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

Letná sezóna turistov
S príchodom horúcich dní sa začala let-
ná sezóna. S ňou sú spojené dovolenky, 
cestovanie a výlety. Aj naše mesto Stará 
Turá je turistami vyhľadávané a nejeden 
z nich zavíta aj k nám do Informačnej 
kancelárie mesta. Sme radi, že k nám 
prichádzajú aj zahraniční návštevníci 
rôznych národností. Ponúkame rôzne 
propagačné materiály o  Starej Turej, 
regióne, ale aj o Slovensku. Zbierame 
a podávame informácie o pamiatkach, 
podujatiach, službách a  atraktivitách 
nielen v meste, ale aj v okolí. Dopyt je 
najmä po suveníroch, ktoré sú tradičné 
pre tento región. Nájdete u nás šúpolien-
ky, drevené výrobky, originálne fľaše na 

pálenku, odznaky, magnetky, mapy aj 
knihy. Predávame taktiež publikácie do-
mácich autorov, ktorí zväčša píšu o na-
šom mestečku. 
Informačná kancelária mesta sa snaží aj 
o rozvoj kultúry. Zapája sa do tradičných 
kultúrnych  a remeselných podujatí, cez 
Vítanie jari po Vianočný trh. 
Verím, že aj týmto článkom sa zvýši pro-
pagácia Informačnej kancelárie hlavne 
medzi občanmi mesta, nakoľko infor-
movanosť domácich sa odvíja od náv-
števnosti zahraničných turistov.
Nájdete nás na ul. SNP 254/49 (vchod 
od OD Billa, z Lipovej ulice) pondelok- 
piatok od 8:00 hod do 16:00 hod.

Zároveň oznamujeme, že od júna si 
u nás môžete zakúpiť tieto publikácie:
• Doc. PhDr. Vladimír Predmerský, 

CSc. (Kolektív autorov)
• Bojto (G. Rumánek)
• Čriepky a črepiny (G. Rumánek).

Informačná kancelária mesta 
Veronika Tóthová
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SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV 
A SLOVÁKOV
27. júl, Veľká Javorina

TANEC SLNKA, motorkársky zraz
26. – 27. júl, areál Dubníka I.

+    Program 
podujatia

Tanec slnka!
25. – 27. júl

Staroturiansky jarmok 2014

PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2013/2014
pri objednaní celej fúry je doprava

do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou

Vo vnútri čísla

Verejná obchodná súťaž str. 2

Jarmok je už za nami str. 3

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov str. 3

Otvorená náruč v Podkylave str. 5

Novinky z CVČ, ZŠ str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

20 rokov wushu centra str. 14
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Mesto Stará Turá 
Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, 

IČO 00312002, zastúpené primáto-
rom mesta Ing. Jánom Kiššom

Vyhlasuje týmto 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na odpredaj nehnuteľnosti
Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej 
súťaži na odpredaj nehnuteľnosti, ktoré 
sa nachádzajú na Ul. Družstevnej č. 431 
v Starej Turej. Jedná sa o rodinný dom súp. č. 
431 postavený  na pozemku parc. č. 437/1  a po-
zemok  parc. č. 437/1 – zast. plocha o výmere  
435 m2 a pozemok parc. č. 438 – zast. plochy 
o výmere 60 m2  nachádzajúce  sa v katastrál-
nom území Stará Turá. Rodinný  dom  súp. č. 431 
a pozemok parc. č. 437/1 sú  evidované na liste 
vlastníctva č. 1 v podiele 1/1.  Pozemok parc. č. 
438 je evidovaný na liste vlastníctva č. 6784 
v podiele 1/2. Výber záujemcu sa uskutoč-
ní na základe obchodnej verejnej súťaže.

Súťažný návrh musí obsahovať:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvis-

ko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rod-
né číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických 
osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických 
osôb),

• súhlas fyzickej osoby so spracovaním osob-
ných údajov na účely zabezpečenia úkonov 
pri predaji majetku vo vlastníctve mesta 
Stará Turá v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, 

• výpis z obchodného registra, alebo iného re-
gistra (v prípade právnických osôb), nie starší 
ako 3 mesiace,

•  cenovú ponuku záujemcu,
• návrh musí obsahovať všetky nehnuteľnos-

ti, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej 
súťaže,

• vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmien-
kami obchodnej verejnej súťaže.

Návrh do súťaže predkladá účastník v uza-
tvorených obálkach označených spia-
točnou adresou záujemcu a označením 

„Družstevná č. 431 – NEOTVÁRAŤ“ na 
adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, 
Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá. Posledný deň 
doručenia návrhov je 18.7.2014 o 13.00 hod. 
Na návrhy doručené po tomto termíne sa ne-
bude prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 
032/746 16 30, 746 16 31. Riadne doručené 
návrhy vyhodnotí výberová komisia. 

Upozornenie: Predaj nehnuteľnosti víťazné-
mu záujemcovi podlieha schváleniu mestským 
zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si 
vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej verej-
nej súťaže bez určenia dôvodu.

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta

Poďakovanie Mgr. Vařákovi
Milí spoluobčania, 1. jún bol významným dňom 
pre staroturiansky cirkevný zbor Evanjelickej a. 
v. cirkvi na Slovensku. Volili sme si zborového fa-
rára. Bratovi farárovi Mgr. Radomírovi Vařákovi 
končí desaťročné volebné obdobie, počas ktoré-
ho pôsobil v našom cirkevnom zbore, ale nielen 
v ňom. Spolupracoval i s ostatnými cirkvami pô-
sobiacimi v našom meste a blízkom okolí. Jeho 
práca nebola zameraná len do vnútra nášho 
zboru, ale jeho snahou je a vždy bude pracovať 
a niesť evanjelium aj mimo cirkevný zbor. 

Chceme sa mu poďakovať za to, že je tým duchov-
ným pastierom, ktorý nielen hlása slovo Božie, 
ale ho aj žije. Vďaka mu patrí za rodinné spo-
ločenstvo, biblické hodiny, za to, že pripravuje 
mladých ľudí k sobášu tak, aby to nebrali len ako 
slávnostný akt, ale najmä ako sľub, v ktorom si 
sľubujú vernosť pred Pánom Bohom. Pripravuje 

rodičov, ktorí prichádzajú ku krstu svojho dieťaťa, 
pastorálnu činnosť a mnohé iné aktivity, predo-
všetkým v duchovnom živote cirkevného zboru, 
ale aj v hospodárskych veciach.

Už v spomenutú nedeľu sme prichádzali do 
kostola, aby sme vo voľbách odovzdali svoj hlas 
bratovi farárovi. Chcem poďakovať členom nášho 
cirkevného zboru za to, že pristúpili k tejto voľ-
be zodpovedne a mohli sme skonštatovať, že bol 
zvolený na ďalšie desaťročné obdobie ako zborový 
farár. Touto cestou mu chcem v mene cirkevné-
ho zboru popriať pevné zdravie, veľa inšpirácií 
v náročnej, ale Bohu milej práci. Nech má i na-
ďalej spolupracovníkov v tejto práci, ktorú robí 
pre náš cirkevný zbor i mesto, aby mal po boku 
svoju milujúcu manželku a deti, ale najmä Toho, 
komu zasvätil svoj život.

Milan Ilušák 
dozorca CZ ECAV Stará Turá

Úspech v celoslovenskej čitateľskej súťaži
Čítajte si, kamaráti, 

nech Vám kniha nudu kráti, 
veď strávený s ňou čas, 

vráti sa Vám stokrát zas.

Takéto je motto celoslovenskej čitateľskej súťaže 
ČÍTAME S OSMIJANKOM – PRIDAJ SA  AJ TY!, 
do 10. ročníka ktorej sa v tomto školskom roku 
už po druhýkrát zapojili žiaci 4.A triedy našej 
školy. Jej hlavným cieľom je rozvoj čitateľských 
zručností žiakov na 1. stupni ZŠ. Ale to ani zďale-
ka nie je všetko. Pri hravom čítaní s Osmijankom, 
rozprávkovou postavičkou Kristy Bendovej,  pre-
žívali deti množstvo neopakovateľných spoloč-
ných chvíľ v zaujímavých príbehoch literárnych 
hrdinov a na základe prečítaného odpovedali na 
zadané otázky, učili sa formovať vlastný názor, 
zamýšľali sa nad svojím správaním, nad radosťa-
mi i obavami, odhaľovali silu priateľstva a lásky, 
a to všetko kreatívne pretvárali do literárnej ale-
bo výtvarnej podoby.

Na nudu naozaj nebol čas, práce bolo vyše  hla-
vy.  Osmijankov súťažný  zošit  totiž obsahoval 
8 x 2 súťažných úloh a žiaci všetky svoje výtvar-
né a  literárne odpovede spracovali do podoby 

rozprávkového domčeka, kde každá stena i stre-
cha predstavovala jednu vypracovanú otázočku. 
Odborná porota ocenila náš nápad a vo svojom 
hodnotení uviedla: „Žiaci 4.A  zo Starej Turej 
pripravili pre nás veľmi originálnu koncepciu. 
Vyrobili z kartónu rozprávkový apartmán, v kto-
rom sa dá ukryť, relaxovať, ale zároveň čítať od-
povede na súťažné otázky.“

A ako to všetko dopadlo? Do súťaže sa v tom-
to školskom roku zapojilo 348 žiackych kolektí-
vov z celého Slovenska, z ktorých porota vybrala 
1 víťaznú triedu a ocenila 3x8 ďalších triednych 
kolektívov. Naša 4.A sa umiestnila na 3. mieste 
v prvej osmičke, čo je v tak silnej konkurencii 
určite úžasný výsledok. 

V časoch všetko valcujúcej sily digitálnych 
médií nie je ľahké pritiahnuť deti ku knihe a k čí-
taniu. U mnohých detí sa nám to ani pri najväč-
šom úsilí nepodarí, a už vôbec nie natrvalo.  A tak 
je nezanedbateľným úspechom aj to, že v rámci 
súťažnej  kolektívnej  hry sa do čitateľských akti-
vít zapojil každý žiak, a i ten menej zdatný čitateľ 
prispel svojím dielom k hodnotnému spoločné-
mu výsledku, z ocenenia ktorého sa všetci veľmi 
tešíme.

Viera Biesiková, tr. učiteľka 4.A
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Javorinské slávnosti sú za dverami!
Vrch Veľká Javorina je dlhodobo považovaný za 
symbol priateľstva medzi Čechmi a  Slovákmi 
a  túto symboliku nenarušila ani štátna hrani-
ca, ktorá ho pretla pred viac ako dvomi desať-
ročiami. Krásna príroda a ďalekosiahle výhľady 
lákajú na dominantu Bielych Karpát čoraz viac 
návštevníkov z  oboch strán hranice. Javorina 
je krásna v každom období, no koncom júla ju 
vždy oživia tradičné Slávnosti bratstva Čechov 
a  Slovákov, ktoré nadväzujú na tradície stre-
távania sa Štúrovcov s  osvietencami z  Čiech. 
I tohtoročnú poslednú júlovú nedeľu – 27.7.2014 
– Vás pozývame na jedno z najväčších a najsr-
dečnejších stretnutí národov, ktoré aj keď boli 
rozdelené pomyselnou hranicou, v  srdciach 
ľudí zostávajú naďalej spolu. Spoločnú minulosť 
Čechov a Slovákov pripomína na Veľkej Javorine 
Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájom-
nosti, ktorý symbolizuje, že aj napriek súčasným 
i budúcim premenám Európy si prostí ľudia na 

moravsko-slovenskom pomedzí zostanú rovna-
ko blízki. 

Prípravný výbor javorinských slávností si 
i tento rok pripravil pre návštevníkov zaujímavý 
program, ktorý spojí súbory a skupiny z prihra-
ničného regiónu, aby spoločne vytvorili mozaiku 
plnú folklóru, kvalitnej muziky a krásnych krojov. 
I tento rok sa pred začatím programu na oboch 
pódiách prípravný výbor slávností spolu s pozva-
nými hosťami presunie k pamätníku, kde polo-
ží na znak úcty kytice kvetov. Bližšie informácie 
o programe sa dozviete z plagátov, ktoré budú 
vylepené na výveskách v Starej Turej a v okoli-
tých obciach. 

Organizátori pripravili pre návštevníkov 
i predajné stánky, v ktorých bude k dispozícií 
rôznorodý tovar a občerstvenie. 

Doprava na Veľkú Javorinu bude i v tomto 
roku zabezpečená prostredníctvom autobusu, 
ktorý pôjde z autobusovej stanice v Starej Turej 

o 8.30 h, so zastávkami Tesco, Miškech Dedinka, 
Hrnčiarové a Veľká Javorina. Návrat autobusu po 
skončení slávností je o 15.30 h z Veľkej Javoriny 
opačnou trasou. Autobusová doprava bude pre 
návštevníkov zdarma. 

Pripraviť tak veľké podujatie, akými sú 
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej 
Javorine je organizačne i  finančne veľmi ná-
ročné. Preto je potrebné poďakovať jednotli-
vým obciam a mestách z oboch strán hranice, 
Jihomoravskému, Trenčianskemu a Zlínskemu 
kraju a sponzorom, bez ktorých pomoci by ne-
bolo možné Javorinské slávnosti zorganizovať. 

V minulom roku sme sa dočkali i pekného 
počasia, tak zostávajme dúfať, že i  tohtoročné 
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine 
budú opäť plné slnka, pohody a dobrých ľudí.

Lívia Boorová

23. ročník nášho 
jarmoku je za nami
Druhý júnový víkend patrí v Starej 
Turej už tradične Staroturianskemu 
jarmoku. Inak tomu nebolo ani ten-
to rok a v dňoch 13. a 14. júna sme 
Vás mohli privítať už na 23. ročníku 
tohto podujatia. Po celotýždňových 
horúčavách sa práve počas jar-
moku príjemne ochladilo a až na 
malé sobotňajšie prehánky sme si 
užívali klasické júnové počasie. 

Predajné stánky boli aj v tomto roku 
situované na hlavných uliciach mes-
ta popri potoku Tŕstie. V porovnaní 
s minuloročným jarmokom sa pri-
hlásilo o niečo menej predajcov, no 
ak by sme to porovnávali s rokom 
2012, bolo ich zase o  niečo viac. 
Žiaľ, počet predajcov je vec, ktorú 
nemôžeme ovplyvniť a  je iba na 
nich či v  tomto termíne navštívia 
práve naše mesto. Celý organizač-
ný výbor sa snaží pre nich pripraviť 
vhodné podmienky na bezproblé-
mový predaj. Veríme však, že kaž-
dý z Vás si v stánkoch našiel niečo, 
čo potešilo buď jeho alebo niekoho 
z jeho blízkych. A ten kto nenakúpil 
tovar, sa snáď aspoň dobre najedol 
na mestskej tržnici.  Počas celoden-
ného programu som sa zhovárala 
s mnohými ľuďmi a väčšina z nich 
mi povedala, že to najdôležitejšie, čo 
si z jarmoku odnášajú je pocit, že sa 
po dlhej dobe zastavili, odtrhli od 
každodenných povinností a stretli 
sa s priateľmi, rodinou či známymi 
pri dobrej hudbe, pití či jedle.  

