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Tomaníkova nota
7. júl, od 18.00 h, 
Námestie slobody

Slávnosti bratstva 
Čechov a Slovákov
28. júl, od 9.00 – 
17.00 h, Veľká Javorina

PR
E 
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TI

Festival pre 
celú rodinu 
ÚSMEV
13. – 14. júl, 
od 10.00 h, 
Lubina časť Roh
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IE Improvizované 
divadelné 
predstavenie
9. júl, Námestie 
slobody

ŠP
OR

TO
VÉ

 P
OD

UJ
AT

IA Hasičská súťaž o pohár 
primátora mesta
6. júl, o 13.00 h, ihrisko 
Drgoňova Dolina

Javorina Tour 2019
cyklozraz, 27. júl, 14.00 h, 
Veľká Javorina

Jarmok s menším počtom stánkov
Jún patrí v rámci kultúrnych a spoločen-

ských akcií v našom meste k najvyťaženejším 
mesiacom. Tento rok ste si mohli užiť Deň 
detí a cestu rozprávkovým lesom, Rodinný 
piknik na Mierovej ulici, Staroturiansky jar-
mok, Festival divné veci a mnoho ďalších. Za 
každou s týchto akcií stojí veľmi veľa ľudí, 
ktorí svojou prácou zabezpečujú, aby naše 
mestečko ožilo a vy ste si mohli užiť poho-
dové chvíle v kruhu svojich blízkych. Každý 
z týchto ľudí, ktorí sa podieľajú na príprave 
takýchto podujatí si zaslúži veľké poďakova-
nie, lebo takmer vo všetkých prípadoch ide 
o neplatené činnosti. Títo ľudia pracujú pre 
dobro veci na úkor svojho voľného času, ale 
ako sami veľakrát tvrdia, nie je im ľúto tohto 
času, lebo odchádzajú s dobrým pocitom, že 
pripravili zaujímavý program pre potešenie 
druhých.

V piatok a sobotu 14. a 15. júna 2019 zor-
ganizovalo mesto Stará Turá v spolupráci 
s Domom kultúry Javorina a Technickými 
službami Stará Turá už 28. ročník 

Staroturianskeho jarmoku. Tohtoročný jar-
mok sa niesol v znamení menšieho počtu 
stánkov, čo sme však nemohli ovplyvniť. Je 
nám ľúto, že vznikla dezinformácia, že to 
bolo zapríčinené zvyšovaním cien za stánky. 
Ceny za stánky sa už niekoľko rokov nezvy-
šovali, aj tento rok zostali na úrovni minu-
lého roku, takže v tomto problém určite 
nebol. Minulý rok bolo pri tých istých 
cenách za prenájom miesta takmer dvakrát 
toľko stánkov. Tento rok bol ich pokles prav-
depodobne zapríčinený tým, že bolo v okolí 
viacero jarmokov naraz a viacerí stánkari 
sa zúčastnili nejakého iného. To že nejaké 
mesto presunie jarmok na termín nášho 
jarmoku žiaľ nevieme ovplyvniť. Termín 
jarmoku stanovujeme veľmi skoro, pretože 
si musíme vopred zarezervovať interpretov 
pre kultúrny program. 

Osobne si myslím, že atmosféra jarmoku 
nie je o nakupovaní, ale o možnosti stretnúť 
sa so známymi, zabaviť sa na námestí pri 
hudbe rôznych žánrov (snažíme sa vybrať 

naozaj žánre pre rôzne kategórie), užiť si 
atrakcie s deťmi, či okoštovať jarmočné 
dobroty na tržnici. Ani mesto neteší nižší 
počet stánkov, lebo náklady na jarmok sú 
rovnaké či je stánkov 150 alebo 250. Žiaľ, 
záujem stánkarov nevieme ovplyvniť. Verím, 
že aspoň niektorí z Vás si jarmok aj s týmito 
nedostatkami užili a odišli z neho s dobrým 
pocitom tak ako my. 

Lívia Boorová, prípravný výbor 
Staroturianskeho jarmoku

foto: J. Udvorka

Vo vnútri čísla
Schválené zmeny v poplatkoch za odvoz 
odpadu str. 2

Spomienka na Gustáva Rumánka str. 4-5

Veľký deň detí a rozprávkový les str. 6

Bylinková záhrada str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8
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Schválené zmeny v poplatkoch za odvoz odpadu
Dňa 20.6.2019 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí nové 
VZN č. 5/2019 – Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Dôvodom návrhu nového všeobecného záväzného 
nariadenia Mesta Stará Turá o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktoré obsahuje aj zvýšenie jednotlivých sadzieb  
tohto miestneho poplatku s účinnosťou od 1.1.2020 - je podstatný nárast 
nákladov súvisiacich so zabezpečením odpadového hospodárstva v mestách 
a obciach Slovenskej republiky a osobitne aj v meste Stará Turá.

Ako je zrejmé aj podľa nižšie uvedených   údajov  tabuľky mestskej prí-
spevkovej organizácie Technické  služby  mesta Stará Turá, v súčasnosti je 
potrebné vynaložiť prevádzkové náklady, súvisiace so zabezpečením  odpa-
dového hospodárstva, zahŕňajúce náklady najmä na mzdy, materiál, energie, 
vodu, plyn, opravy, údržbu, prevádzkovú réžiu, ďalšie náklady spočívajúce 
v úhrade pohonných hmôt, úhrade úložného za uskladnenie odpadu na 
skládke, v zabezpečení odpisov, financovaní spoluúčasti na  realizovaných 
projektoch. Vytvorený objem finančných prostriedkov v súčasných príj-
moch Technických služieb  mesta Stará Turá nestačí na pokrytie všetkých 
nákladov spojených s odpadovým hospodárstvom.

