje 
15. ročník podujatia Remeslá našich pred-
kov. 

Námestie slobody sa zaplní približne 80 
remeselníkmi z rôznych kútov Slovenska, 
v prípade priaznivej epidemickej situácie 
i z Moravy, už 6. augusta 2021 v čase od 
10.00 do 18.00 hod.

Tešiť sa môžete na tradičných remesel-
níkov – vareškárov, košikárov, keramikárov, 
drotárov, tkáčky, paličkárky, ale i na nové, 
moderné ručné práce. Celý deň sa bude ná-
mestím niesť ľudová hudba, v popoludňajšom 
programe aj živé vystúpenia. Pre najmenších 
bude pripravená Malá školička tanca a Tvo-
rivé dielne.

Sprievodným podujatím bude výstava 
„Krásy kopaničiarskeho regiónu“ (foto-
súťaž z roku 2020). 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Gregory, P.: Tri sestry, tri kráľovné
Fulmeková, D.: Agáta
Blažková, J.: Nylonový mesiac
Rooney, S.: Normálni ľudia

n DET EK T Í V K Y
Bryndza, R.: Smrtiace tajnosti
Fieldingová, J.: Na zlých miestach

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
kol.: Japonsko
Hlavinka, J.: Tábor smrti Sobibor
Gránska, Z.: Spojení navždy (ako nestratiť 

deti v digitálnej dobe)
Molnár, M.: Gauč alebo šťastie

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Zelyk, I.: Príbeh o dvoch jašteričkách a 

slnku
Caletti, D.: Jedno srdce, jedno telo, jeden 

svet

n DET SK Á 
NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Špaček, L.: Deduško, ešte rozprávaj
Mullenheimová, S.: Povedz mi, ako chrániť 

prírodu
Špaček Ladislav: Deduško rozprávaj (etiketa 

pre chlapcov a dievčatká od 3 rokov)

T i e t o  p u b l i k á c i e  s a  d o s t a n ú 
k  č i t a t e ľ o m  p r o s t r e d n í c t v o m 
F o n d u  n a  p o d p o r u  u m e n i a .
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Dňa 6.5.2021 sme si pripomenuli 1. 
výročie, čo nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, mamič-
ka, babička, sestra, príbuzná a ka-
marátka Elena ILUŠÁKOVÁ. 
S veľkou láskou spomína celá rodina.

•
Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, 

však spomienky na teba sú hlboko v nás.

Dňa 30. 5. 2021 sme si pripomenu-
li 8. výročie od chvíle, 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 3.6.2021 si pripomíname 10. 
výročie, kedy nás opustila moja 
drahá manželka Anka ČECHOVÁ. 

S láskou spomína manžel 
Jozef a celá rodina. 

S láskou spomína celá rodina.

•
Odišli ste nečakane, 

ako keď vietor v búrke stromy láme.  
Odišli ste potichúčky 

bez slova a bez rozlúčky. 

Dňa 25.5.2021 uply-
nulo 19 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
mama, babička a pra-
b a b i č k a  M á r i a 

TRUHLÍKOVÁ. Zároveň si dňom 26.6.2021 pri-
pomenieme 39 rokov odchodu do večnosti nášho 
otca a dedka Ambróza TRUHLÍKA. 

S láskou spomína dcéra Anna 
a syn Anton s rodinami. 

•

Dňa 21.5.2021 uplynulo 5 rokov, čo 
nás navždy opustil môj drahý man-
žel a otec Daniel SADLOŇ. 

S láskou a úctou spomína 
manželka, deti a celá rodina.

Už Ťa slnko nezobudí,  
ani krásny deň, 

na tichom mieste snívaš 
svoj večný sen. 

Dňa 7.6.2021 si pripomenieme 
smutných 24 rokov, čo nás opustil 
n á š  d e d k o  a  p r a d e d k o  J á n 
GORČÍK. 

S láskou spomína celá rodina. 

•
V mesiaci máj 14.5. 
sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia 
nášho otca Štefana 
C H V O S T E K A 

a v mesiaci jún 7.6. si pripomíname 13. výročie 
ú m r t i a  n a š e j   m a m i č k y  B o ž e n y 
CHVOSTEKOVEJ. Kto ste našich drahých po-
znali, prosím, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Slávka a Soňa s rodinami.

•
Dňa 3. júna 2021 uplynú dva roky, 
čo nás vo veku 81 rokov navždy 
opustil náš drahý manžel a otec, 
Ing. Gustáv RUMÁNEK. Po celý 
svoj život pracoval ako konštruktér 

v Chirane Stará Turá a na svojom konte mal viac 
ako 30 autorských patentov. Na dôchodku sa ve-
noval písaniu básní, regionálnej publicistike 
a napríklad aj investigatívnej historiografii. 
Zanietene podnecoval intenzívnu výstavbu 
pamätníkov mnohých významných osobností 
nášho kraja. Svojou neutíchajúcou spoločensky 
prospešnou činnosťou podstatne prispel k zveľa-
ďovaniu nielen kultúrneho života v našom meste, 
ale i regióne. Spolu s manželkou Elenou a spiso-
vateľkou Z. Kuglerovou bol tiež zakladateľom 
časopisu Staroturiansky spravodajca. 
Česť jeho pamiatke!

•
Dňa 7. apríla uplynulo 15 rokov, čo 
nás navždy opustil drahý a milova-
ný manžel, otecko, dedulko aj pra-
dedulko Pavol ŠKRHA. Kto ste ho 
poznali a ma li radi, spomínajte 

s nami.
S láskou spomína manželka Vierka, dcéry Alenka, 
Martinka, Miriam, Dagmar a Vierka s rodinami.

Dňa 3.7.2021 uplynie 10 rokov, 
odkedy nás opustila naša manžel-
ka, mama, stará mama, svokra 
Oľga NEMCOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Dňa 17.6.2021 uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustila naša drahá mama, 
babič k a ,  pr ababič k a a  sest r a 
Božena KOČÍ. 