Tento rok sme si pre návštev-
níkov pripravili na Námestí slo-
body malé vylepšenie. Starosta 
obce Lubina nám zapožičal veľký 

prenosný stan, ktorým sme mohli 
prekryť priestor pred pódiom 
a ochrániť tak návštevníkov kultúr-
neho programu pred nepríjemným 
pálením slnka. Nakoniec nám stan 
bol dobrý aj pri občasnej dažďo-
vej prehánke. Táto novinka sa nám 
osvedčila a už čoskoro si podobnú 
tieniacu techniku zadovážime i my. 

V  rámci nášho kultúrneho 
programu sa Vám opäť predstavi-
li rôznorodé súbory, zoskupenia 
a jednotlivci. V piatok ste si mohli 
na začiatku programu pozrieť vy-
stúpenia talentovaných detí zo 
Základnej umeleckej školy v Starej 
Turej pod vedením p. učiteliek 
Michalcovej, Bodnárovej, Rzavskej 
a  Petrovičovej. Potom nasledova-
la úžasná športová exhibícia do-
máceho Wushu centra Stará Turá 
s  malými i  veľkými športovcami. 
Najmenším divákom sa predstavilo 
divadlo ZkuFraVon s hrou Ako išlo 
vajce na vandrovku. Najmä staršiu 
generáciu potešilo spoločné vystú-
penie dychovej hudby Váhovanka 
a Dua Sonet. Bodku za piatkovým 
programom urobila česká hudobná 
formácia Michal David Revival, kto-
rá ponúkla najväčšie hity Michala 
Davida. Ich šou bola naozaj plná 
energie a roztancovala a rozospie-
vala takmer celé Námestie slobody. 

Sobotný program opäť otvo-
ril domáci súbor, a  to folklo-
risti z  POLUNu. Spolu s  nimi 
vystúpila tanečná skupina 
Krakovienka z  Krakovian. Ďalší 
program sa niesol v duchu country 
a prítomných divákov bavila skupi-
na No konečne. Balzamom nielen 

pre uši, ale aj pre oči bolo vystú-
penie folklórneho súboru Družba 
z Trenčína. Výborná hudba, krásne 
kroje a energické tance mladých ta-
nečníkov okúzlili všetkých prítom-
ných. Ďalšou domácou lastovičkou 
v programe bol folk bluesový spevák 
Rasťo Samek. Záver nášho progra-
mu patril ľudovej hudbe Adama 
Vakoša. 

Našich najmenších návštev-
níkov určite potešili rôzne detské 
atrakcie a  kolotoče. Okrem adre-
nalínových dobrodružstiev na ko-
lotočoch si mohli vyskúšať zdarma 
vďaka finančnému príspevku mesta 
Stará Turá aj chodenie po vode vo 
veľkých nafukovacích bublinách, 
zaskákať si na trampolíne, zajazdiť 
na elektrických autíčkach alebo si 
mohli zaskákať na nafukovacom 
hrade, ktorý nám zapožičala firma 
PreVaK, s. r. o. 

Na záver je potrebné poďakovať 
všetkým, ktorí sa zaslúžili o zdarný 

priebeh 23. Staroturianskeho jar-
moku. Za výbornú organizáciu 
ďakujeme prípravnému výbo-
ru jarmoku, technickým službám 
mesta, ktoré zvládli celú technickú 
prípravu jarmoku a  v  rekordnom 
čase vyčistili aj ulice mesta a Domu 
kultúry Javorina za skvelý kultúrny 
program. Dôležité je poďakovať aj 
mestskej polícií a OO PZ SR, pretože 
zaisťovali bezpečnosť návštevníkov  
a poriadok v meste počas celého jar-
moku. Najmä za našich najmenších 
jarmočníkov ďakujeme obchodným 
domom BILLA a  TESCO, ktoré 
uvoľnili priestor svojich parkovísk 
pre detské atrakcie. 

Veríme, že budúci rok nám 
opäť vyjde nielen počasie, ale aj 
atmosféra, ktorú urobili na tohto-
ročnom jarmoku návštevníci, ktorí 
sa ho zúčastnili. Už teraz sa na Vás 
tešíme na budúci rok na 24. ročníku 
Staroturianskeho jarmoku.

Lívia Boorová
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„Gúľalo sa, gúľalo...“
A zrazu je tu koniec roka. Jabĺčko 
Hubert, náš kamarát, spolu s nami, 
deťmi z MŠ pri cukrárni, sa pregú-
ľal celým školským rokom rôznymi 
dobrodružnými aktivitami, o kto-
rých sme vás priebežne informo-
vali. A tak sa teraz chceme s vami 
podeliť o tie posledné, ktoré neboli 
o nič menej zaujímavé.
Cesta okolo sveta – v  spolupráci 
s  rodičmi sme vytvorili dopravné 
prostriedky z  rôzneho materiálu 
– drevené, polystyrénové lode, lie-
tajúce balóny, vyrezávané i z papie-
ra poskladané autá i kamióny a  i. 
Využili sme ich v hravých činnos-
tiach v materskej škole s doplnením 
ciest, železníc a morí zo skladačiek 
a  iného materiálu. Hubert pomo-
cou týchto aktivít s nami cestoval 
do rôznych svetadielov a  krajín, 
spoznával ich kultúru a charakte-
ristické črty. Nezabudol sa zastaviť 
aj v Bielorusku a odovzdať pozdrav 
od nás slovenským hokejistom.
Život zvierat – Hubert s nami ces-
toval do Podkylavy, kde sme nie-
len spoznávali život a starostlivosť 
o kone a hospodárske zvieratá, ale 
mohli sme sa i povoziť na nich, na-
kŕmiť a pohladiť ich.
MiniZOO v CVČ – Nás, predško-
lákov, zaujímajú nielen domáce 
a hospodárske či lesné zvieratá, ale 
i  šelmy a  iné exotické zvery. Milá 
teta Janka si pre nás pripravila pre-
zentáciu a malú exkurziu CVČ s cie-
ľom spoznať a zároveň sa oboznámiť 
so starostlivosťou človeka o  tieto 
zvieratá.
Turisticko-branná vychádzka 
– s  využitím lúp, mikroskopov, 
interaktívnej kamery a iných zau-
jímavých pomôcok sme pozorovali 

na Drahach drobný hmyz v tráve. 
Dopodrobna sme preskúmali po-
čet nôh, krídel, stavbu tela a i. Ako 
dobrí ochrancovia prírody sme opa-
trne zaobchádzali s malými tvormi, 
a v poriadku sme ich vždy vrátili do 
ich teritória.
Návšteva Trenčianskeho hradu 
– Konečne po chladných dňoch 
vyšlo opäť slnko, a my sme mohli 
v rámci projektu cezhraničnej spo-
lupráce vyraziť na výlet do Trenčína. 
Hradom nás sprevádzala zaujímavá 
strašidelná rozprávka „Čertova ne-
vesta“, využili sme i jazdu na koni, 
prezreli dravé vtáky. Najlepšie sa 
nám však páčilo, keď sme sa roz-
ložili s tým, čo nám naše mamičky 
nabalili. Posilnení sme sa vyškria-
bali na výstavné delo, aj nakukli 
do „Studne lásky“. Po návrate sme 
Huberta o všetkom informovali for-
mou výtvarných prác a museli sme 
mu sľúbiť, že nabudúce už pôjde 
s nami.
Návšteva hradu Veveří – opäť v spo-
lupráci s družobnou MŠ Hustopeče 
sme sa vybrali na celodenný výlet 
do Veverské Bytíšky na hrad Veveří. 
Čakala nás prehliadka dobových re-
mesiel a tvorivé dielne, kde sme si 
preverili naše pracovné zručnosti. 
Černotlačou sme pre mamičky vy-
tvorili krásny obrúsok. V inej časti 
hradu sme mali možnosť si zblízka 
prezrieť a zároveň si vyskúšať nie-
ktoré rekvizity zo slávnej rozprávky 
„Arabela“. 
Hubert na olympiáde – i keď nám 
počasie trošku neprialo, predsa sme 
sa športovo vyšantili, zasúťažili si 
aj s  kamarátmi zo susedných MŠ 
Kostolné, Vaďovce, Bzince, Lubina. 
Hubert sa počas celej olympiády 

tešil, že olympijský oheň nepretržite 
horí, tak ako v nás horelo nadšenie 
z prekrásneho strieborného miesta, 
ktoré naše ružové družstvo získalo.
Z rozprávky do rozprávky – Hubert 
sa s  nami prekotúľal rozprávka-
mi o zvieratkách v rozprávkovom 
lese nad vodárňou. Počas dlhej vy-
chádzky sme plnili rôzne úlohy, a za 
správne riešenie sme získali sladkú 
odmenu s medailou.
Rozprávkový karneval – v krásne 
slnečné dopoludnie sa školský dvor 
premenil na čarovnú rozprávko-
vú krajinu. Zišli sa princezné, víly, 
zvieratká, draci a  iní supermani, 
samozrejme i Hubert sa zamasko-
val: „čáry-máry-fuk“ – a bol z neho 
čarodejník.
Vo veselej atmosfére sme plnili za-
ujímavé úlohy Červenej Čiapočky 
a jej babičky, ktoré nás sprevádzali 
celým karnevalom.
Dobrodružstvá v prírode – od 16. 
– 20.6.2014 sme strávili týždňový 
pobyt v škole prírody na Prašníku. 
V príjemnom prostredí sme každý 
deň súťažili, tancovali, spievali, do-
konca i plávali. Naše šikovné rúčky 

vyrábali v tvorivých dielňach rôz-
ne suveníry. V  jeden deň sme sa 
vybrali i na plavbu loďou po Váhu 
v Piešťanoch. A veru, mali sme čo 
robiť, Huberta udržať, aby neprepa-
dol cez palubu. Nakoniec sme všet-
ko  hravo zvládli a plní zážitkov sme 
sa vrátili domov.
Zvoní zvoniec, a  rozprávky 
s Hubertom je koniec – veru, zážit-
kov s Hubertom bolo neúrekom za 
celý školský rok. Pre nás, predškolá-
kov, koniec roka znamená rozlúčku 
so škôlkou, s  p. učiteľkami, obľú-
benými hračkami... Dokonca sme 
dostali aj naše prvé vysvedčenie od 
p. učiteliek a p. Krištofíkovej v so-
bášnej sieni na MsÚ v Starej Turej. 
No, a s Hubertom sme sa tiež ťaž-
ko lúčili. Musel sa však vrátiť do 
svojej rodnej krajiny „Jabĺčkovo“. 
„Ďakujeme ti, Hubert, za výnimoč-
né zážitky s tebou a šťastnú cestu, 
nás už totiž po prázdninách čaká 
veľká škola!!!“

za III. MŠ Rzavská, Záhorová

Talent Trenčianskeho kraja 2014
Dňa 12. júna 2014 sme sa zúčastnili na XVIII. ročníku slávnostného oceňovania - Talent Trenčianskeho kraja, ktoré sa každoročne udeľuje za dosiahnuté 
výsledky vo vedomostných, záujmovo – umeleckých a športových súťažiach žiakom základných škôl a študentom stredných škôl nášho kraja.

Slávnostné odovzdávanie oce-
není sa uskutočnilo v  krásnom 
prostredí na Trenčianskom hrade 
v Delovej bašte za prítomnosti pred-
staviteľov Okresného úradu Trenčín 
a Školského úradu v Trenčíne. V prí-
jemnej atmosfére boli všetkým prí-
tomným predstavení talentovaní 
žiaci a študenti Trenčianskeho  kraja.

Tento školský rok bol me-
dzi ocenenými aj náš žiak Štefan 
Schindler z  IX.A  za dosiahnuté 
vynikajúce výsledky: za 1.  mies-
te v  Celoslovenskej súťaži 

Zenit  pre žiakov ZŠ v  kategórii 
Tvorba web stránok, za 2. miesto 
v Medzinárodnej súťaži Robocup 
2014 – robotická ruka, vynikajúce 
výsledky v olympiádach z matema-
tiky, fyziky, všestranný technický 
talent a napriek tomu milé a skrom-
né správanie, zodpovedný prístup 
k učeniu a práci v škole, ochote učiť 
sa nové veci a pomáhať druhým.

Na strednej škole prajeme 
Štefanovi Schindlerovi veľa ďalších 
študijných i osobných úspechov.

ZŠ Stará Turá
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„Otvorená náruč“ v Podkylave
Náš kopaničiarsky kraj ponúka nádherné podmienky na relaxáciu v lone 
prírody. Tieto danosti prostredia využila aj početná skupina rodín z Pod-
javorinskej oblasti, ktorá vychováva dieťa s ťažkým zdravotným alebo 
mentálnym postihnutím. Keďže potreby tejto skupiny ľudí  si vyžadujú 
špecifické podmienky, ktoré sú takmer ideálne uspokojené v Agrofarme 
a v Agropenzióne Adam v Podkylave, s radosťou sme využili dané priestory 
na zorganizovanie 2. ročníka podujatia „Otvorená náruč“ dňa 17.5.

Projekt mal športovo-relaxačno-náučné zameranie, ktoré ponúkalo bohatú 
paletu aktivít a činností na podporu motoriky v tvorivých workshopoch, 
športových súťažiach,  relaxačných a liečebných terapiách. V ponuke nechý-
bali ani konzultácie s odborníkmi, ale i činnosti pre potešenie a uvoľnenie. 
S radosťou a otvorenou náručou sme privítali sto účastníkov podujatia, ktorí 
prišli plní očakávania, pripravení stráviť deň naplnený radosťou v takmer 
rodinnej pohode. Hlavným cieľom podujatia bolo bližšie spoznanie sa ro-
dín s podobným osudom a vytvorenie aktívnej komunity v Podjavorinskej 
oblasti. Dôležitá pre nich bola i výmena osobných skúseností, vznik nových 
priateľstiev, ktoré im môžu napomôcť v čiastočnej izolácii, ktorú často tieto 
rodiny zažívajú. 