Náklady na odpadové hospodárstvo
Komunálny odpad, Separovaný odpad, BIO, Nebezpečný odpad 
Položka 2019 predpoklad v €
Prevádzkové náklady (mzdy, materiál, energie, voda, 
plyn, opravy, údržba, prev. réžia...) 327 500

PHM 54 000
Úložné na skládke 96 000
Odpisy 50 000
Spoluúčasť na projektoch 37 350
Náklady SPOLU 564 850
Príjmy TSST 187 000
Príjmy z vybraných poplatkov (FO, PO) 296 000
Príjmy SPOLU 483 000
Dofinancovanie rozdielu na odpadové 
hospodárstvo z rozpočtu mesta 81 850

K tomuto rozdielu dofinancovania  odpadového hospodárstva je potrebné 
pripočítať ešte odpisy  mesta Stará Turá z majetku zakúpeného z projektov  
vo výške 91 852 €. V dôsledku toho sa  celkový rozdiel na dofinancovaní 
nákladov odpadového hospodárstva zvyšuje na sumu 173 702 €. 

Zároveň došlo  napriek  úbytku obyvateľov mesta  Stará Turá aj  ku 
podstatnému zvýšeniu  celkového množstva  objemu vytvoreného odpadu  
na tomto území, ktoré je dokumentované  v nasledovnej tabuľke:

Množstvo komunálneho odpadu na obyv. v kg
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018

* Komunálny odpad 
na obyvateľa 
v kilogramoch

399 
kg 

417 
kg

415 
kg

437 
kg

453 
kg

443 
kg

Vývoj počtu obyvateľov 
v meste St. Turá 9392 9292 9245 9170 9054 8978

* Odpad odvezený na skládku + vyseparovaný odpad - sklo, papier, plasty, 
kovy, oleje, drevo, tetrapak, textil, neb. odpad + Bio odpad)

* Mesto Stará Turá má zavedený zber BIO odpadu cca 1000 t ročne a toto 
množstvo nám navyšuje odpad na obyvateľa na rok. Väčšina miest tento 
odpad nezbiera.

Ďalšou skutočnosťou, na ktorú je nutné nesporne prihliadať, sú veľké 
zvozové vzdialenosti odpadu v regióne mesta Stará Turá a okolitých kopaníc.

V tejto súvislosti pre porovnanie uvádzame, že územie mesta Stará 
Turá  má rozlohu 50,94 km2, oproti tomu Nové Mesto nad Váhom sa roz-
prestiera na území 32,58 km2, máme teda dvakrát väčší kataster ako NM 
n/V a o viac ako polovicu menej obyvateľov. Mesto Myjava má rozlohu 
48,54 km2, o 3 000 obyvateľov viac a aj výrazne vyššie dane. Piešťany majú 
menšiu rozlohu, a to 44,2 km2 a o takmer 20 000 viac obyvateľov, Senica má 

podobnú rozlohu, teda 50,32 km2 a o 11 500 obyvateľov viac, Skalica má 
rozlohu  60,01 km2 a o 6 500 obyvateľov viac. Mesto Brezová pod Bradlom 
má rozlohu 41,08 km2, teda menšiu ako my a tiež o 3 500 obyvateľov menej. 
V súčasnosti je v Starej Turej rozloha 90 km miestnych komunikácii, v uvá-
dzaných  okresných mestách je to výrazne menší  rozsah úseku ciest. 

Ďalším faktorom, ktorý nesporne vplýva na výšku miestneho  poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je podstatný nárast cien 
za uskladnenie odpadu na skládkach odpadu, ku ktorému prikročil štát 
v poslednom období. 

Napriek tomu, že v okolitých mestách sú, ako uvádzame vyššie, určite 
kratšie zvozové vzdialenosti  odpadu, viaceré z nich prikročili ku zvyšo-
vaniu poplatku:

Výška poplatku za komunálny odpad – porovnanie miest

Mesto/obec Počet 
obyvateľov

Sadzba na rok 
za Komunálny 

odpad pre 
občana

Sadzba za 
Komunálny odpad 
za liter odpadu pre 

podnikateľov

Sadzba Drobný 
stavebný odpad 

za kg odpadu

Stará Turá 8 867 21,5 0,01107-
0,02465 0,0545

Myjava 11 437 31 0,021 0,06
Brezová pod 
Bradlom 4 957 25,62 0,01 0,01

Ilava 5455 24,09 0,075 0,02
Vrbové 5 940 25,62 0,009 0,02
Nové Mesto 
nad Váhom 20 066 23 0,01471- 

0,0152 0,016

Senica 20 342 25,98 0,014557-
0,016406 0,029

Bánovce n/ 
Bebravou 18 350 27,7 0,017 0,015

Púchov 17 810 27,7 0,0531 0,015
Galanta 15 021 19,96 0,0182 0,056

V meste Stará Turá to sa nezvyšoval poplatok od roku 2013, čo uvádza 
nasledovná tabuľka:

Vývoj sadzieb poplatkov za odpady v meste Stará Turá: 

Rok 2008 
- 2011 2012 2013-

2019
Návrh na 

r. 2020
Ročná sadzba pre fyzické osoby 
a pre vlastníkov nehnuteľností 18,32 € 20,00 € 

a 23,30€ 21,50 € 27 €

Sadzba za liter odpadu 
pre podnikateľov

0,0223-
0,0100 €

0,01107-
0,0247€

0,01107€-
0,0247€

0,0190€-
0,0247€

Sadzba za kilogram drobného 
stavebného odpadu x x 0,0545 € 0,0545 €

Vláda schválila zvýšenie poplatkov za uloženie zmesového komunál-
neho odpadu a objemového  odpadu na skládku odpadov, čo dokumentuje 
nasledovná tabuľka:

Výška poplatkov za uloženie zmesového komunálneho 
odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov

Položka Úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v €/t
2019 2020 od 2021

1 x ? 10 17 26 33
2 10 < x ? 20 12 24 30
3 20 < x ? 30 10 22 27
4 30 < x ? 40 8 13 22
5 40 < x ? 50 7 12 18
6 50 < x ? 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

Výber poplatku pri súčasnej sadzbe nepokrýva reálne náklady na 
odpadové hospodárstvo. Vzhľadom na uvedené sme navrhli pre občanov 
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– fyzické osoby zvýšiť sadzbu zo súčasných 0,0589 € na 0,074 € osoba /deň  
čo je zvýšenie o 0,0151 € na deň v prepočte na  osobu a rok je zvýšenie 
z 21,50 € na 27,00 € a zvýšenie o 5,50 € na osobu a rok. Zvýšenie uvede-
nej sadzby by sa malo prejaviť v nasledujúcom roku zvýšením príjmov od 
občanov o 26 % čo predstavuje zvýšenie príjmu cca o 49 585,- € na rok 
2020 pri predpoklade, že sa výrazne nezníži počet obyvateľov mesta Stará 
Turá a  nezvýši počet občanov, ktorým mesto poskytuje úľavu na poplatku 
z dôvodu práce v zahraničí, študentov na internáte a podobne.

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností boli schválené nasledovné 
poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 
1. Ak  porovnáme  našu  súčasnú  výšku  poplatku  pre  fyzické  osoby 

s ostatnými  okresnými  mestami  v Trnavskom a Trenčianskom  kraji, 
náš  poplatok  21,50 € patrí k tým najnižším,  preto  bola schválená 
výška  poplatku  pre  fyzické  osoby  na  rok 2020 – 27,- €/osoba/rok. 

2. Poplatok  za odpady  pre  právnické  osoby  a fyzické osoby – podnika-
teľov  sa  zvyšujú  zo  súčasnej sadzby 0,01107 €/liter odpadu na 0,0190 
€/liter odpadu pre 1100 l kontajnery, a 0,0247 € pre 110 l nádoby  
nechávame bez zmeny vo výške 0,0247 €. 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že pri  podnikateľských  subjektoch  je 
dlhodobo  problém  s  nedodržiavaním  povinnosti  separovať  odpady. 
Pritom  vyseparované  zložky  odpadov (papier, kartón, sklo, plasty, ...) 
môžu  odovzdať  bezplatne  do zberného dvora. Namiesto  toho, mnohé 
podnikateľské subjekty odpad, i separovateľný, vhadzujú  do  kontajnerov  
určených  pre  obyvateľov  alebo  tvoria  čierne  skládky.

Pri porovnaní súčasnej sadzby poplatku pre podnikateľské subjekty 
s ostatnými  okresnými  mestami  v TT a TN kraji  je naša  sadzba  medzi 
nižšími, preto sme navrhli sadzbu poplatku  pre podnikateľské  subjekty 
od 1.1.2020  zvýšiť na 0,0190€/liter odpadu pre 1100 l kontajner. Pri 110 
l nádobách máme porovnateľný poplatok s okolitými mestami, preto sme 
navrhli ho nezvyšovať. 

Výška ročného poplatku pre podnikateľské 
subjekty po zmene sadzby:

Nádoba v l Počet 
vývozov

Súčasná 
sadzba l/

odpadu v €

Ročný 
poplatok 

súčasný v €

Ročný 
poplatok po 
zmene v €

Zvýšený 
ročný 

poplatok v €

110 17 0,02465 46,00 46,00 0

110 26 0,02465 70,00 70,00 0

110 52 0,02465 141,00 141,00 0

110 104 0,02465 282,00 282,00 0

1100 52 0,01107 633,00 1087,00 454,00 

1100 104 0,01107 1266,00 2174,00 908,00

zvýšená sadzba na liter predpokladaný príjem rok 
2020   - PO, FO podnikat.

zvýšenie ročného príjmu 
oproti roku 2019 PO, FO 

podnikatelia
0,019 €/l, - 1100l
0,0247€/l –110 l 

odpadu   - PO
154 271,00 € 48 982,00 €

Po zavedení týchto zmien predpokladáme 
následné zvýšenie príjmu:

FO občania cca 49 585,00 €
PO  a FO–podnikatelia cca 48 982,00 €  
Spolu 98 567,00 €

3. Poplatok za drobné stavebné odpady vyberaný za konkrétne množ-
stvo drobného stavebného odpadu, odovzdávané do zberného dvora 
sme ponechali na doterajšej výške  poplatku 0,545 €/l aj z dôvodu, že 
v  porovnaní s ďalšími mestami a obcami na okolí patrila stanovená 
výška tohto poplatku medzi vyššie.