•

Dňa 4.6.2021 si pripomíname 3. 
výročie, kedy nás navždy opustil 
náš otec a starý otec Miroslav 
NEMEC. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

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

MATRIČNÉ 
OKIENKO
n VÍTAME BÁBÄTKÁ
APRÍL 2021
Vladimír Michálek, Michal Pullman, 
Lukáš Kubečka
Počet narodených detí: 13
MÁJ 2021
Anna Medveďová
Počet narodených detí: 2

n UZATVORILI MANŽELSTVO
APRÍL 2021
Lukáš Ozimý (Stará Turá) a Mariana  
Komarnytska (Ukrajina) 
Počet uzavretých manželstiev: 1
MÁJ 2021
Počet uzavretých manželstiev: 2

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
APRÍL 2021
Ing. Zvonimír Lehotský, Ivan Poliačik, 
Anna Valentová, Emília Mocková, 
Emília Skovajsová, Jaroslav Zelo, Peter 
Klimáček, Mária Ďurišová, Miroslav 
Ferianec, Táňa Neuwirth, Kamila 
Vrbová
Počet úmrtí: 12
MÁJ 2021
Mária Matejáková, Božena 
Fridrichová, Anna Durcová, 
Ivan Sadloň, Jozef Molec, Anna 
Zálešáková, Jozef Kršák, Ján Krúpa
Počet úmrtí: 10
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„DANCELINE“ on-line súťaž žiakov  
tanečného odboru ZUŠ Stará Turá
Milí priatelia, dovoľte mi pode-
liť sa s Vami o „tanečné dianie“ 
v našom meste. Prvé mesiace 
v roku 2021 pokračovala výuč-
ba v tanečnom odbore Základ-
nej umeleckej školy Stará Turá 
na základe nariadení ÚVZ 
SR a MŠVVaŠ SR súvisiacich 
s pandémiou Covid-19 naďalej 
dištančne. Spestrením sa stalo 
vyhlásenie online tanečnej sú-
ťaže „DANCELINE“. Úlohou 
žiakov tanečného odboru bolo 
nacvičiť a natočiť prostredníc-
tvom videa choreografiu mo-
derného štýlu v sólo alebo duo 
prevedení. Vyhlásených kategó-
rií podľa veku od 8 do 15 rokov, 
v ktorých žiaci súťažili, bolo päť 

- DETI I., DETI II., Mladší 
Juniori, Starší Juniori a Mládež. 
Choreografie hodnotila porota 
v zložení: Ivana Chutniaková 
(pedagóg TO ZUŠ Stará Turá), 
Valéria Bajcarová (absolventka 
TO ZUŠ Stará Turá) a Katarína 
Rzavská (pedagóg TO ZUŠ Sta-
rá Turá). Porota si pri hodnotení 
choreografií všímala techniku, 
kompozíciu a imidž tanečníkov. 
V každej kategórii udelila 1., 2. a 3., miesto. V niektorých kategóri-
ách porota udelila dve až  tri 2. a 3. miesta, nakoľko výkony žiakov 
sa jej zdali byť na podobnej úrovni. Udelená bola i jedna špeciálna 
cena za „TOP IMIDŽ“ tanečnej súťaže „DANCELINE“. Do konca 
súťaže žiaci zaslali 33 choreografií. Počet videí a nadšenosť žiakov 
zo súťaže v danej situácii veľmi potešil. Porota v on-line tanečnej 
súťaži „DANCELINE“ ocenila 19 choreografií. Ďakujem veľmi 
pekne všetkým, ktorí prispeli do cien a hlavne rodičovskej rade pri 
ZUŠ Stará Turá za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli 
zakúpiť medaily a vecné ceny pre víťazov. Poďakovanie patrí i rodičom 
žiakov, že sa v danej situácii stali kameramanmi, pomohli deťom pri 
usmernení v nácviku choreografií a dotvorili s deťmi kostýmy. V mene 
poroty ďakujem a vyslovujem pochvalu všetkým žiakom, ktorí sa 
do on-line súťaže zapojili a pracovali na svojich choreografiách. 
Žiaci vytvorili naozaj veľmi originálne tance a podali výborné výkony. 
Víťazom srdečne blahoželáme! 

Fotogaléria a videá z online súťaže „DANCELINE“ sú 
zverejnené na stránke Základnej umeleckej školy Stará Turá 
www.zusstaratura.sk. 

Milí nadšenci tanca, verím, že situácia sa čoskoro zlepší a budeme 
Vás môcť potešiť a opäť predviesť tanečné umenie na živo na rôznych 
podujatiach v našom meste Stará Turá.

Výsledky on-line tanečnej súťaže 
„DANCELINE“

Kategória DETI I. (8 - 10 rokov)
1. miesto Ema Klačková 
2. miesto Barbora Železníková 
2. miesto  Monika Malárová a Sára Hankócyová 

3. miesto Sofia Izakovičová 
3. miesto Adell Juliana Stachová 
3. miesto Nina Bartalová
 
Kategória DETI II. (10 - 11 rokov)
1. miesto Katarína Hornáčková 
2. miesto Timea Tomášková 
3. miesto  Dominika Mramúchová a Alexandra Čierniková
 
Kategória Mladší Juniori (11 - 12 rokov)
1. miesto Dominika Hankócyová 
2. miesto  Vanessa Líšková a Viktória Horková 
3. miesto  Simona Krajčová a Tamara Gorejová 
 
Kategória Starší Juniori (12 – 13 rokov)
1. miesto Nicol Líšková 
2. miesto Nela Farkašová 
2. miesto  Vanesa Szekfüová a Sofia Repková 
3. miesto Simona Biesová 

Kategória Mládež (13 - 15 rokov)
1. miesto Zuzana Durcová 
2. miesto Tatiana Kiššová 
3. miesto Natália Krisína Kaňová 

Špeciálnu cena „TOP IMIDŽ“ porota udelila Viktórii Horkovej 
a Vanese Líškovej v kategórii Mladší Juniori. 

 n Katarína Rzavská, DiS. art., 
pedagóg tanečného odboru ZUŠ Stará Turá
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Spomienka na bohatiera 
Karpaty, prekrásne pohorie, klenot jak sa patrí 
kúsok my z nich máme, i malebné Tatry. 
V tejto časti zeme je jedna dedina, 
ktorá darovala nám jedného syna. 

Malé Košariská zožali dosť slávy, 
ľahko ich nájdete kúsok od Myjavy. 
Študoval po školách i bol veľmi múdry, 
tí čo ho poznali, každý to potvrdí. 

Odišiel do sveta, ujal sa v Paríži, 
s čím on nepočítal, že sa vojna blíži. 
Pracoval z hviezdami, tiež i na počasí, 
v štúdiách nespoznal, aké budú časy. 

Prešiel on kus sveta, tiež veľmi pracoval, 
potom prišla vojna, Milan narukoval. 
Francúzsky občan bol, no v srdci Slovákom, 
boril sa na vojne, najskôr bol pešiakom, 
to mu bolo málo, prešiel on k pilotom. 