Účastníkov sme rozdelili na dve skupiny, ktoré mali rôzne aktivity 
i priestor na činnosti. Agrofarma ponúka deťom a ich rodičom možnosť 
užívať si kontakt s prírodou, zvieratami, pohyb a šantenie v kultivovanom 
a upravenom prostredí. Zaujímavá bola ukážka drezúry koní, po ktorej 
nasledovala hipoterapia, ktorú si deti v plnej miere vychutnali. Veľkým 
lákadlom bola pre nich kanisterapia, ktorá ponúkala  nielen priamu tera-
piu so psíkom, ale i možnosť pohrať sa s malými šteniatkami, čo bolo prí-
jemné nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Magdalénka Biesiková, Martinka 
Markušová a Patrice Tomisová, žiačky ZUŠ, usmerňovali tých, ktorí mali 
chuť sa umelecky prejaviť a vytvoriť z hliny svoje vlastné dielko. Popritom 
rozveselili tváre väčšiny detí svojimi maľbami a tak medzi nami poletovalo 
množstvo motýlikov, kvetiniek, myšiek a iných zvieratiek. Po tichom mode-
lovaní nastúpila oveľa dynamickejšia činnosť  pod vedením Katky Rzavskej, 
učiteľky ZUŠ. Zumba tanec rozihral žilky nielen detí, ale aj  rodičov. Veľká 
ochota napomôcť celému podujatiu zo strany ZUŠ sa prejavila nielen ochot-
nými lektormi, ale aj prísľubom pani riaditeľky Lacovej, že vymodelované 
predmety budú následne vypálené  a rodiny si s nimi budú môcť vyzdobiť 
príbytok a zároveň budú mať hmotnú pripomienku na deň v Podkylave. 
Okrem vyše popisovaných aktivít sme dali možnosť rodičom, aby sa v ne-
formálnom prostredí  poradili, hľadali riešenia a pomoc zo strany štátnej 
správy – Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste n/V. Tento 
zastupovali p. Ružičková a p. Potfajová, ochotné pomôcť a poradiť v rámci 
platných legislatívnych možností. V podobnom duchu ponúkali odborné 
poradenstvo aj pracovníčky Oddelenia sociálnych vecí v Starej Turej – p. 
Zapletalová a p. Barbušinová.  

Podmienky v Agropenzióne  Adam ponúkajú možnosti relaxácie vo 
forme masáží, víriviek a plávania v bazéne, čo sme v plnej miere využili. 
Podarilo sa nám vďaka dievčatám z Mary Kay – Zuzke Kadlecovej, Nine 
a Anke Haverovej vytvoriť minisalón krásy, ktorý s nadšením využívali 
predovšetkým ženy a dievčatá. Umelecké cítenie a tvorivosť si mali možnosť 
účastníci vyskúšať pri zdobení medovníkov  za asistencie Veroniky Durcovej 
a pri pletení košíkov pod odborným usmernením p. Šeďovej. Ani tu sme 
nezabudli na radosť z pohybu a súťažných aktivít, preto sme deťom ponúkli 
športové súťaže ktoré manažovali  Jarka Dunajčíková a Livka Boorová. Deti 
po športových výkonoch čakala sladká odmena. Sladkosťou ich potešila aj 
p. Petrovičová, správkyňa Nadácie ŽIVOT, ktorá sa osobne zúčastnila pod-
ujatia. Aj vďaka príspevku z Nadácie ŽIVOT sme mohli realizovať podujatie 
v takej veľkej šírke, s množstvom ponúkaných procedúr a činností. 

Obed bol predelom, po ktorom si skupiny vymenili  miesto svojich ak-
tivít. S organizáciou celého podujatia nám veľmi aktívne pomáhali členovia 
Komisie pre sociálne veci a bývanie v Starej Turej, predseda p. Barszcz, p. 
Krištofíková, asistentky vedúcich skupín – p. Galovičová a Mockovčiaková. 
Zdravotnícku stránku počas dňa zabezpečovala p. Stančíková. Našťastie jej 
vedomosti a skúsenosti sme nemuseli využívať. Vďaka takmer už profesi-
onálnemu prístupu zo strany vedúcich skupín, mojich kolegýň v príprave  
podujatia, p. Haluzovej a p. Klempovej mala organizácia všetkých aktivít 
plynulý a hladký priebeh, za čo im patrí moje úprimné poďakovanie. 

Po ukončení všetkých procedúr a aktivít sme si naplánovali  príjemné 
ukončenie podujatia – spoločné opekanie spojené so spevom a hrou na gi-
tare. Počas celého dňa nám počasie prialo, iba v podvečer, nám chcel drobný 
dážď skomplikovať život. Našťastie aj táto situácia bola riešiteľná, využili sme 
zastrešené pódium, ktoré umožňovalo tanec aj posedenie s konzumáciou 
opekaných dobrôt. Po uvoľnení pri 
tanci sme sa všetci stíšili pri hre p. 
Bulíka a spoločne sme pospevovali 
folklórne a folkové piesne. Všetci sa 
cítili uvoľnene, prejavovali vďaku za 
krásny deň plný zážitkov, pozitív-
nych emócií a uvoľnenia. Na záver 
podujatia sme účastníkom odovzda-
li fotografie, ktoré počas dňa nasní-
mala pozvaná fotografka. Bol to pre 
nich milý záverečný darček.

A  teraz to najdôležitejšie – 
zdroje financií, vďaka ktorým sme 
mohli zorganizovať krásne podu-
jatie „Otvorená náruč“. Najvyššou 
položkou prispel Charitatívny 
účet Mesta Stará Turá, významnou 
čiastkou prispeli Nadácia ŽIVOT 
z „Programu malých komunitných 
grantov 2013“ a Kopaničiarsky re-
gión MAS v  rámci Grantového 
programu „Podporujeme akčných“. 
Sponzorom chcem vysloviť veľké 
poďakovanie nielen odo mňa, ale 
od všetkých účastníkov podujatia 
„Otvorená náruč“.

Júlia Bublavá 
spoluorganizátorka, členka Komisie 

pre sociálne veci a bývanie

Tenis Turá Lúka, s.r.o.
Ing. Ján Kurtiš – Forest Co.

Prišli sem
V tých dávnych časoch,

nám nepoznaných,
príbeh o solúnskych bratoch,
rozpútava div vecí tajných.

Prišli učiť národ,
vieru kázať, čo mysle budí,
písmom, slovom, v prerod,

prišli učiť ľudí.

S tabuľkou a grífom,
chápavý, lásky pohľad,

s dobrým úmyslom,
vo všetkom bol ich nadhľad.

I dnes sú vzorom dejín,
spomienky sa obnovujú,

rok čo rok na nich 
národy spomínajú...

J. Trúsiková



6  Staroturiansky Spravodajca 07/2014 www.staratura.sk

Naši tanečníci z FREE-
ZEE DANCE úspešní na 
súťaži Senecká dúha
Tanečná skupina FREE- ZEE 
DANCE zo ZUŠ Stará Turá sa 
poslednú májovú sobotu zú-
častnila celoslovenskej taneč-
nej súťaže Senecká dúha, ktorá 
odštartovala tento rok už svoj 
9. ročník. Predviedlo sa celkovo 
vyše 1000 tanečníkov v rôznych 
kategóriách. FREE-ZEE repre-
zentovali s  dvoma súťažnými 
choreografiami. V  kategórií 
Deti II. s choreografiou Tanečná 
party a  v  kategórii Juniori 

s  choreografiou Čarodejnice. 
Juniorská choreografia získala 
najviac bodov v svojej kategórii,  
celkovo 107 a získali sme tak 1. 
miesto. Radosť, slzy šťastia, zla-
tý pohár a krásne zážitky sme si 
odniesli aj tento rok. Cez prázd-
niny čerpáme energiu a v novom 
školskom roku pokračujeme 
so súťažením. Veríme, že i bu-
dúci školský rok bude pre nás 
úspešný. 

Katarína Rzavská

Učíme sa pre život – učíme sa moderne
Jedným z hlavných cieľov predprimárneho 
vzdelávania je pripraviť deti na celoživotné 
vzdelávanie, naučiť ich kooperovať v kolek-
tíve a preberať na seba primeranú zodpo-
vednosť. Preto v centre našej pozornosti 
je predovšetkým dieťa. Škola v spolupráci 
s rodinou ho učí orientovať sa v živote, pozo-
rovať, klásť otázky, hodnotiť, komunikovať, 
samostatne tvorivo myslieť. Preto sme pri-
pravili pre deti množstvo aktivít zameraných 
na spoznávanie ľudových tradícií našich 
predkov v našom regióne, domácich a hos-
podárskych zvierat, prírody a zdravú výživu. 
Zážitkovým učením, dotykom, ochutnávkou 
sa deti zoznámili so spracovaním ovocia 
a zeleniny, so živými zvieratami priamo na 
farme, s ich chovom a starostlivosťou o ne. 
Deti poznávali a vnímali prírodu intenzívnej-
šie a tak hlbšie prenikli do okolitého sveta, 
čo im prinieslo radosť, očarenie, podporilo 
rozvoj fantázie a komunikačných kompe-
tencií. Cieľom projektu „Učíme sa pre život 
- učíme sa moderne“ za finančnej podpory 
Nadácie ŽIVOT bolo upevňovať vzájomné 
vzťahy dieťa - rodič - učiteľ - škola a ukázať 
rodičom ako sa zaujímavými aktivitami dá 
rozvíjať detská osobnosť. 

Dňa 18. 10. 2013 sme sa s deťmi vybrali do 
sušiarne ovocia v  Miškech dedinke, kde 
nás už netrpezlivo čakal p. Harušťák, ktorý 

deťom ukázal ako sa spracúva ovocie. Deti 
vážili na veľkej váhe, špeciálnym prístrojom 
krájali jablká, ukladali na sušiarensku tácku, 
ktorú potom vložili do sušičky. Deti suše-
né ovocie mali možnosť aj ochutnať. Veľa 
nového sme sa naučili a za to ďakujeme p. 
Harušťákovi. Dňa 23.10. 2013 sme potom 
pozvali rodičov do našej MŠ, aby spolu so 
svojimi deťmi premenili ovocie a zeleninu 
na rozprávkové bytosti. Deti a  rodičia so 
záujmom zhotovovali netradičné výrobky 
a za odmenu deti pripravili rodičom krátky 
kultúrny program. 

Dňa 9. 4. 2014 prišli rodičia opäť do MŠ, 
aby im deti predviedli kultúrny program za-
meraný na ľudové zvyky a tradície v našom 
regióne a po ňom sa všetci spolu s chuťou 
pustili do maľovania veľkonočných kraslíc. 
Dňa 15. 4. 2014 sme navštívili Gazdovský 
dvor v Turej Lúke, kde sa deti priamym po-
zorovaním a praktickou činnosťou obozná-
mili s veľkonočnými ľudovými tradíciami 
a  zvykmi, myjavským krojom, piesňami 
a vinšovačkami. Deti si samy  ozdobovali 
vajíčka rastlinami uvarenými v cibuľových 
šupách, plietli korbáče, obliekali Morenu, 
ktorú sme vyhnali preč a potom ozdobovali 
letečko farebnými mašličkami. Pohostili nás 
chlebom so slivkovým lekvárom a bylinko-
vým čajom. Deti dostali maľované vajíčka, 
ktoré si samé vyzdobili. Bol to zážitok plný 

emócií. 
Dňa 21. 5. 2014 sme s deťmi navštívili 

farmu v Podkylave, kde mali možnosť pozo-
rovať domáce zvieratá, najmä kone a v jaz-
diarni si vyskúšať odvahu jazdou na koni 
a  kŕmením. Po dobrom občerstvení sme 
si prezreli celú farmu - prasiatka, kravičky, 
kone. Deti odchádzali plné neopakovateľ-
ných zážitkov a dojmov, mnohí sa túžili ešte 
vrátiť aj s rodičmi. Spolu s rodičmi nakreslili 
zvieratká a vytvorili sme si album. Dňa 5.6. 
2014 sme pokračovali v  spoznávaní zvie-
ratiek na Minifarme v Lubini. Deti videli 
unikátne minizvieratká - kozičky, ovečky, 
prasiatka, koníky, somáriky, kačky, zajači-
ky, minisliepočku a mohli ich kŕmiť krmi-
vom, ktoré im dávala majiteľka farmy. Pobyt 
medzi zvieratkami pomohol deťom odbú-
rať strach a vytvoriť si tak pozitívny a cito-
vý vzťah k zvieratám a prírode. Za domácu 
úlohu nakreslili zvieratko, ktoré sa im naj-
viac páčilo a v MŠ sme si výtvory spojili do 
spoločného zvieratkového albumu.

Budeme aj naďalej organizovať mnoho 
podnetných aktivít pre deti a rodičov, aby 
sme podporili rodičov v optimálnej výchove 
svojich detí, využívaním zmysluplných čin-
ností vo voľnom čase. Touto cestou sa chce-
me poďakovať Nadácii ŽIVOT za finančnú 
podporu. 

Ingrid Matejková
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice mája 
do polovice júna 2014?
• V piatok 23. 5. sa v CVČ zišlo 13 malých chova-

teľov, ktorí sa zapojili do súťaže Moje najmilšie 
zvieratko. 

• V stredu 28. 5. sa na staroturianskom štadióne 
uskutočnila súťaž Kopanie jedenástok. Akcie sa 
zúčastnilo 14 detí.

• V piatok 30. 5. sme v poobedňajších hodinách 
pripravili pre staroturianske deti zábavný 
program k MDD pod názvom Deťom pre ra-
dosť. Okrem zábavných hier a súťaží sa v pohy-
bových aktivitách na pódiu prezentovalo vyše 
200 detí, ktoré predviedli ukážky zo svojej čin-
nosti alebo výsledky svojej práce v krúžkoch, 
v skupinách, v triedach. Za všetky deti chce-
me poďakovať za príspevok Mestu Stará Turá, 
hotelu Lipa a pánovi zmrzlinárovi z La Perly, 
ktorí sa zaslúžili o ocenenie či už účinkujúcich 
detí alebo súťažiacich detí. Za aktívnu pomoc 
pri organizácii ďakujeme i členom detského 
parlamentu, ktorí nám pomohli pri súťažiach 
a Technickým službám, ktoré ako vždy ochotne 
pomohli s prípravou námestia. 

• V pondelok 2. 6. sme sa spolupodieľali na rea-
lizácii Atletického športového dopoludnia pre 
I. stupeň ZŠ.

• V rámci výukových programov sme sa v me-
siaci jún venovali predškolákom  - Exotické 
zvieratká (3. – 4. 6.), a dievčatám 7. ročníka ZŠ 
v besede s gynekológom (18. 6.).

• V piatok 13. 6. sa vybralo 19 detí na malý výlet 
na minifarmičku v Lubine (barine), ktorá bola 
spojená i s opekačkou pod Rohom. Tento výlet 
bol organizovaný pre malých chovateľov ako 
odmena za ich celoročnú prácu v chovateľskom 
krúžku. Deti mali možnosť prakticky sa zozná-
miť s niektorými druhmi zvierat a dozvedieť 
sa množstvo zaujímavostí o chove najmä mi-
niatúrnych zvierat. Za finančnú podporu tejto 
akcie ďakujeme Nadácii ŽIVOT.

• V stredu 11. 6. sme v spolupráci s detským 
parlamentom a ZŠ zorganizovali pre žiakov II. 
stupňa ZŠ Športový deň. Celý II. stupeň špor-
toval v 5 disciplínach: vybíjaná, futbal, stolný 
tenis, aerobik a beh s indíciami. Víťaznými trie-
dami v ročníkoch sa stali: 5.A, 6.B, 7.A, 8.C 
a 9.B. Absolútnym víťazom sa stala trieda 5.A, 
ktorá vyhrala vo všetkých disciplínach.