4. V súvislosti so schválením nového nariadenia upozorňujeme aj  na 
nové úpravy, ktoré v predošlom texte zrušovaného nariadenia č. 9/2017 

- Nar. neboli: 
V § 2 návrhu nariadenia s prihliadnutím na reálnu prax sme upravili 

v odsekoch 2 až 5.  tohto ustanovenia možnosť pre podnikateľov použí-
vať spoločnú zbernú nádobu – na základe  ich dohody, ktorej uzavretie  

podlieha povoleniu správcu poplatku. Túto možnosť by mali len podni-
katelia, ktorí v svojich prevádzkach  vytvárajú  minimálny  objem odpadu  
napr. (advokáti, notári, realitné a obchodné kancelárie, finanční porad-
covia atď), resp.  nižší objem odpadu (prevádzky služieb ako krajčírstvo, 
kaderníctvo, praktickí lekári,  atď.) a ktorí  majú nižší počet zamestnancov 
(najviac dvoch). 

Uvádzaná  možnosť by sa nevzťahuje na prevádzky, ktorými sú pohos-
tinstvá, reštauračné zariadenia, veľkoobchody a výrobné prevádzkarne.  
Používanie spoločnej zbernej nádoby (1100 l) bude len možnosťou a nie 
právnym nárokom žiadateľov, pokiaľ by  správca poplatku usúdil, že toto 
riešenie  vzhľadom na konkrétne podmienky prevádzky žiadateľov  nie 
je vhodné, budú žiadatelia povinní používať každý zbernú nádobu zvlášť.

V prípade kladného posúdenia podmienok prevádzok žiadateľov  
správca poplatku povolí  užívať spoločnú zbernú nádobu a vyrubí kaž-
dému žiadateľovi poplatok v pomernej výške s prihliadnutím na frekvenciu 
vývozu a vytváraný objem uskladňovaného odpadu jednotlivého  žiadateľa.

Spoločné používanie zbernej nádoby sa odporúča použiť v prípadoch, 
kedy miestne pomery  a väčší počet  podnikateľov, sústredených  v jednej 
budove  nedovoľujú umiestniť väčší počet zberných nádob - pre každého 
podnikateľa zvlášť, napr. pri dome služieb, dome štátnej správy, dome špe-
cialistov,  dome kultúry a pod. 
5. V § 6 návrhu nariadenia  sme v porovnaní s doterajším textom zrušo-

vaného nariadenia č. 9/2017 - Nar. doplnili aj nový odsek 6 - v rámci 
ktorého sa uvádza, že doklady  na zníženie  alebo odpustenie poplatku 
nie je možné nahradiť čestným vyhlásením - dôvod  doplnenia  je zrejmý 
zo samotného textu doplnenia. Rovnako sme v § 6 nariadenia  doplnili 
aj nový odsek 7 - v prípade, že doklady na zníženie alebo odpustenie 
poplatku nie sú v slovenskom  alebo českom jazyku,  ustanovuje  sa 
povinnosť, že je potrebné predložiť  aj ich preklad do slovenského jazyka. 
Nevyžaduje sa úradný preklad. Dôvod doplnenia je opäť zrejmý zo 
samotného textu tohto ustanovenia.

Cieľom nového VZN je vytvoriť podmienky predovšetkým pre postupné 
znižovanie rozdielu vo financovaní nákladov odpadového hospodárstva 
vo výške 173 702 €. Schváleným  zvýšením poplatkov nedôjde k úplnému 
vyrovnaniu  tohto rozdielu, avšak dôjde k vytvoreniu podmienok, že v naj-
bližších rokoch  bude nutné prikročiť k ďalšiemu zvýšeniu len v postupnom 
náraste a pri nižších hodnotách, ktoré  neovplyvnia  tak  výrazne výdavky 
občanov. 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta 

O Z N A M

Výkonný výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu 
záhradkárov Stará Turá Chrástnatá 15-9, IČO 34054847 
oznamuje záujemcom možnosť užívania záhrad v zriadených 
záhradkových osadách v nájomnom vzťahu podľa Zákona 
č. 64/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmluvnom 
vzťahu so ZO SZZ v lokalitách: 

• Stará Turá - Chrástnatá (Krásny vrch),  
• Súš – Brezovka,  
• Papraď - Pod Lipovcom. 

Na záhradách prebieha konanie na vysporiadanie vlastníckych 
vzťahov k pozemkom podľa uvedeného zákona. Bližšie infor-
mácie podá Eva Horňáková – tajomníčka ZO, tel. 0948135059 
alebo Ing. Štefan Chriašteľ – predseda ZO, tel. 0904274938.

ZO SZZ Stará Turá



4  Staroturiansky Spravodajca 07/2019 www.staratura.sk

GUSTÁV RUMÁNEK: KLAŇANIU 
UČÍME SA PRI PITÍ Z PRAMEŇA

Siedmeho júna 2019 sme sa na staroturianskom mestskom cintoríne rozlúčili s Ing. Gustá-
vom Rumánkom, známou domácou i regionálnou osobnosťou. V roku 2012 uverejnil 
Kopaničiar expres jeho rozhovor s Mgr. Petrom Uhlíkom, predstavujúci tohto kreatívneho 
a nadmieru pracovitého človeka pri príležitosti jeho životného jubilea 75 rokov. 