I tu on ukázal tie svoje kvality, 
keď z vojaka prešiel až do generality. 
Tie známosti jeho mnoho znamenali, 
pri tvorbe republiky i veľkú cenu mali. 

Generál, veliteľ légií a minister vojny, 
vojna už skončila, tak bol nepotrebný. 
Republika vznikla, funkcie dávali, 
pre nášho Milanka už žiadnu nemali. 

Na novovzniknutom štáte mal on veľký podiel, 
keď sa doňho vracal našiel si svoj ortieľ. 
Za jeho zásluhy sme si ho poctili, 
na prekrásnom Bradle pomník mu postavili. 

Ostala tu pravda navždy pochovaná, 
ako náš fenomén išiel do neznáma. 
Či zhora či zdola, sú rozličné fámy, 
pravda je len jedna, to posúďte sami. 

Sto rokov po smrti sme si ho uctili, 
keď sme ho najlepším Slovákom zvolili. 
Milanko Štefánik my sa Ti klaniame 
na Tvoju osobu radi spomíname.

n Jaroslav Rojko
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“Vtáka po perí, človeka po reči poznáš”
P o z n á m k y  k  n á š m u  s t a r o t u r a n s k é m u  n á r e č i u

Sám už desaťročia nežijem trvale v rodisku a tak moje možnosti objektívne posúdiť súčasný 
stav nášho nárečia sú veľmi obmedzené – oproti vám, mojim rodákom, ktorí žijete na Turej 
a s ním prichádzate denne do styku (podobne ako som ja mal možnosť ním hovoriť v čase 
mojej mladosti). No naše nárečie – ako som ho počúval i hovoril ním od detstva – predstavuje 
doteraz pre mňa neoddeliteľnú súčasť zachovaného vzťahu k rodisku. Zdá sa mi, že naša 
generácia bola asi posledná, ktorá mohla ešte do konca päťdesiatych rokov min. stor. zažiť 
autentické staroturanské nárečie – i keď už od vzniku prvej ČSR do konca 2. svetovej vojny 
(podobne ako i v okolitých obciach) rýchlejšie podliehalo zmenám v súvise so zmenami 
politických, hospodárskych i osvetových pomerov (väčšia dostupnosť spisovnej slovenčiny: 
najmä škola, noviny, knihy, rozhlas). Škoda, že sme nemali v našej obci spisovateľskú 
osobnosť, ktorá by bola zachytila aj v literatúre naše nárečie tak, ako to urobila Zuzka 
Zguriška, vlastným menom Ľudmila Dvořáková, rodená Šimonovičová (1900 − 1984) 
s myjavským dialektom vo svojich pôvodných dielach (Bičianka z doliny, Metropola pod 
slamou atď.).

Nárečia nášho podjavorinského kraja patria 
do skupiny západoslovenských dialektov 
s charakteristickými rozdielmi oproti spisov-
nej slovenčine – napr.  chýbaním mäkčenia 
spoluhlások „d“ „l“ „n“ „t“, ak predchádzajú 

„e“ alebo „i“ (napr. v slove „deti“). Medzi vý-
nimkami tohto „pravidla“ je napr. prítomný 
čas od neurčitka „ícit“ bolo tvrdo vyslovené 
„id-em“ („pot Javorinú sa v žádnéj dzedzin-e         
n-ehovorilo „idzem“). Nedodržiava sa tzv. 
rytmický zákon (vyhýbanie sa dvom dlhým 
slabikám za sebou v slove) a pod. Vždy ma 
fascinovala pestrosť týchto nárečí. Nielen od 
našej obce 12 kilometrov vzdialená Myjava, 
ale i 3 km vzdialená Lubina mali od nášho 
turanského odlišné nárečie s niektorými ty-
pickými či rozlíšiteľnými výrazmi. Zaujímavé 
bolo, že i vtedajšie kopanice (napr. Miškéch 

„Dzedzinka“ alebo Hrašné) - niektoré mali 
kilometrovo k Starej Turej bližšie než ku 
svojej strediskovej obci -  mali nárečie sídla 
chotára, do ktorého i podľa katastra patrili. 
Napr. boli viaceré rozdiely medzi turanským 
a lubinským nárečím. V čase môjho detstva 
a dospievania som podľa jeho reči dobre roz-
poznal, či do hostinca k nášmu otcovi prichá-
dza človek napr. z lubinského alebo turan-
ského chotára. Kým na Turej ste mohli niečo 
mať „na ruke, na nohe“, Lubinan aj na Turej 
povedal „na ruce, na noze“. Turanec (i z tu-
ranských kopaníc) „išél do Lubiny a vrácil sa 
do Turéj“. Lubinan keď „prišél do Turjéj, Vám 
povedal, že prišél z Lubine,“ (rozdielne kon-
covky v genitíve). Lubinan sa opýtal: „Dze sú 
otyéc?“ (alebo „Nyne otyéc doma?“, Turanec: 
„Gdze je ot-éc?“(„N-eny ot-éc doma?“). Na Turej 
ste mohli mať „ujca“ alebo „ujka“, v Lubine 
by bol „učičko“ (v Bzinciach mi hovorili, vraj 
dokonca „ujíčičko“). Hostí z myjavského som 
oslovoval ako „strýko“ (tam asi „ujcov“ nema-
li?). Odlíšiť myjavský dialekt nerobilo prob-
lém. Zmienili sme sa, že samohlásky „i“ a „e“ 
v spisovnej slovenčine vo výslovnosti mäkčia 
predchádzajúce  spoluhlásky „d“ a „t“: teda 

„deti“ sa spisovne  vyslovuje ako „ďeťi“. Na 
Starej Turej a v Lubine tam miesto mäkče-

nia bolo „dz“ resp. „c“: vyslovovalo sa teda 
ako „dzeci“. V myjavskej nárečovej oblasti (to 
sa týka i dnešných samostatných obcí napr. 
Hrašné, Poriadie a pod.) „nedzekali ani nece-
kali“ ale vyslovovali tam tvrdé „d“ i „t“. Teda 

- podobne ako v iných západoslovenských 
dialektoch napr. v okolí Trenčína - hovorili 
tvrdo „d-ety“. Môj nebohý sused, pochádza-
júci z myjavských kopaníc, hovorieval: „Do 
nemá chuty, lachko vykrútý“. Keď som chcel po 
ňom zopakovať toto príslovie „jako Turanec“, 
povedal som: „Gdo nemá chuci, lachko vykrú-
cý“. Na Myjave v 3. osobe min. času slovies 
končiacich v spisovnej slovenčine na „-il , -ila, 