Čo pripravujeme na júl 2014?
• Boj o prežitie (30. 6. – 2. 7. 2014)

dobrodružné 3 dni a 2 noci v CVČ pre deti do 
12 rokov, ktoré navštevovali v tomto školskom 
roku záujmové krúžky (celý školský rok!). 
Symbolický poplatok: 1,- euro. 

• Dni otvorených dverí:
Pre všetky aktivity počas Dní otvorených dverí 
platí:
 › Všetky aktivity prebehnú v areáli CVČ a tr-

vajú približne 1,5 hod.
 › Aktivity sú určené pre školopovinné deti (od 

ukončeného prvého ročníka) a deti môžu 
prísť i bez nahlásenia vopred.

 › Deti, ktoré navštevovali v  školskom roku 
2013/14 niektorý zo záujmových krúžkov 
v CVČ, majú všetky aktivity zadarmo, ostat-
ní platia 0,50 euro za každú aktivitu.

 › Prosíme o dochvíľnosť príchodov detí, na 
nikoho sa nečaká.

 › Bez písomného súhlasu detí (nestačí telefo-
nicky), že sa dieťa môže na aktivite zúčastniť, 
nemôžeme deti do aktivity zapojiť a posiela-
me ich domov!!!

 › Dni otvorených dverí nie sú táborom ani 
celodenným pobytom, preto dieťa ne-
môže ostávať v CVČ od rána až do veče-
ra. Rešpektujte prosím prestávky medzi 
akciami.

 › Na každú aktivitu si treba priniesť kartičku 
poistenca.

 › Všetky aktivity sa uskutočnia i v prípade ne-
priaznivého počasia, pravidlá jednotlivých 
aktivít budú v tomto prípade upravené.

Streda 2. 7.
 ›  Hodinka s fitball – cvičenie s hudbou pre 

deti II. stupňa ZŠ. Treba si priniesť obuv na 
cvičenie, pitie a uterák. Zač. o 10.00 hod. 
Zadný vchod CVČ.

 ›  Nové spoločenské hry – ukážka rôznych 
spoločenských hier pre deti ZŠ. Zač. 14.30 
hod.

Štvrtok 3. 7.
 ›  Stolný futbal – Začiatok 10.00 hod.
 ›  Petang – nenáročná športová aktivita 

s upravenými pravidlami i pre menšie deti.  
Začiatok o 12.30 hod.

 ›  Bingo plné hier a súťaží – Začiatok o 14.30 
hod.

Piatok 4. 7.
 ›  Detský atletický päťboj – Cieľom je zvlád-

nutie 5 atletických disciplín. Začiatok 10.00 
hod.

 ›  Dekoračný workshop – tvorivá dielňa pre 
deti s ukážkami výroby dekoračných pred-
metov. Treba si doniesť prázdnu sklenenú 
fľašu (napr. od sirupu, alebo od alkoholic-
kých nápojov). Zač. o 12.30 hod.

 ›  Kto sa hrá, nehnevá – rôzne hry pre deti, 
kde je na prvom mieste zábava. Začiatok 
14.30 hod.

•  Letné aktivity pre deti: Hľadači pokladov 
(7. – 11. 7.) – Táto aktivita je už obsadená, 
zúčastňujú sa jej len prihlásené deti.

FANTASIA RICCA (prázdninový minikurz tvo-
rivej dramatiky) sa z dôvodu nezáujmu nekoná.

0d 21. – 31. 7. je  CVČ zatvorené, zamestnanci si 
čerpajú riadnu dovolenku.

V závere školského roka chcem veľmi pekne 
poďakovať za celoročnú prácu svojim zamest-
nancom (interným i externým), za spoluprácu 
všetkým mestským organizáciám a podnikate-
ľom, ktorí sa s nami podieľali na zabezpečovaní 
voľnočasových aktivít pre deti a deťom, rodi-
čom a verejnosti za priazeň, ktorú nám počas 
celého roka prejavovali. Ďakujem.

Rodičia, zamerajte pozornosť ...

na ponuku nových  záujmových krúžkov, ktoré 
sa chystáme otvoriť v školskom roku 2014/2015. 
Zameriavame sa v nich jednak na prevenciu vzni-
kajúcich problémov v danej oblasti, ale i na po-
moc deťom, ktoré už problémy v danej oblasti 
majú.
– Bellynda (zdravotné cvičenie spojené s bruš-
ným tancom) pre dievčatá 3. – 4. ročníka ZŠ. 
Hlavný cieľ je postavený na myšlienke, aby diev-
čatá neprestali byť dievčatami a je protiváhou se-
davému a pasívnemu spôsobu života, ktorý dnes 
deti uprednostňujú. Obsah činnosti bude tvoriť 
systém rôznych pohybových (ale nielen pohy-
bových)  aktivít, ktoré sa zameriavajú na správ-
ne držanie tela, kĺbovú ohybnosť, dýchanie atď. 
Súčasťou sú i relaxačné hry a cvičenia a tiež akti-
vity zamerané na podporu a rozvoj pozitívneho 
pohľadu na ženskosť, ako prirodzený a krásny dar.  
Krúžok je zameraný skôr na zdravotnú stránku 
ako na tanečný efekt. Do krúžku sa môžu prihlásiť 
i dievčatá, ktoré majú už  diagnostikované chybné 
držanie tela, ploché nohy, deti, ktoré majú prob-
lémy s krčnou chrbticou, trpia bolesťami hlavy, 
ale i dievčatá s nadváhou. Všetky pomôcky, kto-
ré deti budú potrebovať, sú k dispozícii v CVČ. 
Vzhľadom na  snahu o individuálny prístup je 
počet členov krúžku obmedzený na 8 dievčat. 
– Neposlušné písmenká (slovenský jazyk hrou) 
záujmový krúžok je určený pre žiakov  4. roční-
ka ZŠ (príprava na prechod na II. stupeň) a nie 
je klasickým doučovaním slovenčiny. Je posta-
vený na výchove a vzdelávaní zážitkom, kedy si 
deti utvrdzujú získané vedomosti zo školy hrou 
a praktickými činnosťami v inom prostredí ako je 
škola. Krúžok je vhodný pre  deti, ktoré zaostáva-
jú v slovenskom jazyku, alebo už majú diagnos-
tikovanú niektorú z vývinových porúch učenia. 
Obsahom krúžku budú i hry zamerané na rozvoj 
zmyslového vnímania a komunikáciu. Všetky po-
môcky, ktoré deti budú potrebovať, sú k dispozícii 
v CVČ. Vzhľadom na  snahu o individuálny prí-
stup je počet členov krúžku obmedzený na 8 detí. 
Dotazy alebo záujem môžete už počas letných 
prázdnin adresovať na e-mailovú adresu CVČ, 
no budeme sa tešiť i na osobnú konzultáciu pria-
mo v centre. 

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

P L A V Á R E Ň  otváracie hodiny PLATNÉ od 1.7.2014 do 31.8.2014

Po – Ne: 10.00 – 14.00 h 15.00 – 20.00 h (piatok a sobota do 21.00 h)

Upozornenie: Plaváreň predlžuje od 20.6. 2014 prevádzkovú dobu v piatok a sobotu až do 21.00 h a od 1.7. 2014 bude otvorená 
aj v doobedňajších hodinách! 
Prevádzkovateľ: Mestský športový areál Stará Turá, Športová 503, 916 01 Stará Turá Tel.: 0905 375 869 – plavčíci
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DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE

• 5. júl 2014 – poznávací zájazd do Osvienčimu. Poplatok za 
dopravu a sprievodcu: 20,- €.

• 20. júl 2014 – autobusový  zájazd do ZOO Lešná. Poplatok 
za dopravu: 8,- €.

• 26. júl 2014 – Habakuky Donovaly – Dobšinského rozpráv-
kový svet – všetkých, ktorí chcú zažiť atmosféru slovenských ľudo-
vých rozprávok pozývame do netradičnej dedinky  na Donovaloch 
pod Novou Hoľou. Tvoria ju domčeky v štýle ľudovo-fantazijnej 
architektúry, ktorým dominuje Škrupinový zámok s jazierkom, 
amfiteáter s kapacitou cca 200 osôb či obchodný dom KÚRNIK 
ŠHOPA SENTER. Počas dňa sa uskutoční kúzelnícka paráda 
Čárymáryfuk, na ktorej sa predvedú profesionáli zo Slovenskej 
kúzelníckej asociácie. Poplatok za dopravu a vstupné: dieťa do 
15 rokov ??,- €, dospelý ??,- €.

• 16. august 2014 – Tropicarium Budapešť – návštevní-
ci okrem života v hlbočine uvidia aj kúsok dažďového pralesa, 
v ktorom každú štvrťhodinu zahrmí, spustí sa dážď a blesky. 
V Tropicariu je možné vidieť najväčšie morské akvárium v stred-
nej Európe, žraločie akvárium s 8 žralokmi a stovkami rybiek. 
Poplatok za dopravu a vstupné: 25,- €.

• 23. august 2014 – Agrokomplex Nitra. Poplatok za do-
pravu: 9,- €.

• 30. august 2014 – Medzinárodný záhradnícky veľtrh 
Tulln (Rakúsko). Poplatok za dopravu + vstupné: 25,- €.

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme za dar novú knihu: Doc.PhDr. Vladimír 
Predmerský, CSc. významná osobnosť špeciálnej 

pedagogiky na Slovensku. Jej spoluautorkou 
je naša rodáčka Mgr. Elena Rubaninská.

Beletria Kol.: Poviedka 2013 • Rakús, Stanislav: Telegram • Žuchová, 
Svetlana: Yesim • Krausová, Karin: Prachy pani Schwarzovej • 
Mišovičová, Kristína: Čakanka •  Jusafzai, Malala: Volám sa Malala 
• Kepplová, Zuska: Buchty švabachom • Kol.autorov:  Poviedka 
2013 Detektívky Kapitáňová, Daniela: Nech to zostane v rodine • 
Dán, Dominik: Noc temných klamstiev Náučná literatúra Kulich, 
Rudolf: Zamúčené histórie (o mlynoch a mlynároch)  Detská 
literatúra Vadas, Marek: Rozprávky z čiernej Afriky Detská náučná 
literatúra Hyvnarová, Bronislava: Zmysly zvierat (zrak-hmat-chuť)

Oznamujeme našim čitateľom, že z dôvodu 
čerpania dovolenky bude knižnica 

zatvorená od 21. 7. 2014 – 1 . 8. 2014.

Cesta rozprávkovým lesom je za nami
Medzinárodný deň detí sa 
v Starej Turej už tradične spá-
ja s  podujatím Cesta rozpráv-
kovým lesom.  Ani tento rok 
nebol výnimkou. 1. jún – svia-
tok detí sa nezadržateľne blí-
žil a nám organizátorom robili 
starosti vrtochy počasia. Práve 
preto sme sa rozhodli o  zme-
nu trasy, aby bola vyhovujúca 
i  v  prípade čiastočne nepriaz-
nivého počasia. Prvojúnové ne-
deľné ráno s predierajúcimi sa 
slnečnými lúčmi signalizovalo 
pekný letný deň a priam lákalo 
deti i celé rodiny na vychádzku 

do prírody – rozprávkového 
lesa. Po registrácií na štarte 
účastníci absolvovali 12 stano-
víšť s  rozprávkovými bytosťa-
mi. Snehulienka, šašo, vodník, 
šmolkovia, víly a  ježibaby deti 
vtiahli do sveta rozprávok. Skôr 
ako boli odmenené sladkosťou  
a pečiatkou do účastníckej kar-
tičky, museli splniť rôzne úlo-
hy. Po absolvovaní trasy, ktorá 
viedla okolo celej vodnej nádrže 
Dubník 1, na deti v autokempin-
gu čakali detské atrakcie: skákací 
hrad, maľovanie na tvár, ľuko-
streľba, minizumba, jazda na 

štvorkolkách.  Bábkové pred-
stavenie v  podaní Divadielka 
Galéria ponúklo deťom ume-
lecký zážitok v podobe rozpráv-
ky Adamko medzi chrobáčikmi. 
V závere podujatia MC Žabka 
pripravilo  rodinný piknik.

Účasť na podujatí bola nad 
očakávanie, cestu absolvova-
lo viac ako 420 detí.  Dubník 
ožil detským džavotom, smie-
chom a  neskrývanou detskou 
radosťou.  Počasie nám pria-
lo a verím, že sa nám podarilo 
pripraviť deťom pestrý program 
a zároveň  ich spolu s rodičmi, 

starými rodičmi vytiahnuť do 
lona krásnej prírody nášho kraja.

Okrem hlavného organizá-
tora  Domu kultúry Javorina 
sa na akcií podieľali divadel-
ný krúžok Štvorlístok pôso-
biaci pri ZŠ, členky Komisie 
pre školstvo a kultúru pri MsZ 
a dobrovoľníci - ochotné pani 
učiteľky. Finančne na akciu 
prispeli EUR-MED, Sensus 
Slovensko a  PreVaK. Sladké 
odmeny venovala VÚB a Očná 
optika Stará Turá. Všetkým zais-
teresovaným srdečne ďakujeme.

Eva Adámková, Dom kultúry Javorina

DK Javorina Stará Turá pozýva 
priaznivcov dychovej hudby

6. júla 2014 o 1800 hod. na Námestie 
slobody na koncert

TOMANÍKOVA NOTA
Účinkujú: DH Dubovanka a Myjavci

Dom kultúry Javorina 
a mesto Stará Turá 
pripravuje 10. ročník 
podujatia „Remeslá 
našich predkov“ 
8. augusta 2014
na Námestí slobody v Starej Turej
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 10.6.2014 uplynie 8 rokov, 
čo nás navždy opustil nás manžel, 
otec, starý otec Emil LUKÁČIK.

S láskou a úctou spomína 
manželka, deti a vnúčatá.

•
Dňa 12.7.2014 
uplynie 10 ro-
kov od smrti 
nášho otca 
a  d e d ka 
M a r t i n a 
NEMCA. Dňa 

29.11.2014 uplynú 3 roky od smrti našej mamy 
a babky Emílie NEMCOVEJ.

S láskou a úctou spomínajú dcéra Ľudmila, 
synovia Vladimír a Jaroslav s rodinami.

•

Dňa 7.6.2014 uplynú 3 roky, čo 
sme sa  navždy rozlúčili s našou 
milovanou Ankou ČECHOVOU.

Spomína manžel, súrodenci 
a ostatná rodina.

Dňa 3.7.2014 uplynú 3 roky, od-
kedy nás opustila naša manželka, 
mama, stará mama, svokra 
Oľga NEMCOVÁ.

S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

•

Dňa 28.7.2014 sme si pripomenuli 
1. výročie, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, starý 
otec Miroslav GREGOR zo 
Starej Turej.

S láskou a úctou spomína 
manželka a dcéry s rodinami.

•

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našou dcérou, ma-
mou Alenou LEDNICKOU, rod. 
Biesikovou, ktorá nás opustila 
dňa 20.5.2014 vo veku 42 rokov. 
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, 

za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Poďakovanie 
patrí i ošetrujúcej lekárke Dr. Sadloňovej.