S povolením redakcie Kopaničiara uverej-
ňujeme dialóg v skrátenej podobe a zosnu-
lého si, za všetko dobré čo v živote vykonal, 
s úctou  a vďakou  pripomeňme.

Česť jeho pamiatke! 

° ° °

• Gusto, svojho času som v češtine čítal 
slávne Haikai od Macua Bašó, ale ani vo sne 
ma nenapadlo, že v mojom rodisku a tvojou 
autorskou zásluhou raz haiku uzrie svetlo 
sveta. Takýto extrakt o podstate veci bez 
množstva slov vyžaduje už zvládnutie 
štylistickej kono-tácie. Ako si sa k haiku 
vlastne dostal?
K tomuto druhu písania ma inšpiroval syn 
Ivan, ktorý je japonológ a v súčasnosti pred-
náša japončinu na Masarykovej univerzite 
v Brne. Haiku, táto japonská umelecká forma 
s citom pre detail, bola už  začiatkom 18. sto-
ročia skondenzovaná spomínaným Bašóom 
do sedemnástich slabík troch veršov  5-7-5. 
Do Európy prenikla pred sto rokmi, stala sa 
svetovým dedičstvom a každý autor si trojver-
šovú obsahovú náplň  prispôsobuje vlastnej 
predstave. Mňa láka sviežou a stále exotickou 
formou vyjadrovania.

• Narodil si sa 14.11.1937 v Novom Meste 
n. V. Po meči i po praslici pochádzaš zo 
zemianskych rodov. Maturoval si na SPŠS 
v rodisku, vojenskú prezenčnú službu si 
absolvoval ako letecký mechanik v Přerove 
(1957-59). Krátko predtým si začal praco-
vať v Preme, potom v Chirane Stará Turá, 
kde si bol zamestnaný do odchodu na 
dôchodok. V roku 1966 si diaľkovo ukončil 
inžinierske štúdium na SVŠT v Bratislave 
a oženil si sa s učiteľkou Mgr. Elenou 
Vavrovičovou. V manželstve sa vám naro-
dili syn Ivan a dcéra Martina. To je však 
len stručné curriculum, skús k nemu pridať 
niečo viac.
Otec, po ktorom som dostal krstné meno, mal 
živnosť. Za kožušníka sa vyučil v Pešti, kde 
zažil boľševickú komúnu Bélu Kunu. Táto 
nedobrá skúsenosť ho prenasledovala po celý 
život, ale na druhej strane si v maďarčine rád 
prečítal napríklad Jókaiho. Aktívne ovládal 
esperanto, ktoré sa naučil počas tovarišskej 
praxe v Čechách. Mama Blažena, rodená 
Benešová, pochádzala z Moravy. Naši  rodičia  
postavili za vojny v Meste  rodinný domček, 
v ktorom sme so staršou sestrou Jarmilou, 
hoci v skromných podmienkach, nachádzali 

všetko potrebné. Matka sa hrdinsky vyrovnala 
aj s predčasnou otcovou smrťou (1953).

• Aké si bol dieťa?
Od som sa zaujímal o „mašinky“. Matka ma 
často vodievala na železničnú stanicu, kde 
som pozoroval parné lokomotívy, ktoré ma 
doslova fascinovali. Táto záľuba ma drží 
dodnes. Doma som mal mechanickú sta-
vebnicu, jej variabilita mi slúžila k montáži 
najrôznejších „strojov“, čo  umocnilo moju 
predstavivosť a naznačilo budúcu profesijnú 
orientáciu. Venoval som sa aj leteckému 
modelárstvu.

• A čo chlapčenské hry, prípadne šport?
Hoci som už ako dieťa býval „pri sebe“, nevy-
hýbal som sa telesným aktivitám. Odmala 
som cvičil v Sokole. 

• Ako stredoškolák, určite nielen metafo-
ricky, mieril si už vyššie?
Skúšal som to s hudbou, ale šikovnejší som 
bol v piešťanskom aeroklube. Absolvoval som 
teoretickú prípravu bezmotorového lietania, 
ba aj cvičné lety. Na úpenlivú prosbu matky 
som to však  zanechal. Sen sa  mi čiastočne 
naplnil na letisku v Přerove, kde som ako 
vojak základnej služby robil mechanika na  
bombardéroch  IL-28.

• Prečo si nešiel na vysokú školu hneď po 
maturite?
Dôvodom bol otcov „zlý“ triedny pôvod, ale aj 
jeho nesúhlas s oficiálnym výkladom vzniku 
tzv. „Slovenskej republiky rád“ v roku 1919, po 
útoku kunovcov na integritu ČSR. Netajil sa 
tým do smrti. Jeho tvrdenie bolo po roku 1948 
naozaj odvážne a pre mňa fatálne. Napriek 
výbornému prospechu ma na strojársku 
fakultu nedoporučili, ale prijali ma do Premy 
v Starej Turej. Potom, ako to už vtedy cho-
dilo, okrem pracovných výsledkov vo fabrike, 
pomohla mi k oficiálnemu súhlasu na diaľ-
kové štúdium aj aktivita v podnikovej mládež-
níckej organizácii. Aj jej „štempeľ“ bol vtedy 
viac ako dôležitý. Mojím šťastím však bolo, 
že medzi mladými v divadelnom súbore, kde 
som tiež pôsobil, spoznal som budúcu man-
želku a všetko skončilo Gogoľovou Ženbou.