-ilo“ majú „-el. -ela, -elo“: takže napr.: „Ket 
Vás na Myjave Myjavec chytel, že ste chcel tan-
cuvat s jeho d-jefkú, aj ket ste mu čo hovoreli, tak 
Vás nepustel“. Naproti tomu „jak Vás Turanec 
alebo Lubinan „prichycil z jeho dziéukú,  aj ket 
ste mu čo hovorili, any tak Vás lachko nepuscil“. 
Na Myjave „si kamasi svoje d-jefky chráneli“, 
no na Turej i v Lubine „neviém, či mládenci 
svoje dziéuky chrányly mien“ (menej). Možno 
si tu spomeniete i na pesničku známu v in-
terpretácii Samka Dudíka „Budel som ta, bu-
del, nechcelas´....“ (turansky by bolo: „budzil“ 
a „nescelas“). Zaujímavý nárečový rozdiel je 
i v ďalšej časti jej textu: ..„ket sa ty chce spat“..
(írečito turansky by bolo: „ket sac´ sce spat“) 

Na Turej i časovanie niektorých slovies sa 
líšilo nielen od spisovnej slovenčiny, ale i od 
okolitých obcí. Ich obyvatelia sa nám preto 
niekedy smiali, najmä za niektoré - i tu ďalej 
zmienené - používania hlások „g“ a „ch“ (ako 
mi priateľsky „z Hrnčárového“ nedávno pripo-
menuli). Príklady sú i v známej veršovačke Dr. 
Uradníčka o turanských prímeniach (uvede-
nej i v jeho turanskej kronike). 

Namiesto spisovného infinitívu „ísť“ ho-
vorilo sa na Turej už zmienené „ícit“ (v Lubine 
„íci“). Od tohto slovesa odvodený prechodní-
kový tvar sa používal (zhodne s lubinským 
nárečím) prakticky iba vo väzbe „ida cestú“ 
(vo význame idúcky, popritom, súčasne 
s tým). Časovanie slovesa „byt“ a „ícit“ vo fu-
ture (v budúcom čase) však sa líšilo výrazne: 

Namiesto napr. i lubinského „pójdem, pójdeš, 
pójde“ etc., na Turej bolo: „já póm, ty póš, on 
pó, póme, póte“ – ale zhodne s lubinským: „ony 
pójdú“. Podobne sme mali – ešte i za môjho 
detstva – osobitné časovanie aj futúra slovesa 

„byť“: Namiesto (aj lubinského)- „budem, bu-
deš“ atď., pôvodne turanské ešte aj za mójho 
detstva bolo: „já bóm, ty bóš, on bó, my bóme, 
vy bóte“ – ale: „ony budú“ ! Za takéto nárečové 
„naše rozdziély“ sa nám aj naši „susedé Lubinané 
smáli“. Keď som okolo roku 1970 (teda po-
merne dávno) raz to „bóm“ pred mojím otcom 
použil (doma som hovoril – a rád i teraz, keď 
prídem do rodiska - v rodnom nárečí) otec ma 
zahriakol: „Jako to vypráváš! Otkedy nebohý 
Myjavčin umrel, odtedy nykdo tak uš na Turéj 
nevyprává!!!“ Zrejme nebohý pán Myjavčin 
(Juraj?) nezabudol a mal podobný trvalý vzťah 
k nášmu nárečiu, ako mám ja doteraz. 

Min. čas prvej osoby slovesa „zabunnút“ 
(zabudnúť) s  tvarom pomocného slovesa „byť“ 
(zabudol som) je: lubinsky „zaból som, zabo-
la som“, no írečito turansky je (resp. „kedysik“ 
bolo)  „zabólch, zabolach“. V oboch nárečiach 
bolo ďalšie časovanie spoločné: „tys´zaból 
(zabolla)“ alternatívne „zaból sis, zabollas´, 
on zaból“, my „sme zaboli“ atď. Pridanie -ch 
v minulom čase namiesto tvaru pomocného 
slovesa „som“ v 1. osobe jednotneho čisla 
k slovesnému tvaru - sa používalo i pri iných 
slovesách, napr. „Zatúkelch tam poránný kli-
néc a drží to tam ešče furt“. Myslím si, že na 
také aj v našom regióne výnimočné časovanie 
minulého času slovies aj mnohí starší teraz 
žijúci rodení Turanci už „zaboli“. „Neny sa čo 
čuduvat“, keď už pred polstoročím i môjmu 
otcovi sa to zdalo archaické.

Od polovice 50. rokov sa urýchlili zme-
ny v nárečiach obcí nášho regiónu iste opäť 
z rôznych príčin. Podľa mojej mienky u nás 
na Turej najmä však pre zvýšenie počtu za-
mestnancov Presnej mechaniky (neskôr z nej 
sa stal hlavný závod a sídlo koncernu Chira-
na). Zmeny ich počtu uvádza oficiálny text 
mesta na internete: necelých 2 tisíc r. 1944, 
v apríli 1945 pre prepúšťanie ostalo do 400 
pracovníkov, kým r.1985 samotný závod 
mal 4.450 a celá VHJ Chirana okolo 12.000 
zamestnancov. To bolo  spojené s rozvojom 
bytovej výstavby a sťahovania sa ľudí. Doš-
lo k príchodu obyvateľov najmä z okolitých 
obcí (Lubiny, Vaďoviec, Hrašného a iných). 
V 80. rokoch min. stor. náhodou som mal 
príležitosť nahliadnuť do niekoľkých diplo-
mových prác vysokoškolákov z nášho mesta, 
študujúcich v Bratislave, ktorých témy (azda 
zásluhou nášho rodáka prof. PhDr. Janka 
Hučku, DrSc. 1929-2001, vynikajúceho 
znalca obdobia štúrovskej histórie a literatú-
ry) sa tématicky dotýkali turanského nárečia. 
Bol som už vtedy prekvapený, koľko výrazov 
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z lubinského a myjavského nárečia preniklo 
do vtedajšej miestnej hovorovej reči (aspoň 
podľa týchto diplomových prác).