Smútiaca rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Hana Sadloňová, Kristína Mičová, 
Karolína Drexlerová, Richard Olexa, 
Kristína Plešová, Klára Tomšová, Oliver 
Pribiš, Karin Zaťková, Jaroslav Mikláš, 
Florián Mrocek

Idú spoločným životom
Marek Waschut z Českej republiky 
a Pavlína Němá zo Starej Turej, Ing.
arch. Marek Pavlech zo Starej Turej a Bc. 
Michaela Slezáková zo Starej Turej, Ing. 
Vladimír Michálek zo Starej Turej a Alena 
Kraváriková z Krajného, Ivana Malá zo 
Starej Turej a Jakub Vido z Brestovca, 
Martin Ragan zo Starej Turej a Simona 
Cagalová zo Starej Turej, Ing. Juraj 
Medveď zo Starej Turej a Mgr. Katarína 
Štrbová z Nového Mesta n/Váhom, 
Renáta Adamusová zo Starej Turej a Peter 
Solnička z Myjavy, Milan Barančin zo 
Starej Turej a Natália Zgurišová zo Starej 
Turej

Posledné rozlúčky
Šimon Chudík, Milan Valenčík, Františka 
Pšenicová, Alena Lednická, Jaroslav 
Jankovič, Viera Gažíková, Anna 
Martinková, Zuzana Ilušáková

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚL 2014

Pavol Bako, Miroslav Babulíc, Anna 
Blahová, Oldřich Valena, Jaroslav Rojko, 
Milan Halík, Helena Čechvalová, Emília 
Cibulková, Anna Ondrejková, Anna 
Naďová, Anna Malárová, Margita 
Rojková, Mária Paulinová, Erika 
Koukalová, Lujza Chudíková, Michal Naď, 
Božena Kočí, Anna Klimáčková, Melánia 
Pechancová, Klementína Kadlečíková, 
Ľudmila Žákovicová, Stanislav Krúpa, 
Mária Stachová, Alžbeta Horáková, 
Ing. Milan Stančík, Alžbeta Hrouzová, 
Ľudmila Kučerová, Margita Vavrovičová, 
Kamila Vrbová, Magdaléna Urbánková, 
Gustáv Durec

Ocenili sme úspech basketbalistiek
Staroturianske basketbalistky dosiahli ešte v máji 
historický úspech, aký sa v mestečkách ako je naše 
často nevidí. V kategórií kadetky sa stali v sezóne 
2013/2014 majsterkami Slovenska v basketbale. 

Na základe tohto úspechu a  úspešnej re-
prezentácie mesta Stará Turá sa primátor mesta 
rozhodol oceniť celý športový kolektív kadetiek 
Mestského basketbalového klubu Stará Turá.

Talentované dievčatá spoločne s trénerom, 
asistentkou trénera, vedúcim družstva a predse-
dom klubu prijali v utorok 27. mája 2014 po-
zvanie do obradnej siene nášho mesta. Hráčky 
si vypočuli príhovor primátora, Ing. Jána Kišša, 
v ktorom vyzdvihol nielen prácu a talent hráčok, 

ale najmä prácu trénerov a rodičov, bez ktorých 
by hráčky nedosiahli úspechy, z ktorých sa v sú-
časnosti tešia. 

Členovia zlatého víťazného tímu si prebrali 
z rúk primátora pamätné plakety, ktoré im budú 
pripomínať tento slávnostný okamih a zapísali sa 
i do pamätnej knihy nášho mesta.

Veríme, že takéto úspechy sa budú opakovať 
a nielen naše staroturianske basketbalistky, ale aj 
členovia iných športových klubov budú žať úspe-
chy na najvyšších súťažiach a turnajoch doma 
i vo svete.

Lívia Boorová  
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Smutná storočnica
28. júna 1914 bol v Sarajeve spáchaný aten-
tát na rakúsko-uhorského následníka trónu 
Ferdinanda a jeho manželku Žofiu. Táto tra-
gická udalosť sa stala vhodnou zámienkou 
na vojnový konflikt. Cisár František nemeš-
kal a už o mesiac 28.7.1914 vyhlásil vojnu 
Srbsku a tým aj Rusku. Prví rukovali chlapi 
v najlepšom mužnom veku a tým vrchnosť 
sľubovala, že do Vianoc sa vrátia domov. 
Vojna však trvala 4 roky a rukovať museli 
aj staršie ročníky a nakoniec aj nedospelí 
chlapci. Bol to prípad aj môjho dedka a jeho 
brata Jána.

Sto rokov. Čo všetko sa môže udiať za taký 
čas! Koľko ľudí sa narodí a koľko ľudí zomrie. 
Najmä keď sa do tých sto rokov zmestia dve 
svetové vojny. Koľko mladých zdravých chla-
pov aj zo Starej Turej a okolia sa nevrátilo 
z bojísk prvej svetovej vojny. Nájdite si chvíľ-
ku času a postojte pred pamätníkom padlým 
na námestí pred sporiteľňou a prečítajte si 
ich mená. Sú to všetko mená známe, turan-
ské! Na prednej strane obrátenej k potoku 
je meno môjho prastrýka: Ján Hluchý a rok 
1917. Dosť, nič viac. Ja však viem, že sa na-
rodil roku 1897, to znamená, že nemal ani 
20 rokov. Keď rukoval, mal 18. Jeho mladý 
život skončil vraj v Taliansku v rieke Pijave. 
Rodina sa nikdy nedozvedela, kde zahynul, 
kde bol pochovaný a či vôbec bol pochova-
ný. Vody tejto talianskej rieky boli vraj dlho 
červené od krvi a ktovie kam až odplavili 
telá našich chlapcov. Títo chlapci boli bez 
prípravy, bez výcviku poslaní na taliansky 
front v roku 1916, keď ich starší bratia už 
dva roky bojovali na ruskom fronte.

Jankov starší brat, môj dedko Juraj 
Hluchý, narodený roku 1885 musel naru-
kovať hneď v prvých dňoch po vyhlásení 
vojny v lete 1914. Mal 29 rokov, doma ne-
chal mladú ženu a dvoch maličkých synkov. 
Štefanko, môj otec mal tri roky a Janko je-
den rok. Vieme si predstaviť, čo znamenal 
odchod mladého muža, otca, syna, gazdu 

od rodiny uprostred žatvy kdesi do nezná-
ma s myšlienkou kedy sa vráti a či sa vôbec 
vráti?! Na robotu v gazdovstve zostali vyše 
70-roční starí rodičia a ten spomenutý brat 
Janko, vtedy 16-ročný. Vojna sa neskončila, 
ako páni sľubovali, vraj na Vianoce budú už 
doma.

Rok 1916-ty bol vraj veľmi, veľmi suchý. 
Moja mama spomínala, že v tom roku obilie 
ani nekosili – nemal ani kto kosiť – len ho 
deti rukami trhali, také bolo nizučké. Po do-
moch chodili úradné komisie a „rekvirovali“ 
pre armádu dobytok, obilie, zemiaky, všetko, 
čo sa dalo jesť. A v tomto roku biedy vojnová 
mašinéria zhltla aj mladý život dedkovho 
brata Janka. Zostalo po ňom len meno na 
pamätníku.

Dedko Juro prežili a vrátili sa po štyroch 
rokoch hrôz a utrpenia. Prvú dovolenku vraj 
dostali až v jeseni 1918. Z Nového Mesta pre-
šli peši až na Černochov Vrch. Chlapci si 
už otca nepoznali, starší Štefan, môj otec, 
už chodil do školy na Papraď. Neviem, ako 
dlho trval dedkov „urláb“, ale keď sa vrátili 
k vlaku do Nového Mesta, tam už bolo ve-
selo-preveselo, kamaráti spolubojovníci sa 
dozvedeli, že je už po vojne. 

Z vojny sa na Černochov Vrch vrátili aj 
ďalší susedia, ktorých som poznala: Juraj 
Černák, Juraj Michalec, invalid s pochrá-
manou nohou, Štefan Bunčiak s dokaliče-
nou rukou, Juraj Bunčiak – kováč a dedkov 
bratranec Michal Hladký – mlynár z dolné-
ho mlyna. 

Stačilo, aby sa dvaja traja z nich stretli 
a rozprávanie bolo plné spomienok na zážit-
ky z vojny. A my sme ušami, očami a celým 
detským srdcom vnímali ich spomienky, aj 
keď predstaviť si tie hrôzy sme si nedokázali. 
Môže sýty človek v teplej kuchyni cítiť hlad 
uzimeného vojaka v mokrom zákope s hrs-
ťou ovsa v ruke, ktorý ukradol koňom, aby 
aspoň niečo dostal do žalúdka? Hladní boli 
a vši z nich cicali krv vo dne v noci. O výme-
nu oblečenia, spodného či vrchného sa voja-

kom na fronte nikto 
nestaral. Dedko ne-
raz rozprávali takto: 
„Vši nás žrali na ne-
vydržanie. Aj sme ich 
zabíjali, ale boli hnu-
soby zalezené aj vo 
švíkoch. Nepomáhalo 
ani pranie. Lenže, aké 
to bolo pranie! Ak ob-
čas utíchla paľba a ná-
hodou sme sa dostali 
k nejakej vode, povy-
zliekali sme sa a košele 
prali v studenej vode. 
Jeden rukáv som pral 
a  druhý držal medzi 

kolenami, lebo ináč by som nebol poznal, 
ktorý je už opraný. Špinavé boli rovnako oba 
a keď košele obschli, vši povyliezali spod šví-
kov a hrýzli ďalej.“

Dedko sa síce volali Hluchý, ale z vojny 
sa vrátili hluchý naozaj. Bol to následok de-
lostreleckej paľby, ktorá niekedy trvala dni 
a noci nepretržite. Pane Bože, a my hladní, 
smädní, nevyspatí, uzimení. Niekedy sme zá-
videli tým, ktorých guľa trafila a mali dobo-
jované, pokoj od všetkých tých hrôz. Lenže 
každého hneď nezabilo, koľkí tam vykrvácali, 
revali od bolesti, ten bez ruky, ten bez nohy. 
To ja som s touto mojou čongálou ešte dobre 
obišiel, aj keď je chromá, dá sa na nej aspoň 
krívať, ťapli si po zdeformovanej nohe dedko 
Michalec. 

Boli tam aj doktori, ale okrem nožov 
nemali nič boli ďaleko. Kým raneného do-
pravili do nejakej nemocnice, často bolo už 
neskoro. 

V pamäti mi utkvela spomienka na to, 
ako ktorýsi z týchto veteránov povedal, že 
po jednej takejto hroznej paľbe istý vojak 
prišiel o rozum. Chodil po bojisku, zbieral 
konince a jedol ich. Černochárski veteráni 
prežili a vrátili sa. Invalidi možno vďaka svo-
jim zraneniam a náš dedko asi preto, že sa 
dostali do ruského zajatia. Bolo to v poľskej 
Haliči, ktorá vtedy patrila Rusku. Zajatci pra-
covali v mlyne. Ako sa dostali do zajatia, nie 
je mi známe. Boli len dve možnosti: alebo 
ušli alebo si ich armády vymenili. 

Na záver jedna malá perlička na zľahče-
nie príbehu. Deväť mesiacov po skončení 
vojny sa babke Kataríne a dedkovi Jurovi 
narodili dvojčatá. A po nich ešte ďalšie štyri 
deti. Berme to ako symbol nového života už 
v novej republike. Dedko však museli prežiť 
ešte aj druhú svetovú vojnu. Po celý život si 
prikladali dlaň k uchu, aby lepšie počuli, no 
za invalida sa nepovažovali. Zomreli roku 
1963. Alžbeta Cibulková

Juraj Hluchý s manželkou a najstarším synom 
Štefanom pred odchodom do 1. sv. vojny. 

Mladší syn Ján mal len niekoľko mesiacov.
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1. svetová vojna očami malého dievčatka
28.7.2014 bude 100. výročie vypuknutia 1. sv. vojny. Na celom svete 
sa bude toto výročie pripomínať vo všetkých médiách. Kto, komu, 
prečo a kde vypovedal vojnu, kde boli jednotlivé fronty, najväčšie 
bitky, koľko vojakov padlo a pod. Ale menej sa už bude rozprávať 
o tom, ako žili milióny žien a detí, keď živiteľ rodiny musel narukovať 
na vojnu. Len zo Starej Turej a jej kopaníc odviedli 1257 mužov. 
Dotklo sa to prakticky každej rodiny. Aj moji dedičkovia museli odísť 
na vojnu a ten lubinský sa nevrátil. 191 mužov zo Starej Turej padlo 
v bojoch tejto strašnej vojny.

Pani Anna Koštiaľová, rod. Bunová zanechala svojej rodine nesmier-
ne vzácny dokument, keď na 250 stranách opísala svoje detstvo až 
do dospelosti. Napísala ho už ako 80-ročná pre svoje deti a vnukov. 
Keď vypukla 1. sv. vojna, mala 5 rokov. Opísala to takto:

V to leto, keď sa kosilo zbožie, prišli moc smutné dni a porád bolo 
smutno. Lebo sa začala vojna. Skoro všetko išlo na tú vojnu. Aj náš 
tato, aj tatov brat Jurko. Nebolo domu, aby z neho niekto neodišiel. 
Tato doniesli z výšky kufor, mama im tam všeličo naukladali. Náš tato 
si nás jedného po druhom k sebe pritúlili a tešili nás: „Neplačte, však 
to nebude dlho trvať, Vianoce budeme mať doma s Vami.“

Mama nariekala ako všetko zvládne sama, veď žatva nebola do-
končená, čakali jesenné práce a príprava na zimu. Konečne napadal 
sneh a s ním i viac voľna. Prišli Vianoce, ale boli smutné, lebo náš 
dobrý tato neprišli a vojna sa neskončila. Na urlaub prišli náš strýčko 
a každému nám doniesli žltý pomaranč. Videli sme ich prvýkrát. Zima 
prešla, pomáhali sme mame. V lete prišla správa, že strýčko padol. 
A po lete som už i ja mala ísť do školy, ale mama povedali, že až keď sa 
vonku nebude dať nič robiť, lebo ja som pásla ovečky. Dedko nahovorili 
mamu, aby predala nejakú lichvu, lebo počul, že sa bude rekvirovať. 
Aj tak spravili. A v jedno ráno, keď bolo vonku bielo, mama povedali: 
„Anička, pôjdeš už aj Ty do školy.“ Tak prišli aj ďalšie Vianoce bez 
nášho dobrého tata. Chodila som do školy až do jari, keď sa už mama 
nemohla bez mojej pomoci obísť. A v túto jar nám prišiel z vojenskej 
nemocnice smutný list, že náš drahý tato boli ťažko ranený, stratili 
moc krvi a v špitáli ich aj operovali. Moc sme sa o nich báli. A prišli 
i rekvirovať, nám zrekvirovali iba zbožie. Od nás išli rekvirovať aj 
môjmu dedkovi. Chceli po ňom, aby im ukázal zbožie, a zaviedol ich 
i do maštale. Dedko najprv nič nehovorili, ale potom sa nahnevali, 
buchli päsťou po stole a povedali: „Nič vám nedám, o jedného syna 
som už prišiel, ostali po ňom siroty malé a druhý syn je ťažko rane-
ný! Ale tak je to, páni Maďaróni za stolmi sedia, jedia, pijú a nebohá 
Slovač umiera na bojisku.“ Tí ujcovia nič nepovedali a odišli. Bola som 
smutná z toho, čo dedko povedali. Netrvalo dlho a pre dedka prišli 
žandári. Dedka sácali a vykrikovali na neho „pansláv“. Chytili ho, ruky 
im dali za chrbát a zamkli ich. Mama prehodila dedkovi cez plecia 
kabát, a babka so strynkou do ručníka zaviazali peceň chleba a syr 
a zviazali okolo krku. Bolo nám všetkým smutno za našim dedkom. 
A mama už viacej nedostávali válečnú podporu. Keď sa išli na obecný 
dom pýtať, povedali, že panslávom nie je podpora treba. 