• Ako vysokoškolák - externista, učil 
si rok matematiku v elokovanej starotu-
rianskej triede novomestského gymnázia, 
a potom strojársku technológiu vo fab-
rickej večernej priemyslovke. Štúdium si 

úspešne ukončil v roku 1966 a tvoje ďalšie 
priority sa výrazne zmenili.
Už koncom štúdia som si usporiadal rodinný 
život. O rok sa nám s manželkou  narodil syn 
a získali sme i družstevný byt. V profesii som 
mal za sebou dlhoročnú skúsenosť v techno-
logickej kancelárii. Rok 1968 ma však vynie-
sol do funkcie vedúceho prevádzky s viac ako 
tristo zamestnancami. Práca ma bavila, všetci 
sme sa činili. Okrem iného, zaviedli sme pre 
čs. pradiarne sériovú výrobu  spriadacích jed-
notiek, vyvinutých vo firme Kovotex Červený 
Kostelec. Potom som nastúpil do konštrukč-
nej dielne prístrojov pre umelú ventiláciu 
pľúc. Dostal som sa k práci, ktorá ma plne 
uspokojovala. Po vyhratom konkurze v roku 
1977, začali sme pre vojakov vyvíjať a aj 
vyrábať poľný dýchací prístroj Spireta – V.  
Z niekoľkých tisícok zhotovených kusov slúžia 
niektoré dodnes! Veľmi ma to teší, lebo s kole-
gom Ivanom Slámom sme pre výrobky ako 
kľúčové použili  naše patentované riešenia. 
Spolupracoval som aj na výskume úloh pre 
vysokofrekvenčné dýchanie, čo bola svetová 
novinka. V tomto období som podal okolo 
tridsať vlastných i spoluautorských patento-
vých prihlášok, čo výrobný sortiment Chirany 
značne obohatilo. Práca ma tak pohltila, že 
mi čas na iné záľuby neostával.

• Chceš tým naznačiť, že písaniu si sa 
začal venovať až na dôchodku?
Skôr na sklonku profesijnej kariéry. V roku 
1991 sme so Zuzanou Kozičovou založili 
Staroturianskeho spravodajcu, ktorý pravi-
delne vychádza od roku 1993. Už vtedy som 
prispieval  článkami o lokálnej histórii, spomí-
nal som na významných rodákov. Do penzie 
som odišiel v roku   1997.

• Keď to správne počítam, tak to bolo po 
41 rokoch úspešnej práce v odbore zdravot-
níckej techniky našej Chirany. Potom si už 
publicistiku, ktorá sa stala tvojím koníč-
kom, rozbehol vo veľkom. 
Neviem, či sa to dá až tak definovať. Do 
Staroturianskeho spravodajcu, ktorého čle-
nom redakčnej rady som dodnes, prispieval 
som článkami. Ďalšie mi zverejnili regionálne 
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časopisy  Kopaničiar expres, Novomestský 
spravodajca, Trenčianske noviny, Beckovské 
noviny či Kálnické ozveny. Zopár príspevkov 
som mal aj v krajanskej tlači v USA.

• Počas tejto spoločensky užitoč-
nej činnosti dostal si sa, ako natura-
lizovaný Staroturan a ctiteľ celého 
podjavorinsko-podbradlianskeho kraja, 
až na dreň historickej problematike 
genia loci. Spolupracoval si pri návrhoch 
a realizácii pamätných tabúľ takým osob-
nostiam ako Ján Slezák (Stará Turá), Ján 
Ondrejovič (Beckov), Janka Bahnová 
(Hrušové), Marie Rafajová (Stará Turá) 
a Adam Pilát (Vaďovce). Spolu s Michalom 
Slávkom si pripravil životopisnú brožúru 
k odhaleniu pamätníka prvému preklada-
teľovi Biblie do slovenčiny z pôvodných 
jazykov Jozefovi Roháčkovi (Stará Turá). 
Z publicistickej faktografickej tvorby spo-
meniem Bryndziarske pastorále (2009), 
Staroturianske trvalky (2009), pred vyda-
ním máš V zrkadle času. Priblíž stručne 
tieto práce.

„Pastorále“ popisujú úsek života Michala 
Klimáčka, jedného z plejády staroturianskych 
bryndziarov, rodáka z kopanice U Klimáčkov, 
a jeho rodinnú spriaznenosť so spisovateľkou 
Ľudmilou Podjavorinskou. „Trvalky“ obsa-
hujú systémovo spracované životopisy 126 
nežijúcich osobností mesta v kontexte vte-
dajšieho spoločenského pohybu. „Zrkadlo“ 
tvorí šesť životopisov mimoriadne zaujíma-
vých postáv: učiteľ M. Ježo, richtár M. Buno, 
kameraman F. Lukeš, partizán M. Harušťák, 
prvá evanjelická farárka na Slovensku D. 
Bancíková a televízny redaktor I. Úradníček. 
V roku 2010 vyšla kniha „Stará Turá, naše 
mesto“, na ktorej som autorsky spolupracoval.