Ak kniha Ing. Evy Tomisovej „Nárečie 
Starej Turej“ z r. 2018 odráža reálne aktuál-
ny stav hovorovej reči u nás, resp. ak sa napr. 
neuplatnil v istej miere i vplyv rodinných ko-
reňov autorky (to lepšie než ja posúdia terajší 
užívatelia nárečia v mojom rodisku), potom 
jej obsah svedčí, že pôvodné staroturanské 
nárečie - ako sa  používalo do 50. rokov  mi-
nulého storočia - v súčasnosti predstavuje iba 
zlomok z terajšieho v knihe zaznamenané-
ho úzu. Táto jej práca obsahuje - pre mňa 
prekvapujúco - veľký podiel zaznamenaných 
výrazov (príp.aj ich výslovnosťou) typických 
pre pôvodné nárečie najmä lubinské (napr.: 

„asnaj“ namiesto turanského: „možno“ ale-
bo „azda“; „do“ namiesto „gdo“; „dožhovie“ 

namiesto „gdohovié“; „dzejde“ miesto.“gdzejde“; 
lubinsky „fčil“ namiesto turanského „ščiléki“; 
„ftedy“ nam. „tedy“; „kynoba“ nam. „nyčoba“; 
„poj!“ namiesto „pot!“ – spisovne imperatív: 
poď! -; „posavát“ nam. turanského „doščilku“; 

„somci povedal“ nam. „somc´ povedal“; „príci“ 
namiesto turanského „princit“ atď) a myjavské 
(napr.: typické „nečuješ“ namiesto „neočuješ“; 
„balamutyt“ nam. „balamúcit“; „bárde“ nam. 
„bárgdze“; „divallo“ namiesto turanského. 
„dzivallo“; „dedýčko“ nam. „dzedýčko“; „lebedyt“ 
nam. turanského spôsobu „lebedzit“)  - aby 
sme uviedli aspoň pár príkladov. Dôsledkom 
je, že obsah publikácie sa javí skôr ako odraz 
zmeny (aktuálneho stavu?) nárečia tejto časti 
podjavorinského kraja než pôvodného dialek-
tu jeho jednotlivých obcí, či miest. 

Tak by táto práca – vyžadujúca si úcty-
hodnú námahu a trpezlivosť autorky - mohla 

byť i keď nie podkladom pre zrovnávanie pô-
vodných dialektov jednotlivých podjavorin-
ských obcí, ale nepochybne  zaujímavým do-
kladom pri porovnávaní vývoja resp. zmeny 
nárečí podjavorinského regiónu v modernej 
dobe.

Je možné, že časti čitateľov „Staroturan-
ského spravodaja“ sa tieto riadky budú zdať sta-
romilstvom a stratou času. Dúfam však, že 
pre iných môžu poslúžiť k osvieženiu mysle 
a spomienok. Možno v nich zbadajú aj súčasť 
úcty k tradícii, pre nedostatok ktorej mnohí 
múdri ľudia teraz varujú náš národ.

PS: Za recenzné poznámky autor „dakuje 
svojjému nyégdajšiému susedovi a doščilku ka-
marádovi Petrovi Uhlíkovi“.

 n Peter Hnilica

 Príspevky žiakov 6. A ZŠ na tému  
Ako som zvládal/a dištančné vzdelávanie 
– výhody a nevýhody, moje zážitky…

(texty sú z dôvodu dĺžky pre noviny 
upravené, skrátené)

Kedysi som ani netušila, že existuje dištančné 
vzdelávanie. Pandémia nás donútila zažiť ta-
kéto on-line vzdelávanie na vlastnej koži.

Začiatok dištančného vzdelávania bol 
celkom zábavný. Kvôli škole som dostala svoj 
vlastný notebook. Keď sme mali 2 - 3 predmety 
on-line, bolo to fajn. Postupne, ako sa pridáva-
li všetky predmety, už to zábavné vôbec nebolo. 
Nebaví ma celý deň pozerať na obrazovku. Diš-
tančné vzdelávanie mi zobralo stretávanie sa 
s kamarátmi, smiech, vtipné príbehy, tanečné 
súťaže… Tiež mi chýbajú školské výlety a ex-
kurzie či spoločné obedy v školskej jedálni. Chýba 
mi naša trieda.

A čo mi dalo dištančné vzdelávanie? Určite 
som si zlepšila prácu s počítačom, naučila som sa 
veľa vecí, keď som robila projekty. Naučila som 
sa byť viac samostatná, sama vstávam, sama si 
robím raňajky. Keď mám trochu čas, spravím 
doma nejakú malú dobrotu - aj pre mamu, keď 
príde z práce - palacinky, ľadovú kávu, muffi-
ny… Najviac sa mame páčilo churros - tradičné 
španielske škoricové šišky. 

Na dištančnom vzdelávaní sa mi páči, že 
môžem byť na vyučovaní v pyžame, nemusím 
tak skoro vstávať a nemusela som chodiť do školy 
v zime, keď bolo ráno chladno. Najviac z online 
predmetov sa mi páči Slovenský jazyk.…Keď 
nad tým premýšľam, už som si na online ško-
lu celkom zvykla a už sa mi do školy ani veľmi 
nechce ísť.

Dominika H. 

On-line hodiny boli komplikované aj ľahké. 
Komplikácie nastali, keď učiteľa alebo učiteľku 

vypojilo alebo keď mi vypadol internet. Párkrát 
sa mi stalo, že som sa omylom odpojil z hodiny… 
Vyhovovalo mi skoro všetko, lebo učitelia na nás 
tak netlačili ako v škole, mohol som sa učiť, kedy 
som chcel a mohol som vstávať neskôr, čiže som 
sa lepšie vyspal. Nevyhovovalo mi, že učitelia 
nemohli učivo vysvetliť tak dobre ako v škole. 

Marek G. 

Každý z nás iste pozná tie trapasy na on-line 
hodinách… Ja som si ich tiež odžila a práve kvôli 
tomuto jednému už neverím vypnutým mikro-
fónom :D Bolo to dávnejšie, s kamarátkou sme 
mali u nás on-line hodiny, mala som fyziku, na 
konci ktorej ešte môžeme zostať pripojení a tro-
chu sa porozprávať… No čo sa mi nestalo? Niečo 
nepochopiteľné! Vypla som si mikrofón a začala 
som kričať na kamarátku, aby prišla za mnou 

- a zrazu mi spolužiačka napísala, že po kom 
tak škriekam. Keď som si to prečítala, úplne som 
zamrzla :D. Myslela som, že ma porazí… Ale 
to nie je všetko - ostatní totiž nič nepočuli! Ne-
vedeli sme, čo si máme o tom myslieť… Čo to bol 
za nezmysel?

Simona K.
 