Náš tato dlho 
nepísal. Ale raz, keď 
som už ovečky z pa-
senia zavrela a vošla 
som do kuchyne, a čo 
som videla? Nášho 
dobrého tata, na ko-
lenách mali malé-
ho Štefanka. Najprv 
som nemohla ani po-
kročiť, ale potom som 
sa rozbehla, chytila 
som tata za krky a od 
radosti som plakala. 

Po večeri k nám prišli aj babka a strynka s deťmi. Potom nám tato 
vyprával, ako ich ranilo do chrbta v bitke. Bola veľká, dlho trvala, 
nastal veľký výbuch a viac nič nevedeli, lebo stratili vedomie. Keď sa 
prebrali, videli, že sú v hlbokej jame, nemohli sa rozpamätať, kde sú. 
Všade bolo ticho a zistili, že majú mokrý chrbát. Boli tak slabý, že si 
ledva sadli. Chceli si tú ranu zavázat. Keď si trochu oddýchli, vytiahli 
si z ruksoka obsah, všetko vyzliekli a ten fáč si omotali, kde boli ra-
nený. Boli smädný, obracali šústie a dávali si ho do úst, aby im smäd 
prešiel. Boli moc slabý, chodili dokola a pozerali, kade by odtiaľ mohli 
vyjsť. Ale sa im to nedarilo. Prišla noc. Cez deň zasa chceli vyjsť, ale 
nevládali sa rukami udržať. A zasa prišla ďalšia noc a deň. A potom 
sa im to podarilo. „Dookola bolo všade ticho, nikoho som nevidel, len 
moc vojenských vecí po zemi a mŕtvych vojakov. Dlho som išiel až po 
strednú stráž, pýtala sa ma odkiaľ idem, ale ja som len vládal povedať, 
že som ranený a spadol som. Keď som sa prebral, stál pri mne doktor 
a povedal mi, aby som nič nehovoril a ticho ležal, lebo som po ope-
rácií. Keď som trochu spevnel, previezli ma do druhého špitála a tam 
som sa naležal! Potom som sa hlásil u svojej kompánií a tam mi na 
komande povedali vojenskí páni, že mi dajú mesiac urlaub (dovolen-
ku), aby som šiel svojich domov pozrieť. Zo srdca som sa poďakoval. 
Ráno sa musím ísť melduvať (hlásiť) na obecný a žandársku stanicu.“

Tatovi bolo ľúto za bratom Jurkom a babička tatovi povedali, že 
dedka zavreli do Ilavy, a aj prečo. Tato povedali, že veru dedko mali 
pravdu: k čomu je tá vojna, za koho umierajú na tých bojiskách, za 
čo sa vylieva toľká krv.

Tato sa s mamou hneď pustili do práce, bolo práve obdobie zberu 
sena. Všetky deti sme pomáhali a tešili sa, že máme tatu doma. Práve 
vtedy, keď som išla pásť ovečky, stretla som na násype žandárov a vrá-
tila som sa. Žandári tatovi povedali dosť tvrdo, aby sa obliekli a išli 
s nimi. Tato im povedali, že sa predsa bol ráno meldovať aj na obecnom 
dome aj u žandárov. Žandári začali hrešiť do panslávskej bandy. Tato 
sa obliekol, mama im dala jedlo a chytila ho okolo krku, my deti za 
ruky a kričali sme, že si tatu nedáme. Žandári nás poodhadzovali a už 
aj tatu brali. Babka si mysleli, že to bola pomsta za dedka. 

Ale aké bolo naše prekvapenie a radosť, keď po týždni boli náš 
tato doma a povedali, že vojenskí páni im povedali, aby mesiac ostali 
doma, a až po mesiaci sa vrátili. Ale na druhý deň, keď som išla pásť 
poobede, ma niečo ťahalo domu. U nás bolo plaču a pýtala som sa 
mamy, čo sa stalo. Povedala mi, že otca nám znova zobrali žandári. 
Po ďalšom týždni zasa prišli tato domu a povedali všetko vojenským 
pánom, ako žandári chodili pre nich, a až do Nového Mesta ich k vlaku 
vodili. Na vojenském komande im povedali, že keď sa prvý raz vrátili 
k vojsku, zle si mysleli, že ten výbuch im poškodil na pamäti, keď to 
boli ranený a ľutovali ich. Ale druhý raz, keď ich vzali, tato tým pánom 
povedali, prečo ich tí žandári vzali, aj dedko prečo sú zavretý. A že 
mame nedávajú válečnú podporu. A tiež, že strynká s babku s malými 
sirotami sú samé a nemá im kto robiť. Ten vojenský pán mi povedal: 
„Vidím, Buno, že príčina je celkom iná. Idete domov hneď a budete 
doma mesiac. Najprv napíšem list, pošlem ho a ten tam bude skôr ako 
vy. Napíšem tým pánom, že ak vás nenechajú doma ten mesiac, tak 
ihneď pôjdu na front notár aj Tí žandári, čo vás k vlaku vodili, a vy 
budete navždy prepustený z vojny. Také veci sa nebudú robiť zatiaľ, čo 
my tu bojujeme a umierame.“ A tak sa tato boli po príchode domov 
znova (už tretíkrát) prihlásiť. Ale keď tato prišli domov, povedali, že 
tam na nich ani nehľadeli ani nič nehovorili a zakrátko pustili z áreštu 
aj dedka, ale každý deň sa museli chodiť na žandársku stanicu pod-
písať. A naša mama zasa začali dostávať válečnú podporu a poslali 
jej aj to, čo im nedali po dedkovom zatvorení. Po mesiaci tato znova 
odišiel a mama ho išli odprevadiť až do Nového Mesta nad Váhom. 
Nevedeli vtedy ešte, že vojna potrvá ešte dva ďalšie roky.

Úryvok zo spomienok Anny Koštialovej, rod. Bunovej. 
Pre tlač pripravila Eva Tomisová

 
Po as letn ch prázdnin: 
 

 
Individuálne:    

 0 – 1 hodina/1,50  
 Nad 1 hodinu donekone na /2   (mô ete zosta  aj cel  de  ak chcete) 

 
Skupinová z ava  – 5 a viac detí (deti musia prís  naraz): 

 0 – 1 hodina/1,00 /die a 
 Nad 1 hodinu donekone na /1,50 /die a 
 Rodi  (doprovod) má u nás 1 kávu ZDARMA 
 Od júna do septembra majú malí (ale aj ve kí) oslávenci  

a v etci ich hostia:  MA OVANIE NA TVÁR  ZDARMA 
Nájdete nás v Dome kultúry Javorina Stará Turá  z avej strany. 
Bli ie info o akciách na FB Teatro Cafe FELIX, alebo priamo u nás  
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Novinky zo ZŠ
„Zvonec zvoní, škola končí...“ A je to tu. 
Posledné školské zvonenie. Ani sme sa 
nenazdali a znovu všetko rýchle ubehlo. 
Posledné písomky, záverečné hodnote-
nie a teraz už iba žiarivý úsmev detí te-
šiacich sa na letné prázdniny. Všetci sa 
rozpŕchnu, aby počas leta nabrali nové 
sily a chuť do ďalšieho vzdelávania.

Popri koncoročnom finišovaní sme si 
našli čas na výlety, exkurzie a  rôzne 
turnaje.
• Dňa 20. 5. 2014 sa na Základnej škole 

na Komenského ulici konal priateľ-
ský turnaj vo vybíjanej. Organizoval 
ho športový krúžok pod vedením p. 
uč. Hanákovej v spolupráci s CVČ. 
Zúčastnili sa ho členovia športového 
krúžku, výber žiakov 4. ročníka a žia-
ci zo ZŠ  Čachtice. Zlaté medaile si 
odniesli žiaci z Čachtíc. Gratulujeme 
a všetci sa tešíme z príjemného  špor-
tového dopoludnia.  

• 23.5. boli žiaci 8. ročníka spolu s p. 
uč. Holotovou  na geografickej  ex-
kurzii v  Čachticiach, kde navští-
vili kameňolom, kostol, v  ktorom 
v  minulosti rokoval spolok Tatrín 
o  spisovnej slovenčine, navštívili 
Čachtický hrad a spoznávali rastliny 
v jeho okolí.

• Dňa 21.5.2014 sa konalo Okresné 
kolo v  atletike ZŠ. Našu školu re-
prezentovalo družstvo žiakov pod 
vedením p. uč. Michalca, ktoré sa 
umiestnilo na 3. mieste a družstvo 
žiačok na 4. mieste.
Košťál Nikolas - 1. miesto - vrh gu-
ľou, 2. miesto - hod kriketkou
Mikéska Michal - 3. miesto - skok 
do diaľky, 10. miesto - beh na 300 m

Košarišťanová Stanislava - 1. miesto 
- beh na 300 m, 4. miesto - beh na 
60 m
Klčová Kristína - 3. miesto - skok 
do výšky, 6. miesto - skok do diaľky

• Dňa 3.6. sa konal na prvom stupni ZŠ 
ďalší ročník atletickej súťaže ,,ATLÉT 
ŠKOLY“. Súťaže sa zúčastnilo cca 110 
žiakov 2.- 4. ročníka, ktorí si zmerali 
svoje sily v štyroch disciplínach. Dňa 
6.6. 2014 sa 16 našich najšikovnej-
ších a najtalentovanejších žiakov 3. 
a  4. ročníka zúčastnilo atletických 
hier v Čachticiach. Súťažili s ďalšími 
športovcami, celkovo z ôsmich ZŠ 
v blízkom regióne. Po súčte získa-
ných bodov za umiestnenie v jednot-
livých disciplínach obsadili zhodne 
tretiaci aj štvrtáci 2. miesto. Všetkým 
športovcom treba poďakovať za ne-
skutočnú bojovnosť a odhodlanosť 
dosiahnuť čo najlepšie výsledky. 
Vzorne reprezentovali našu školu 
a  svojím prístupom v  súťaži môžu 
byť vzorom aj pre mnohých starších 
a skúsenejších športovcov. 

• Dňa 23.6. boli žiaci našej školy na 
tanečnom vystúpení ZUŠ. V dňoch 
24.6. a 25.6. deti z 1. stupňa absolvo-
vali dopravnú výchovu v škole i na 
dopravnom ihrisku vo Vrbovom. 
Každoročne s deťmi robíme túto do-
pravnú výchovu, aby sme predchá-
dzali mnohým dopravným  nehodám 
a zraneniam na cestách, najmä počas 
prázdnin, keď je zvýšený pohyb detí.

• Poslednou bodkou pred úplným 
uzavretím školskej brány je krásne 
popoludnie spojené s  opekačkou 
a nocou strávenou v školskom klu-
be. Túto čerešničku na torte si vyslú-
žili žiaci, ktorí sa počas celého roka 
vzorne správali.

Mgr. Danka Pribišová, ZŠ Stará Turá

Pes - pomocník i záchranca
23. májové dopoludnie bolo v našej škole výnimočné. Slnkom 
zaliate ovzdušie bolo predzvesťou krásneho dňa.
Pre žiakov 1. stupňa sme pripravili ukážku psovodov- záchraná-
rov. Títo ľudia, okrem svojej záchranárskej práce, chodia medzi 
deti, pomáhajú im prekonať strach zo zvierat a popri tom i nie-
ktoré deti liečia canisterapiou. Takto sme sa s nimi zoznámili i my, 
a preto sme sa rozhodli pozvať ich medzi nás.
Rozžiarené oči detí túžobne očakávali, kedy to všetko začne. Hneď 
po nástupe na školskom dvore sa deťom predstavili záchranári so 
svojimi psíkmi. Každý z nich pozdravil deti štekaním. Po úvod-
ných slovách sa už všetci  rozpŕchli na stanovištia, kde na deti 
čakali rôzne úlohy.
Hoci sú naši žiaci ešte malí, sú veľmi vnímaví, plní chuti súťažiť 
a učiť sa. Skúšali si oživovanie pacienta v bezvedomí, robili ma-
sáž srdca na figuríne, prenášali zraneného na rôznych nosidlách, 
učili sa ako prežiť v prírode, čo k tomu všetko treba. Čakala ich 
skúška odvahy, keď prechádzali  tmavým tunelom, kŕmili psíkov 
s lyžicou, dali si namaľovať rôzne zranenia, nechali sa hľadať psom, 
ktorý označil ukrytie štekaním.
Akcia bola výborná, deti žiarili radosťou a aj tí nesmelí boli šťastní, 
že  nabrali odvahu a pohladili psíka. A myslím, že väčšina detí 
pochopila, aká je práca záchranárov náročná, čo všetko treba 
zvládnuť, aby sme niekomu mohli  zachrániť život. Je náročná, 
ale i krásna, veď môže byť niečo vzácnejšie  ako život?

Mgr. Danka Pribišová

Návšteva detí v Lesoture
Je všeobecne známe, že apríl sa 
považuje za mesiac ochrany le-
sov. V  tomto mesiaci viac ako 
inokedy, i my deti z materskej 
školy si uvedomujeme význam 
prírody pre človeka, ale aj výz-
nam človeka pre prírodu, čiže 
vzájomnú súvzťažnosť týchto 
dvoch činiteľov. 

Významným výchovným 
prostriedkom pri rozvíjaní envi-
ronmentálnej výchovy a cítenia 
detí sú rôzne hry a aktivity so za-
meraním na konkrétne objekty.

V spolupráci s organizáciou 
Lesotur sme si v jedno aprílové 
dopoludnie dohodli návštevu. 
Už pri vchode nás vítali dve „tety 
lesáčky“, ktoré všetky deti uviedli 

do dvora. Tam nás čakal pán Ing. 
Kršák, v slušivom lesníckom ob-
lečení, ktorý deťom porozprával 
o raste a starostlivosti o strom, 
od semienka až po veľký, dospelý 
dub, buk, či javor. Primeranými 
otázkami a  ukážkami malých 
sadeníc stromov, deti nadobud-
li nové poznatky a  skúsenos-
ti. Rozdelili sme sa do skupín, 
kde sme si mohli preveriť svoje 
zručnosti pri skladaní dreve-
ných puzzle s motívom prírody. 
Fantáziu a tvorivosť deti využi-
li pri kreslení kriedou na tému 
„naše lesy“. Vrcholom celého 
podujatia bola pristavená „le-
sácka Tatrovka“ s nakladačom 
na odvoz kmeňov stromov z hôr. 