• Viem, že z tvojich „písačiek“ najmilšia ti 
je poézia. Je neuveriteľné, veď ako technik 
s racionálnym myslením máš dušu básnika. 
Jeden z našich renomovaných poetov pove-
dal, že tvoje  zamyslenia  vo  veršoch  nad 
plynutím času  v človeku  a v prírode, sú 

„filozoficky krotké a básnicky prosté, nepa-
tetické, ale tradičnými hodnotami vyvá-
žené“. Tiež s ním súhlasím, že od lyriky viac 
ani očakávať nemusíme. Keďže sme náš 
dialóg začínali otázkou o tvojej poslednej 

zbierke Sto haiku a verše (2011), už štvrtej 
v poradí, ktoré boli tie predchádzajúce?
Debutoval som knižkou Napokon odložím 
husle (2003) a v trojročných intervaloch 
vyšli Po splne slnečníc (2006) a Zdvihnutá 
minca (2009). Viaceré básne mi uverejnil aj 
Almanach Nitra (2011) a niečo o Štefánikovi 
aj časopis Bradlo, ktorého si bol šéfredakto-
rom. Do knihy E. Tomisovej  „Zaniknutá stará 
Stará Turá“ som prebásnil Davida Paulovicha.

• Vyznaj krátko, prečo teda básne?
Mám rád veršovanú tvorbu, veď pros-

tredníctvom viazanej reči sa dá na malom 
priestore vysloviť  autorský pohľad na realitu 
života, jeho poetiku i ťažobu. Ide o intímnu 
spoveď, ale i o malé ódy v tradičnom poní-
maní poézie.

• Niektoré informácie k tvojmu životo-
pisu som čerpal z encyklopédie osobností 
Who is Who, do ktorej ťa zapísali v roku 
2007. Dočítal som sa o tebe aj v knihe 

„Literárne osobnosti podjavorinského 
kraja“ (2009), ale i v monografii tvojho 
rodného mesta, teda v kapitole o jeho lite-
rárnom živote. Máš za sebou na činy naozaj 
bohatý a pestrý život, ktorý neušiel zaslúže-
nej pozornosti tvojho okolia. Povedzme aj 
v podobe nejakých verejných ocenení, ktoré 
ťa určite potešili.
Pozornosti vždy potešia.

• Ešte pripomeniem, hoci sa tomu brániš, 
že si nositeľom titulu Významná osobnosť 
Podjavoriny, udeleného Klubom podja-
vorinských rodákov v Bratislave (2008).  

Ocenenie za Čin roka mesta Stará Turá 
2009 si dostal spolu s manželkou od o. z. 
Sluha. To posledné ti prisúdila Slovenská 
genealogická spoločnosť za Bryndziarske 
pastorále (2010). Stačí?
Iste. Pomôžem si vlastným haiku: Konaj so 
srdcom, nečakaj na pochvalu, že robíš správne.

• Spomenul som tvoju manželku. Ela 
vyniká analogickými aktivitami emerit-
ného veku ako aj ty. Vďaka jej espritu a spo-
ločným záujmom ti určite pomohla stať sa 
Staroturanom.
Naše práce boli a sú doteraz účelne prepletené. 
Navzájom sa ovplyvňujeme, podporujeme 
i doplňujeme námetmi. Aj napísaný text hod-
notíme spolu skôr, než sa dostane k čitateľovi. 
Niekedy je iniciatívnejšie moje druhé ja, čo 
rád doplním Longfelowom z jeho Hiawathy: 
To, čím luku tetiva je,/ to pre muža žena 
býva;/hoc ho ohne, poslúchne ho,/hoc ním 
vládne, ide za ním,/nič jeden bez druhého./ 
No a dnes sa k nám vlastnými aktivitami pri-
dávajú i naše dospelé deti.

• Sme na konci nášho rozhovoru, pripra-
vovaného k tvojmu jubileu. Jeho záver vyu-
žijem na obligátny vinš dobrého zdravia, 
šťastia a Božieho požehnania. Nech ti čo 
najdlhšie vydrží doterajší elán a nasadenie. 
Posledná otázka: Čo by si chcel odkázať 
svojím potenciálnym čitateľom?
Nikdy nie si tým, čo nesieš, ale čo s tým ďalej 
urobíš! ( Haiku, strana sedem.)

Ďakujem ti za rozhovor
Pripravil Peter Pavel Uhlík (2012)

V hlbokom žiali oznamujeme priateľom a známym, že dňa 3. júna 2019 nás po ťažkej a dlhotrvajúcej chorobe navždy 

opustil náš milovaný manžel, otec a príbuzný, Ing. Gustáv Rumánek. Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť 

na jeho poslednej ceste. Vážime si a ďakujeme za úprimne vyjadrené slová sústrasti, ako aj za hojné kvetinové dary 

a úctu, ktorá mu týmto bola prejavená. Prosíme všetkých, ktorí ho poznali či už ako konštruktéra, básnika, zakladateľa 

Staroturianského spravodajcu, literáta, alebo investigatívneho historika, neúnavne zbierajúceho príbehy väčších či 

menších hrdinov nášho regiónu, aby mu v srdci venovali tichú spomienku.

Smútiaca rodina, manželka Elena Rumánková, syn Ivan Rumánek a dcéra Martina Monošová s manželom Deziderom.

Posledná rozlúčka s dlhoročným spolupracovníkom
Dňa 7.6.2019 sme sa rozlúčili so spoluzakladateľom nášho Staroturianskeho spravo-
dajcu, dlhoročným spolupracovníkom, milujúcim manželom, otcom a príbuzným 
Ing. Gustávom RUMÁNKOM, ktorý nás opustil po ťažkej chorobe.  