On-line hodiny ma bavia aj nebavia - už len 
preto, že som doma. Doma je to super, lebo ne-
musím tak skoro vstávať a môžem byť napr. aj 
v pyžame na hodinách. Nevýhody on-line hodín 
sú, že nemám priamy kontakt so spolužiakmi 
a nie som so svojimi kamarátmi. Najhoršie pre 
mňa bolo, keď mala mama dovolenku alebo keď 
sme boli v karanténe,  lebo ma chodila každých 
10 minút kontrolovať. 

Peter Č.

Na jar minulého roku k nám vtrhol neviditeľný 
nepriateľ, ktorý ovplyvnil celý svet. Ovplyvnil 
všetko a všetkých, školy neboli výnimkou. 

Zo začiatku som si myslela, že to bude iba 
v Ázii, no mýlila som sa. Dňa 13.3.2020 nás 
poslali zo školy domov na 1-2 týždne, ale po 
4 dňoch sme dostali informáciu, že sa situácia 
začala zhoršovať a tak nás nechali dlhšie doma. 
Lenže som nečakala, že až na tak dlho. Mávali 
sme vtedy málo on-line hodín a aj málo úloh, ale 
negatívom toho bolo, že sme on-line vyučova-
nie mávali prostredníctvom viacerých apliká-
cií (napr. Zoom, Messenger,...), čo nebolo dobré 
z hľadiska sústredenia sa. Časom sa to zlepšilo, 
pretože sa začala používať iba jedna aplikácia. 
O niekoľko mesiacov nás pustilo Ministerstvo 
školstva na 3 týždne do školy. Bol vtedy jún, si-
tuácia sa však stále nezlepšovala a tak sme v ško-
le museli nosiť rúška. 

Začal sa 2. školský rok v čase pandémie 
a rúška nás opäť sprevádzali na ceste do školy. 
V polovici októbra sme sa opäť vrátili do bez-
pečia našich domovov a odvtedy až doteraz sa 
učíme on-line. Som rada, že sa technika a aj 
komunikácia v rámci on-line výučby zlepšila. 
Tento zmysel sa mi páči, že máme aspoň nejaký 
kontakt, ale chýbajú mi pani učiteľky, učitelia 
a spolužiačky, spolužiaci. Dúfam, že sa čoskoro 
osobne stretneme. 

Doba korony mi na jednej strane pomohla 
zlepšiť sa v IT technike, ale na druhej strane ma 
obrala o sociálny kontakt. 

Nina S.

Texty boli napísané v apríli 2021. 
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Triedime KOVY
Vyprodukovaný kovový odpad najčastejšie 
tvoria použité obaly ako plechovky od nápo-
jov, konzervy, hliníkové fólie, kovové obaly 
od kozmetiky či uzávery od rôznych nádob. 
Kovový odpad predstavuje 2,22 % z celkové-
ho komunálneho odpadu. Pri triedení nápo-
jových plechoviek alebo konzerv je dôležité 
ich pred vyhodením do koša stlačiť. Vieme 
tým ušetriť až 25 % obsahu kontajnera, čím 
veľmi účinne a jednoducho predchádzame 
jeho preplneniu, ktoré inak vedie k častejšie-
mu odvážaniu. 

Hliník a oceľ, z ktorých sú kovové obaly 
vyrábané, môžeme prakticky recyklovať do-
nekonečna čo šetrí prírodnú surovinu (rudu), 

vodu a energiu potrebnú na výrobu nových 
kovových výrobkov. Aj preto má triedenie 
veľký význam. To, čo je dnes rám bicykla, 
v minulosti mohli byť plechovky. Kovy sa 
v prírode rozkladajú veľmi dlho, jedna ple-
chovka bude v prírode ešte 500 rokov. Napro-
ti tomu sa recykláciou jednej plechovky ušetrí 
toľko energie, že by to stačilo na prevádzku 
počítača.

A ako prebieha recyklácia kovov? Kovový 
odpad po vytriedení putuje do recyklačného 
závodu, kde sa roztriedi od iného odpadu 
(plasty, kovy, atď.) a vďaka magnetu sa od-
delí oceľ od hliníka. Následne sa kovový od-
pad rozdrví na malé kúsky a pomocou tepla 

sa odstránia farebné nátery z kovov. Čisté 
a rozdrvené kúsky kovu putujú do pece, kde 
sa tavia pri teplote 750 °C (pri oceľovom od-
pade až na 1700 °C).  Takto spracovaný kov 
sa nazýva ingot, a ďalej sa valcuje na tenké 
plechy, ktoré sú pripravené na výrobu nových 
kovových výrobkov.

Vytriedený odpad podlieha kontrole! 
V prípade pochybností, je lepšie odpad vy-
triediť ako ho poslať spolu so zmesovým od-
padom na skládku.

Ďakujeme, že triedite!

 n Technické služby Stará Turá

Zhodnotenie jarného zberu 
 nebezpečného a veľkorozmerného odpdu
V sobotu 10.4.2021 sa, ako býva v jarnom období zvykom, opäť 
konal zber nebezpečného odpadu. Tento rok bol spojený aj so zberom 
veľkorozmerného odpadu. Rovnako ako v minulých rokoch sa tento 
zber konal pri Dome kultúry a v zbernom dvore. Tiež sme odpad 
zberali  aj v  priľahlých kopaniciach. 

Občania využili príležitosť a v hojnom počte odovzdávali hlavne ne-
funkčnú elektroniku, domáce spotrebiče, starý nábytok, nebezpečný 
odpad ako sú oleje, farby, nefunkčné batérie a pod.    

Celkovo sme vyzberali cca 15 ton predmetného odpadu. Je po-
tešujúce, že občania využívajú túto možnosť a odpad, ktorý sa ďalej 
ekologicky likviduje, odovzdávajú. Predchádzajú tým tvorbe čiernych 
skládok a nezaťažujú životné prostredie.