Deti nestačili ani ústa zavrieť, 
keď im ujo šofér predviedol ma-
nipuláciu s drevom. Nadovšetko 
sa im však rátalo, keď si každý 
z nich  mohol vyskúšať kabínu 
auta.Za našu usilovnosť a vedo-
mosti sme dostali nielen sladkú 

odmenu, ale i papiere na kresle-
nie zážitkov. 

Za krásne a  poučné dopo-
ludnie strávené s milými ľuďmi 
z Lesoturu patrí veľké ďakujeme.

Za III. MŠ Rumíšková, Uhrová
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Vydarená sezóna staroturianskych kolkárov
Kolkári MKK Stará Turá odohrali jeden z najlep-
ších súťažných ročníkov vo svojej histórii. Všetky 
štyri tímy pôsobiace v ligových súťažiach riade-
ných SKoZ a krajským kolkárskym zväzom bodova-
li na vysokých priečkach, dokonca na medailových 
postoch. Rovnako dobre sa darilo i jednotlivcom, 
ktorí klub výborne zastúpili na Majstrovstvách SR.

Prvoligové A mužstvo opäť dokázalo svoje kva-
lity a vo veľmi silnej konkurencii v 1. lige vybo-
jovalo 5. miesto, pri rovnakom počte bodov so 
štvrtým tímom Cabaj- Čápora. Na tretie miesto 
chýbal jediný bod, tieto tesné rozdiely svedčia 
o  vyrovnanosti najlepších prvoligových tímov. 
Vynikajúci výsledok dosiahlo B družstvo, ktoré 
v 2. Západoslovenskej lige vybojovalo striebornú 
priečku a zároveň postup do prvej ligy. „Béčkari“ 
potvrdzujú svoju kvalitu už niekoľko rokov za se-
bou, keď figurujú v tabuľke druhej ligy na popred-
ných miestach. Víťaz tretej ligy nesie taktiež meno 
Starej Turej, naše C družstvo tento rok suverénne 
smerovalo k svojmu cieľu. Veľkú radosť a výbornú 
reprezentáciu zabezpečil dorastenecký tím, ktorý 
po postupe do celoslovenského finále dorastenec-
kých líg vybojoval bronzové medaily. Gratulácia 
patrí celému družstvu na čele s trénerom Jánom 
Hochelom, ktorý sa práci s kolkárskou mládežou 
venuje dlhé roky a táto práca prináša aj vytúžené 
ovocie v podobe celoslovenských úspechov.

Kráľom jednotlivcov spomedzi 
hráčov MKK Stará Turá je tento rok 
jednoznačne Martin Dolnák, ktorý 
je ešte stále dorastenec a už figuro-
val na popredných priečkach hodno-
tiacich priemery jednotlivcov prvej 
ligy, ale i v dorasteneckej lige. Svoju 
formu potvrdil aj na Majstrovstvách 
Slovenska, kde sa bez zaváhania stal 
Majstrom SR. Na turnaji TOP 12- 
výber najlepších hráčov Slovenska, 
obsadil tretie miesto. V dorasteneckej 
kategórii potešilo i tretie miesto Eriky 
Lessovej z Majstrovstiev Slovenska, 
jej spoluhráčky Ivana Janigová 

a Simona Moravcová skončili na 9. a 12. mieste. 
Tradične dobré umiestnenia mávame aj v súťaži 
žiakov. Filip Lehuta sa umiestnil spomedzi jednot-
livcov na 5. priečke, v dvojici s Vladkou Vávrovou 
vybojovali 4. miesto a družstvo v zložení Lehuta, 
Vávrová, Kováčová získalo pre MKK Stará Turá 
ďalší cenný kov v  podobe striebornej medaily. 
Skvelú reprezentáciu klubu možno pripísať ešte 
Lenke Gordíkovej, ktorá na MSR v kategórii žien 
vybojovala v  silnej konkurencii štvrté miesto. 
Všetkým hráčom a hráčkam gratulujeme.

Aktuálnym a  posledným víťazom mestskej 
kolkárskej ligy sa stalo mužstvo MYJAVANY. 
Prečo posledným? Pretože sa dejú veľké zmeny, 
ktoré síce na rok pozastavia činnosť staroturianskej 
kolkárne, no pre oveľa väčší cieľ. Naša 65-ročná 
kolkáreň už podstupuje búracie práce, aby bola 
zväčšená, vynovená a konečne vytúžená štvordrá-
hová, aby spĺňala parametre pre najvyššie súťaže 
riadené SKoZ a domáce publikum si mohlo užiť 
zápasy našich tímov konečne doma. Týmto ďa-
kujeme všetkým, ktorí sa na výstavbe podieľajú 
a budú podieľať, veríme, že o rok budeme môcť 
s hrdosťou nastúpiť na domáce zápasy v krásnej 
novej kolkárni.   

Zdenka Stejskalová, MKK Stará Turá

Žlté Hviezdičky
Presne tak boli označení naši škôlkári, teda 
veľkí predškoláci, na regionálnej športovej 
olympiáde, ktorú sme zrealizovali z pros-
triedkov Nadácie ŽIVOT, za čo veľmi pekne 
ďakujeme.
Na olympiádu sme prizvali aj okolité MŠ 
– Vaďovce, Lubina, Bzince p. Javorinou, 
Kostolné. Deti si zmerali sily v siedmich me-
rateľných olympijských disciplínach – sko-
ky, behy, hody i kolobežkový slalom. Počasie 
nám síce veľmi neprialo, ale malé hviezdičky 
to vôbec neodradilo. Vlajka viala, a olympij-
ský oheň vydržal horieť po celý čas. Medaile, 
diplomy, vecné darčeky i občerstvenie bolo 
pre deti príjemnou odmenou za ich výkony.
1.miesto – MŠ Bzince p. Javorinou, 2. 
miesto – MŠ Hurbanova 142 Stará Turá, 3. 
miesto  - MŠ Komenského 320 Stará Turá 
/tr. č. 1/, 4. miesto - MŠ Komenského 320 
Stará Turá /tr. č. 2/, 5. miesto – MŠ Vaďovce, 
6. miesto – MŠ Lubina, 7. miesto – MŠ 
Kostolné. 
Malým športovcom srdečne gratuluje-
me a o rok sa stretneme opäť. Za takúto 
vydarenú akcie ešte raz ďakujem Nadácii 
ŽIVOT a Rodičovskému združeniu pri III. 
MŠ. Moje poďakovanie patrí i kolegyniam, 
ktoré pomohli s realizáciou.

Bc. Záhorová S., zást. MŠ

Atlét školy
Dňa 3.6. sa konal na prvom stupni ZŠ ďalší roč-
ník atletickej súťaže ,,ATLÉT ŠKOLY“. Súťaže sa 
zúčastnilo cca 110 žiakov 2. - 4. ročníka, ktorí si 
zmerali svoje sily v štyroch disciplínach /beh 500 
m, beh 60 m, skok do diaľky a hod kriketovou 
loptičkou/. Povzbudiť deti prišli všetci spolužiaci, 
rodičia i starí rodičia. Deti boli za svoj výbor-
ný výkon odmenené medailami a sladkosťami. 
Finančne túto súťaž zastrešila, po ročnej prestáv-
ke, Nadácia ŽIVOT s Rodičovským združením. 
Spomeniem aspoň tých najlepších z jednotlivých 
ročníkov:
2. ročník – skok do diaľky F. Klimáček 2.B, S. 
Sadloňová 2.C, hod D. Kusenda 2.B a S. Sadloňová 
2.C, beh 60 m Š. Druk 2.B a M. Stupavská 2.A, beh 
250 m A. Bača 2.A a M. Stupavská 2.A
3. ročník – skok do diaľky M.  Pavlík 3.C 
a  T. Dovičinová 3.C, hod M.  Pavlík 3.C 
a J. Tanglmayerová 3.C, beh 500 m P. Vávra 3.B 
a J. Tanglmayerová 3.C, beh 60 m P. Vávra 3.B 

a T. Dovičinová 3.C
4. ročník – skok do diaľky A.  Kadlecaj 4.B 
a  B. Markušová 4.A, hod R. Matuščin 4.B 
a  M. Roháčková 4.C, beh 500 m M.  Nešťák 
4.A  a  M.  Lukáčová 4.A, beh 60 m M. Nešťák 
4.A a D. Roháčková 4.C

Putovný pohár za najvyšší počet získaných 
umiestnení vyhrala tento školský rok trieda 
3.C. Tí najlepší atléti sa v piatok 6.6. zúčastnili 
Ľahkoatletických hier v Čachticiach, súťažili 
v tých istých disciplínach. Do súťaže sa zapoji-
lo celkovo osem ZŠ z blízkeho okolia. Po sčítaní 
získaných bodov za umiestnenia v jednotlivých 
disciplínach obsadili zhodne tretiaci i  štvrtá-
ci 2. miesto. Najúspešnejší žiaci: Patrik Vávra 
3.B, Matúš Pavlík 3.C, Tereza Dovičinová 3.C, 
Martina Roháčková 4.C a Mariana Lukáčová 
4.A.Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej 
školy.

Za prípravu a organizáciu týchto súťaží ďaku-
jem kolegyniam Mgr. Jane Vrkočovej, Ľ Milatovej 
a Mgr. M. Denkovi /CVČ/, víťazom ešte raz bla-
hoželáme! ZŠ Stará Turá

V strede M. Dolnák – Majster SR

STAROTURIANSKY SPRAVODAJCA
mesačník obyvateľov mesta Stará Turá, ročník XXI., 
číslo 07/2014 • ISSN 1338-9688 • Vydáva mesto Stará 
Turá, www.staratura.sk. Adresa redakcie a inzertného 
oddelenia: Mestský úrad, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 
312002, tel.: 032/7461 615, 7461 611, fax: 032/7764 276, 
e -mail: media@staratura.sk, msu@staratura.sk • Predsedníčka 

red. rady: Mgr. Soňa Krištofíková (zastupca@staratura.sk) • Redakčná rada: 
Mgr. Lívia Boorová, Mgr. Danka Pribišová, Eva Adámková, Mgr. Milan Klimáček, Věra 
Tepličková, Jana Roháčková • Šéfredaktor: Mgr. Lívia Boorová (tel.: 032/7461 615, 
mobil: 0905 446 984, e -mail: media@staratura.sk) • Sadzba, tlač a distribúcia: 
T -štúdio, s. r. o. (www.t -studio.sk) • Vychádza začiatkom každého mesiaca, uzávierka 
čísla je vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Za vecnú správnosť príspevkov 
zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky štylisticky upravovať, 
zostručňovať, prípadne i neuverejniť. Za obsah platenej inzercie a reklamy 
zodpovedá inzerent (objednávateľ). Zaslané rukopisy, fotografie, kresby redakcia 
nevracia, ak nebolo dohodnuté inak • Registrácia: EV 2849/08. Cena reklamy: 
0,49 €/1 cm2, 0,66 €/1 cm2 (16 str.). Vlastníkom tohto periodika je mesto Stará Turá.



14  Staroturiansky Spravodajca 07/2014 www.staratura.sk

20. výročie založenia Wushu centra Stará Turá
V sobotu 31.5.2014 sme v Dome kultúry Javorina 
pripravili predstavenie pri príležitosti osláv 20. 
výročia založenia Wushu centra Stará Turá. 
Predstaveniu predchádzala dlhá fáza príprav 
samotného prevedenia, dohadovania termínu 
a  kontaktovania bývalých i  súčasných členov, 
z ktorých sú mnohí zo Starej Turej kvôli práci 
odsťahovaní do iných miest alebo už žijú v zahra-
ničí. Z rôznych návrhov predstavenia sme nako-
niec vybrali ten najzaujímavejší. Rozhodli sme sa 
v predstavení porozprávať históriu klubu od tých 
najranejších začiatkov, kedy v roku 1990 Jaroslav 
Mikulec spravil ten prvý krok smerom k wushu 
a vytvoril tým cestu, po ktorej my ostatní kráčame 
už dvadsať rokov. Jaro sa vtedy zúčastnil prvé-
ho wushu kurzu na Slovensku, ktorý usporiadali 
ruskí majstri Jurij Vladimirovič Belov a Michail 
Serejevič Česalin. Nasledovali ďalšie kurzy, na 
Slovensku i v Rusku, pridávali sa ďalší nadšenci. 
V roku 1994 už cvičilo vyše 40 ľudí a tak bolo za-
ložené občianske združenie „Spoločenstvo pria-
teľov čínskych bojových umení,“ ktoré sa v roku 
2001 premenovalo na súčasný názov „Wushu cen-
trum Stará Turá.“ Zmena sa udiala hlavne kvôli 
zjednodušeniu názvu a tiež preto, aby sa spropa-
goval názov „wushu.“ Mnoho ľudí totiž bojové 
umenia pozná hlavne pod širším názvom „kun-
gfu,“ ten však znamená majstrovstvo a nemusí ísť 
výlučne iba o bojové umenie. Každý, kto je maj-
strom vo svojom obore, či ide o spev, tanec, alebo 
napríklad kuchárstvo, má kungfu. Názov „wushu“ 
však jednoznačne odkazuje na bojové umenie. 
Našim cieľom je získať kungfu (majstrovstvo) vo 
wushu (bojovom umení). Wushu nie je iba o cvi-
čení, ale aj o zmene pohľadu sa svet, o vnútornej 
premene človeka. Mnohí si istotne spomínajú na 
časy, kedy Stano Jurík a teraz už zosnulý pred-
seda nášho klubu Juraj Durec chodili v oranžo-
vých hábitoch po Turej na každom kroku zvoniac 
zvončekmi a rolničkami. V septembri 1994 nás 
všetkých ťažko zasiahla správa, že prvý človek slo-
venského wushu Jaroslav Mikulec podľahol zra-
neniam zákerného útočníka. Napriek tejto strate 
sa klub ďalej rozvíjal a v roku 2007 sa v spolupráci 
s ďalšími klubmi na Slovensku založila celoslo-
venská organizácia s názvom Slovenská asociácia 
čínskeho wushu. Jej úlohou bolo združiť všetky 
wushu kluby na Slovensku a vystupovať pod jed-
nou hlavičkou voči ostatným organizáciám na 
Slovensku aj v zahraničí. Asociácia sa postupne 
stala členom Európskej a Medzinárodnej asociá-
cie wushu, taktiež členom Slovenského olympij-
ského výboru. V súčasnosti má Wushu centrum 
Stará Turá približne 70 cvičiacich členov, no počet 

ľudí, ktorí s nami cvičili aspoň nejaký čas sa po-
číta na stovky. Odborným garantom nášho klubu 
sa okrem nášho prvého majstra Jurija V. Belova 
v roku 1997 stala aj čínska majsterka Zhai Hua, 
žijúca v Prahe. Popri nich sme sa vzdelávali a čer-
pali skúsenosti aj od ďalších majstrov. Je to otec 
našej majsterky Zhai Hongyin, jej brat Zhai Feng, 
majster Wuji štýlu Yu Qingdi a jeden zo „štyroch 
tigrov“ Chenského Taiji, majster Chen Xiao 
Wang. Na veľkom plátne sa premietali archív-
ne fotky, ktoré bolo ťažké zohnať, spomínalo sa 
na dávne časy. Prvá časť končila spomienkou na 
hudobný klip skupiny Horkýže Slíže – Shanghaj 
kola, pretože na tvorbe klipu sa podieľali aj cvi-
čenci Wushu centra Stará Turá.