Radi by sme pripomenuli, že všetky druhy odpadov môžu občania 
odovzdávať počas celého roka v zbernom dvore, ktorý sa nachádza 
v areáli starej tehelne na Holubyho ulici (výpadovka v smere na Súš). 
Zberný dvor je pre verejnosť otvorený počas celého týždňa denne od 
6:30  do 13:30, v stredu do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Ďakujeme, že odpad odovzdávate a tým šetríte životné prostredie 
pre ďalšie generácie.

 n Technické služby Stará Turá
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žalúzie, kovové obaly od farieb,riedidiel, motorových olejov a inýchnebezpečných látok, nadrozmernýkovový odpad -  patria na ZBERNÝ DVORkovové obaly kombinované s inýmobalom napr. obaly od zubnej pasty          a krémov -  patria  do KOMUNÁLNEHOODPADU 
batérie, akumulátory - patria     na ZBERNÝ DVOR 

ČO NEPATRÍDO KOVOVÉHO ODPADU

plechovky od nápojov, konzervy, viečka

od jogurtov, uzávery od zaváranín,

alobal (neznečistený), kovové obaly

od kozmetiky (napr. spreje bez

plastových vrchnákov a dávkovačov),

"mäkké konzervy" od paštét, staré kľúče,

visiace zámky, obaly z čokolád, staré

kovové riady, drobný železný šrot, drôty

ČO PATRÍ

DO KOVOVÉHO ODPADU

PRED VYHODENÍM

PLECHOVKY

SKRČTE

FE

40 41

ALU

RECYKLAČNÉ  SYMBOLY
KOVU

KOVY
T R I E D E N I E  O D P A D U :

z oceľových plechoviek
sa vyrobia opäť  kľúče

Z RECYKLOVANÝCH

KOVOV SA OPÄŤ

STANÚ NAPRÍKLAD:

plechovky

rámy bicyklov
a kolobežiek

súčiastky

do automobilov

VEDELI STE, ŽE:

recykláciou hliníka sa ušetrí až 95% energie

potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy -

bauxitu

HLINÍK A OCEĽ  MÔŽEME RECYKLOVAŤ

DONEKONEČNA

PLECHOVKA SA V PRÍRODE ROZKLADÁ
           20 - 500 ROKOV!

(ZÁVISÍ, ČI IDE O PLECHOVKU CÍNOVÚ,
HLINÍKOVÚ ALEBO OCEĽOVÚ)

energia potrebná na výrobu 1 plechovky
           z bauxitu vystačí na výrobu

20 ks plechoviek z recyklovaného
hliníka

NA TEL. Č. 032/776 32 15 ALEBO NA E-MAIL ODPADY@TSST.SK
NEVIETE KAM S KONKRÉTNYM ODPADOM? V PRÍPADE OTÁZOK MÔŽETE KONTAKTOVAŤ TSST
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18.50	 1. VSTUP,	transport	zo zastávky Tesco	l7  –	so	vstupenkou!

18.50	 2. VSTUP,	transport	zo zastávky Tesco	l7  –	so	vstupenkou!						

18.50	 3. VSTUP,	bez	transportu	– kemp, recepcia	l5  –	so	vstupenkou!						

21.00	–	22.00				FATAMORGÁNA,	Je	to	klam	alebo	vidina?	Site-specific		
	 multimediálna	hudobná	performancia	vytvorená	z	rezi	
	 dencie	umelcov.	Réžia:	Tomáš	Žižka	(CZ/SK),	účinko 
 vanie:	Lucia	Lužinská,	Boris	Čellár,	Ján	Kružliak,	Tono		
	 Popovič,	Braňo	Hargaš,		Péter	Cseri	(HU/SK),	Ján	Bárta		
	 (CZ),	Klára	Jakubová	(CZ/SK),	Petra	Fornayová,	Monika		
	 Haasová,	MAJKA:	Theater	de	Generator	–	Sandra		 	
	 Kramerová	(NL/SK),	Álvaro	Congosto	(SP/NL),	dizajn		
	 svetiel	a	videoprojekcia	TRAKT	– medzi kempom a kosou	l4 												

22.15	 	 Transport, 1. autobus z Dubníka do Starej   
 Turej	(prednostne	pre	divákov	so	zakúpenou	vstupenkou		
	 SEN	O	VODE	+	transport)	–	kemp, parkovisko	l6 

22.00	–	23.00	 Impro sessions koncert & párty pri vatre –  
 Lucia	Lužinská,	Boris	Čellár,	Jano	Kružliak,	Tono	Popovič,		
	 Tomáš	Bartaloš	– Chliev	l2 

23.15	 	 Transport, 2. autobus z Dubníka do Starej   
 Turej	(prednostne	pre	divákov	so	zakúpenou	vstupenkou		
	 SEN	O	VODE	+	transport)	–	kemp, parkovisko	l6 

V prípade nepriaznivého počasia nájdete informácie  
o náhradných hracích priestoroch open air predstavení  

v Dome kultúry Javorina, kde sa môžete informovať 
o programe počas celého festivalu.

Aktuálne on line info nájdete aj na našom facebooku:  
      Festival DIVNÉ VECI Stará Turá Slovakia

festivaldivneveci

KONTAKTY:

Festival Divné Veci HOTLINE: 
0907 369 982, 0908 112 046

Mestská  polícia: 
032/776 00 77, 0907 772 868

Taxi služba Stará Turá 
Ptaxi +421 907 299 288

Donášková služba Stará Turá
Andiamo – 0911 236333 – do 22.00

Irish Pub – 032777 7777, 032776 2163

Vstup v priestoroch podujatia je na vlastné riziko!

www.divneveci.skNAŽIVO AJ ONLINE

13.00	–	14.00		 STVORENIE SVETA	–	ZkuFraVon,		
	 predstavenie	pre	deti	(4+) – kemp, jurta l1

14.20	–	15.10	 SPEVÁCKY WORKSHOP s Veronikou  
 Hajdúčikovou	–	pre	deti	a	dospelých	– Chliev	l2 

	 	 OZ CENTRUM SANTOSHA –	pozdrav	Slnka		
	 a	cvičenie	jogy – na kose	l3 

15.20	–	16.20	 BEAUTIFUL PEOPLE	–	Fyzické	divadlo	TRIO	OLGA			
	 (Monika	Haasová,	Péter	Cseri	–	SK/HU,	Karol	Rédli),		
	 surealistická	tragikomédia	o	mysterióznosti	ľudskej			
	 existencie,	verejná	generálka	(15+)	– kemp, jurta l1   														

16:30	–	17:30	 GROOVE NA CHODNÍKU	–	Boris	Čellár,		
	 Jano	Kružliak,	Tono	Popovič,	Tomáš	Bartaloš	– Chliev	l2 

17:40	–	18:40	 PRI KASE	–	Divadlo	Bolka	Polívku,		
	 Pavol	Seriš	(CZ/SK),	komédia	jedného	herca		
	 z	prostredia	supermarketov	(10+)	– kemp, jurta l1

	 SEN O VODE	–	2	hodinová	putovná	zážitková	performancia,
	 vzniknutá	z	rezidencie	umelcov	s	3	vstupmi	a	limitovaným		

počtom	divákov	(12+):	„Oživíme	opustený	kemp,	vdýchneme	do	
neho	život,	divák	opäť	zažije	atmosféru	zašlej	slávy	obľúbeného	
kempu	v	prekvapivom	šate“.	Réžia:	Mila	Dromovich,	Dáša	
Krištofovičová,	Ján	Šimko,	Andrej	Šoltéz,	účinkovanie:	Ludwig	
Bagin,	Ján	Bárta	(CZ),	Péter	Cseri	(HU/SK),	Petra	Fornayová,	
Monika	Haasová,	Klára	Jakubová,	Peter	Kadlečík,	Gertrud		Maria	
Korpič,	Igor	Kuhn,	Sandra	Kuhnová,	Ján	Kružliak,	Eva	Móres,	
Vlado	Zboroň,	Ján	Šimko,	študenti	konzervatória	v	Bratislave		
a	v	Nitre,	ochotníci	zo	Starej	Turej,	koncept:	Monika	Haasová,	
výtvarníčka:	Iveta	Haasová.