V  druhej polovici programu sme uvied-
li hraný rozprávkový príbeh O dvoch cisároch. 
Odohrával sa v dávnych časoch, kedy Čína ešte 
nebola zjednotená a o nadvládu nad ňou bojovali 
dvaja cisári. Západný cisár mal už dosť nekoneč-
nej vojny, ktorá sužovala krajinu a tak sa rozhodol 
pre posledný drtivý úder na sídlo východného ci-
sára. Vtedy však pre neho predstúpil jeho najlepší 
bojovník a požiadal ho, aby mu dovolil predniesť 
mierovú zmluvu východnému cisárovi a zabrániť 
tak ďalšiemu utrpeniu a obrovskému krviprelie-
vaniu. Takto začína cesta odvážneho bojovníka 
Qi Lunga (Qi je vnútorná energia a Lung zna-
mená drak), ktorého predstavoval náš tréner Ján 
Okrucký. Počas jeho cesty ku východnému cisá-
rovi sme v príbehu vtipným spôsobom predstavili 
rôzne štýly wushu, boje bez zbraní i so zbraňami, 
tvrdé zostavy Wudangu a Shaolinu, aj mäkký boj 
Taiji so zdravotným cvičením Qi-kung, imitačné 
štýly hada, tigra a v scéne na tržnici bol aj štýl 

Opitej päste. Okrem dospelých cvičencov sa pred-
viedli naše wushu deti v úlohe cisárskych vojakov 
a mníchov vo Wudangu a v Shaoline. Zacvičili 
zostavy bez zbrane a zostavu s palicou. Na trénin-
goch sme s nimi dlho nacvičovali pochod armády, 
deti si samé robili vojenské čiapky. Svojej úlohy sa 
zhostili bravúrne a na konci zožali zaslúžený po-
tlesk. My, dospelí, sme na tréningoch nacvičovali 
zostavy, choreografiu súbojov, dlhé hodiny sme 
pripravovali kulisy a rekvizity. 

Ako celok bol celý program veľkým úspe-
chom, vyšlo to nad očakávanie dobre. Sami sme 
boli prekvapení, aké pekné predstavenie sa z toho 
vykľulo a dlho nás hrial pocit dobre odvedenej 
práce. Naše klubové heslo je: Nie je dôležité vy-
hrať, ale zvíťaziť... sám nad sebou. V tomto prí-
pade však hrdo môžeme povedať, že sme nielen 
zvíťazili sami nad sebou a posunuli sme hranice 
toho, čo dokážeme, ale že sme aj vyhrali a v sobo-
tu sme sa všetci stali hviezdami večera. Dôkazom 
bol nádherný a dlhý potlesk divákov. Ďakujeme 
divákom za to, že si našli čas a rozhodli sa venovať 
nám pozornosť a dozvedieť sa niečo viac o histórii 
klubu a wushu. Ďakujeme všetkým vystupujú-
cim, deťom i dospelým za zodpovednú prípra-
vu vystúpenia. Ďakujeme v neposlednom rade 
i celému realizačnému tímu pod vedením Jána 
Okruckého, ľuďom, ktorí sa starali o kulisy, zvuk, 
oponu, čítanie textu, video a fotky či rozdávanie 
pamätných náramkov a všetkým ostatným, ktorí 
priložili ruku k dielu. Vďaka.

Wushu centrum Stará Turá

Strelecká súťaž žiakov našej školy 
v Podolí a v Hornej Strede
Dňa 21.5.2014 sa v Hornej Strede konala súťaž 
žiakov v  streľbe na sklopné figúrky, kde našu 
školu zastupovali žiaci Truhlík Dominik, Kotula 
Matúš a Vaškovič Matúš. Za pekné druhé miesto 
im patrí pochvala.

Dňa 29.5.2014 sa v Podolí strieľala  Podolská  

desina, kde bolo zastúpenie i starších žiakov, a to 
Čečot Rastislav, Chudík David a Bobocký Marcel.

Ďakujeme p. Čečotovi za ochotu zabezpe-
čenia dopravy našich žiakov na uvedenú súťaž.

Všetkým patrí poďakovanie za vzornú repre-
zentáciu našej školy. Tréner Milata Peter

INZERCIA

• Predám 3 izbový byt na Mýtnej ulici č. 
144/2. By je na 1. poschodí v pôvodnom 
stave. K bytu patrí pivnica a balkón. 
V činžiaku je i výťah. Viac informácií 
na t. č. 0908 684 317

• Predám budovu bývalej predajne 
DOM ODEVOV v Starej Turej na Ul. 
Gen. M. R. Štefánika. Predajná plocha 
120 m2, sklad 30 m2, príslušenstvo 
31 m2. Predajňa je podpivničená 74 m2 
s výťahom. Vykurovanie vlastným novým 
plynovým kotlom. Cena dohodou. 
Tel. 0905/77 93 20, 0905/91 41 44
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Strieborná basketbalová sezóna starších žiačok MBK Stará Turá
1. časť

Družstvo starších žiačok MBK Stará Turá sa zú-
častnilo majstrovstiev Slovenska v basketbale, 
ktoré organizoval BKM Nitra. Po zlate kadetské-
ho družstva sme domov priniesli ďalší cenný kov 
a síce strieborné medaily. Môžeme sa teda pýšiť 
titulom vicemajstra Slovenska. V nasledujúcich 
riadkoch Vám priblížim ako prebiehala sezóna 
starších žiačok.

PRÍPRAVA A ZÁKLADNÁ ČASŤ SÚŤAŽE
Letnú prípravu sme začali 5. augusta dvojfázo-
vými tréningami u nás v Starej Turej. Od 12.8. 
do 16.8. sme boli na sústredení v Podvišňovom.  
Začiatkom septembra sme sa zúčastnili na kadet-
skom turnaji v Haviřove, kde náš tím tvorili hráč-
ky starších žiačok a kadetiek spolu. Tento turnaj 
sme vyhrali. Doma sme odohrali dva prípravné 
zápasy proti starším žiačkam Popradu. Boli to 
náročné zápasy proti kvalitnému súperovi a oba 
sme vyhrali. Poslednou previerkou pred začiat-
kom sezóny bol domáci turnaj. Tohto turnaja sa 
okrem nás zúčastnili družstvá z Trnavy, Piešťan 
a reprezentačný výber Slovenska do 15 rokov. 
Naše hráčky tento turnaj vyhrali. Veľký náboj 
mal zápas proti reprezentácii SR U15. Dievčatá 
hrali prvýkrát proti svojmu trénerovi a proti vý-
beru Slovenska. O motiváciu mali teda postarané. 
V bojovnom zápase plnom emócií naše dievčatá 
vyhrali po predĺžení o 3 body. Aj keď som vie-
dol reprezentačný výber, naše hráčky ma veľmi 
potešili. Bola na nich vidieť veľká túžba vyhrať 
a od začiatku do konca zápasu si išli za svojím 
cieľom.  Pred začiatkom sezóny sa nám podari-
lo družstvo posilniť o dve hráčky zo Žiliny. Do 
nášho tímu prišla Rebeka a Alica. Veľmi sme sa 
tešili, že sa po ťažkom zranení kolena zotavila 
Terezka Machajdíková a stala sa kapitánkou náš-
ho družstva.
Základnú časť súťaže sme začínali doma proti 
A a B tímu z Banskej Bystrice. S B tímom Banskej 
Bystrici sme si poľahky poradili. Dôležitý zápas 
aj z pohľadu postupu do nadstavbovej súťaže bol 
zápas proti Banskej Bystrici A. S týmto súperom 
sme v minulej sezóne prehrali. Tento zápas bol 
vyrovnaný, no mali sme v ňom mierne navrch 
my. Nad bronzovým tímom z minulého roka sme 
vyhrali 76:65 a to nás nakoplo vpred. Ukázali sme 
si, že sa nemusíme nikoho báť. V základnej časti 
sme vyhrali oba zápasy s Trnavou, Bystricou B, 
Petržalkou a dokonca aj so Slovanom Bratislava. 
Po prehre o 3 body doma s Piešťanmi sme u súpe-
ra vyhrali vysokým rozdielom. V Bystrici A sme 
prehrali o 8 bodov. S Levicami sme vonku prehrali 
vysoko, no doma sme prehrali až po boji v závere 
o 7 bodov. S Nitrou sme prehrali vonku vysoko no 
doma sme predviedli parádny výkon, kde sme ešte 
minútu pred koncom vyhrávali o 1 bod. Nakoniec 
sme prehrali o 3. Ku koncu základnej časti z náš-
ho družstva odišla kvôli zraneniu kolena Rebeka. 
Bola to pre nás citeľná strata.  Postúpili sme do 
ligy starších žiačok (kde postupujú najlepšie 4 
tímy zo západnej regionálnej súťaže  a 4 najlepšie 
tímy z východnej) z tretieho miesta.

LIGA STARŠÍCH ŽIAČOK
Keďže BKM Piešťany nepostúpili do nadstavbovej 
súťaže, náš tím posilnili dve hráčky z Piešťan - Iza 
a Tánička. Hneď v prvých dvoch zápasoch nás 
čakal súper najťažší - Nitra. V sobotu sme v Nitre 
prehrali vysoko. Na druhý deň sme chceli doma 

podať lepší výkon. Doma sme hrali oveľa lepšie 
a pravdupovediac, mali sme vyhrať. Celý zápas 
sme vyhrávali a absolútne nepochopiteľne sme 
nezvládli koncovku. Prehrali sme až po predĺžení 
o 5 bodov. Teraz už môžem povedať, že počas tejto 
sezóny sme najtesnejšie zápasy s Nitrou odohrali 
práve my. Prehrali sme s nimi po predĺžení o 5 
a v základnej časti o 3 body. Nitra ťahá 66 zápaso-
vú šnúru bez prehry. Škoda, boli sme blízko toho, 
aby sme im ju prerušili. Môže nás ale tešiť, že sme 
tohto suveréna tejto súťaže aspoň poriadne potrá-
pili. Po prehrách s Nitrou sa dialo to, čo by len 
málokto predpokladal. Vyhrali sme všetkých 12 
zápasov žiackej ligy v rade. Nebolo to absolútne 
ľahké. No od konca februára, a hlavne po  zápa-
soch  v Bystrici a v Leviciach sa v našom družstve 
rapídne niečo zmenilo . Dovtedy sme boli indi-
viduality a síce sme aj vyhrali, ale netešili sme sa 
z toho. Ani sa nedalo. Zrazu po viacerých rozho-
voroch a teambuildingoch v našom tíme prišla 
zmena. Dovtedy sme nikdy nevyhrali v Bystrici 
ani v Leviciach. Išli sme hrať práve vonku k týmto 
súperom. Na naše družstvo sa bolo radosť po-
zerať. Pôsobili sme ako jeden silný tím - veľká 
rodina. Každá hráčka robila všetko pre tím, celá 
lavička žila. Boli to úžasne zážitky, na ktoré nikdy 
v živote nezabudnem. Oba zápasy proti ťažkým 
súperom sme vyhrali a to nás posunulo do úplnej 
inej sféry. V nadstavbovej časti sme teda postupne 
porazili doma aj vonku: Bardejov, Poprad, Young 
Angels Košice 2000, Young Angels Košice 1999, 
Levice a Banskú Bystricu.  V tejto časti súťaže 
sme produkovali veľmi pekný basketbal, ktorý 
bol založený na kvalitnej obrane a pohyblivom 
útoku. Prejavilo sa to aj v  individuálnych šta-
tistikách, kde naše hráčky Sima Majtásová, Iza 
Grňová, Táňa Bábiková, Stanka Košarišťanová, 
Aďa Moravčíková aj Lucka Kovárová boli medzi 
najlepšími strelkyňami či doskakujúcimi hráčka-
mi v súťaži. Po nadstavbovej časti sme obsadili 
absolútne jasne druhé miesto a kvalifikovali sme 
sa na majstrovstvá Slovenska, kde postupujú 4 
najlepšie tímy zo Slovenska. 

FINAL FOUR
Tak ako aj náš kadetsky tím, aj my sme sa išli pri-
pravovať na 4 dňové sústredenie do Podvišňového. 

Aďa si na poslednom zápase vážnejšie poranila 
členok a všetci sme sa snažili, aby sa za 2 týždne 
dala, čo najlepšie do poriadku. Na sústredení sme 
ladili detaily v našej hre, absolvovali sme team-
buildingy. Na začiatku sústredenia to nebolo dob-
ré, bolo cítiť viacero problémov a celkovo napätú 
atmosféru. 2 dni pred majstrovstvami Slovenska 
nám ochorela Sima (vysoké teploty). Všetci sme 
začali byť neistí, no verili sme, že všetko bude OK.

Tomáš Kačmarik

(pokračovanie nabudúce)

Sobotňajší futbal
V mene mládeže rímsko-katolíckej cirkvi 
v Starej Turej ďakujem za grant poskytnutý 
Nadáciou ŽIVOT, ktorý nám umožnil od 
septembra do mája každotýždenne využí-
vať telocvičňu na Komenského ulici. Vďaka 
tejto finančnej subvencii sa mohla mládež 
zo Starej Turej a blízkeho okolia každý so-
botňajší podvečer športovo odreagovať, 
zabaviť, rozvinúť svoj futbalový talent a sa-
mozrejme urobiť niečo prospešné pre svoje 
telesné, ale i duševné zdravie. Projekt bol 
veľmi úspešný, keďže sa ho zúčastnilo 45 
ľudí, ktorí boli nadmieru spokojní s prie-
behom jednotlivých akcií, ktorých počet sa 
vďaka svojej úspešnosti zvýšil nad vopred 
očakávaný počet.  Osobitná vďaka patrí pani 
Ing. Petrovičovej, ktorej ochotný a aktívny 
prístup nám veľmi pomohol. Dúfame, že aj 
v budúcnosti bude možnosť takto efektívne 
využiť možnosti, ktoré nám Nadácia ŽIVOT 
poskytla a tak ešte vo väčšej miere podporiť 
rozvoj športu a voľnočasových aktivít mlá-
deže v našom meste. 

Pavol Kucharovic
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