  SOBOTA 26. 6.

Vstupenky na SEN O VODE si môžete zakúpiť na  
www.dkjavorina.sk

Pri vstupe na predstavenie sa treba preukázať  
AG/ PCR testom/ očkovacím preukazom/  

potvrdením o prekonaní Covidu.

Vstup zdarma okrem predstavenia SEN O VODE.
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18.50	1. VSTUP,	transport	zo zastávky Tesco	l7  –	so	vstupenkou!

18.50	2. VSTUP,	transport	zo zastávky Tesco	l7  –	so	vstupenkou!						

18.50	3. VSTUP,	bez	transportu	– kemp, recepcia	l5  –	so	vstupenkou!						

21.00	–	22.00				FATAMORGÁNA,	Je	to	klam	alebo	vidina?	Site-specific		
	multimediálna	hudobná	performancia	vytvorená	z	rezi	
	dencie	umelcov.	Réžia:	Tomáš	Žižka	(CZ/SK),	účinko 
 vanie:	Lucia	Lužinská,	Boris	Čellár,	Ján	Kružliak,	Tono		
	Popovič,	Braňo	Hargaš,		Péter	Cseri	(HU/SK),	Ján	Bárta		
	(CZ),	Klára	Jakubová	(CZ/SK),	Petra	Fornayová,	Monika		
	Haasová,	MAJKA:	Theater	de	Generator	–	Sandra			
	Kramerová	(NL/SK),	Álvaro	Congosto	(SP/NL),	dizajn		
	svetiel	a	videoprojekcia	TRAKT	– medzi kempom a kosou	l4 												

22.15		Transport, 1. autobus z Dubníka do Starej   
 Turej	(prednostne	pre	divákov	so	zakúpenou	vstupenkou		
	SEN	O	VODE	+	transport)	–	kemp, parkovisko	l6 

22.00	–	23.00	Impro sessions koncert & párty pri vatre –  
 Lucia	Lužinská,	Boris	Čellár,	Jano	Kružliak,	Tono	Popovič,		
	Tomáš	Bartaloš	– Chliev	l2 

23.15		Transport, 2. autobus z Dubníka do Starej   
 Turej	(prednostne	pre	divákov	so	zakúpenou	vstupenkou		
	SEN	O	VODE	+	transport)	–	kemp, parkovisko	l6 

V prípade nepriaznivého počasia nájdete informácie  
o náhradných hracích priestoroch open air predstavení  

v Dome kultúry Javorina, kde sa môžete informovať 
o programe počas celého festivalu.

Aktuálne on line info nájdete aj na našom facebooku:  
      Festival DIVNÉ VECI Stará Turá Slovakia

festivaldivneveci

KONTAKTY:

Festival Divné Veci HOTLINE: 
0907 369 982, 0908 112 046

Mestská  polícia: 
032/776 00 77, 0907 772 868

Taxi služba Stará Turá 
Ptaxi +421 907 299 288

Donášková služba Stará Turá
Andiamo – 0911 236333 – do 22.00

Irish Pub – 032777 7777, 032776 2163

Vstup v priestoroch podujatia je na vlastné riziko!

www.divneveci.sk NAŽIVO AJ ONLINE

13.00	–	14.00		STVORENIE SVETA	–	ZkuFraVon,		
	predstavenie	pre	deti	(4+) – kemp, jurta l1

14.20	–	15.10	SPEVÁCKY WORKSHOP s Veronikou  
 Hajdúčikovou	–	pre	deti	a	dospelých	– Chliev	l2 

		OZ CENTRUM SANTOSHA –	pozdrav	Slnka		
	a	cvičenie	jogy – na kose	l3 

15.20	–	16.20	BEAUTIFUL PEOPLE	–	Fyzické	divadlo	TRIO	OLGA			
	(Monika	Haasová,	Péter	Cseri	–	SK/HU,	Karol	Rédli),		
	surealistická	tragikomédia	o	mysterióznosti	ľudskej			
	existencie,	verejná	generálka	(15+)	– kemp, jurta l1   														

16:30	–	17:30	GROOVE NA CHODNÍKU	–	Boris	Čellár,		
	Jano	Kružliak,	Tono	Popovič,	Tomáš	Bartaloš	– Chliev	l2 

17:40	–	18:40	PRI KASE	–	Divadlo	Bolka	Polívku,		
	Pavol	Seriš	(CZ/SK),	komédia	jedného	herca		
	z	prostredia	supermarketov	(10+)	– kemp, jurta l1

	SEN O VODE	–	2	hodinová	putovná	zážitková	performancia,
	vzniknutá	z	rezidencie	umelcov	s	3	vstupmi	a	limitovaným		

počtom	divákov	(12+):	„Oživíme	opustený	kemp,	vdýchneme	do	
neho	život,	divák	opäť	zažije	atmosféru	zašlej	slávy	obľúbeného	
kempu	v	prekvapivom	šate“.	Réžia:	Mila	Dromovich,	Dáša	
Krištofovičová,	Ján	Šimko,	Andrej	Šoltéz,	účinkovanie:	Ludwig	
Bagin,	Ján	Bárta	(CZ),	Péter	Cseri	(HU/SK),	Petra	Fornayová,	
Monika	Haasová,	Klára	Jakubová,	Peter	Kadlečík,	Gertrud		Maria	
Korpič,	Igor	Kuhn,	Sandra	Kuhnová,	Ján	Kružliak,	Eva	Móres,	
Vlado	Zboroň,	Ján	Šimko,	študenti	konzervatória	v	Bratislave		
a	v	Nitre,	ochotníci	zo	Starej	Turej,	koncept:	Monika	Haasová,	
výtvarníčka:	Iveta	Haasová.
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