S hlbokým zármutkom za celú redakciu Staroturianskeho spravodajcu vyslovujeme 
úprimnú sústrasť pozostalej smútiacej rodine.

Česť jeho pamiatke! 
redakcia Staroturianskeho spravodajcu
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Veľký deň detí a cesta 
rozprávkovým lesom

Keď majú sviatok deti, treba to poriadne oslá-
viť. My sme oslavovali v nedeľu, 2. júna 2019 
v rekreačnej oblasti Dubník I. Konal sa tam 
totiž Veľký deň detí a Cesta rozprávkovým 
lesom. Už od rána boli prípravy v plnom 
prúde. Chystali sa stanovištia, atrakcie 
i samotný areál okolo jazera. Keď už všetko 
bolo na svojom mieste, mohlo sa začať. Prví 
návštevníci rozprávkového lesa prichádzali 
už o pol deviatej ráno. Detičky mali plniť 
úlohy, ktoré sme si pre nich nachystali. 
Niektoré boli vedomostné, iné zas pohy-
bové. Na stanovištiach nám pomáhali rôzne 
rozprávkové bytosti, ktoré za splnenú úlohu 
deti odmenili sladkou dobrotou, balónom 
alebo lietajúcim tanierom. No tá najväčšia 
odmena čakala až v  cieli. Veľké skákacie 

atrakcie, jazda na koni, štvorkolke či elek-
trickom autíčku, bublinová show, ukážka 
traktora, hasičského, smetiarskeho a policaj-
ného auta a kopec zábavy. Počas bláznenia 
sa na atrakciách si deti mohli odbehnúť na 
bábkové divadlo Divoška a Ramtantinanton, 
koncert Dúhalky, kúzelnícku show, alebo 
amatérske bábkové divadlo z  Topoleckej. 
Bolo z čoho vyberať. 

Touto cestou sa chceme poďakovať všet-
kým, ktorí sa podieľali či už na prípravách, 
alebo samotnej realizácii, dobrovoľníkom, 
bez ktorých by sa podujatie len ťažko usku-
točnilo, p. učiteľke K. Medňanskej a deťom 
z divadelného krúžku zo základnej školy, 
ktoré sa postarali o  scénky na jednotli-
vých stanovištiach, firme Eur-med, PreVak, 

Honeywell, Chirana T-Injecta a T-štúdio. 
Za spoluprácu pri organizovaní podujatia 
vďačíme tiež kolegom z Mestského úradu. 
Nápad spojiť dve podujatia v jedno umož-
nil pripraviť bohatý celodenný program pre 
deti a ich rodičov. A v neposlednej rade vďa-
číme všetkým detičkám, ich rodičom a sta-
rým rodičom, že si prišli užiť tento deň práve 
s nami. Tešíme sa na Vás o rok!

Dom kultúry Javorina 
autor foto: MsÚ

Regionálna „Olympiáda 
hviezdičiek“

Pohybová výchova v predškolskom 
období tvorí základ zdravého všestran-
ného rozvoja osobnosti dieťaťa. Mala by 
byť jedným z prostriedkov, ktorý zabez-
pečuje svojím špecifickým zameraním 
pôsobenia na dieťa a zdokonaľuje ho 
po stránke fyziologickej, motorickej, 
koordinačnej, kognitívnej, emocio-
nálnej, psychologickej a sociálnej, čím 
prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvy-
šovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej 
výkonnosti.

V našej materskej škole sa snažíme 
viesť deti každodenne k pohybovým 
aktivitám a jednou z nich bol deviaty 
ročník tradičnej REGIONÁLNEJ 

„OLYMPIÁDY HVIEZDIČIEK“, usku-
točnený dňa 5. júna. Zúčastnilo sa jej 
7 družstiev z okolitých materských 
škôl, vrátane domácich súťažiacich. 
Všetkých zúčastnených privítali deti 3. 
triedy tanečným pásmom. Po kultúr-
nom programe sa začal slávnostný cere-
moniál. Za zvuku olympijskej hymny si 
nastúpili všetci súťažiaci. Zapálili sme 
olympijský oheň, vyvesili olympijskú 
zástavu, súťažiaci zložili sľub športov-
cov. Aby bolo športové 
zápolenie na ozajstnej 
úrovni, každé druž-
stvo zvolalo svoj olym-
pijský pokrik. A začala 
olympiáda. Súťažilo sa 
v ôsmich disciplínach. 
Deti cvičili zo všet-
kých síl, o čom svedčili 
i výsledky zobrazené 
na  štar tovacích 

lístkoch zaplnených rôznofarebnými 
pečiatkami za splnené úlohy. Počas 
súťaží sa zúčastnení posilnili občer-
stvením v podobe nakrájaného ovocia 
a obložených chlebíčkov, ktoré pripravili 
ústretové pani kuchárky „dolnej mater-
skej školy“. Športovci  mali zabezpečený 
aj pitný režim a na podporu športovej 
aktivity dostali sladký doping – čokolá-
dový croissant. 

Každá olympiáda má svoj koniec. Tak 
i naša, i keď nikomu sa nechcelo, lebo 
atmosféra bola skutočne veselá a súťaživá. 
Slávnostné ukončenie prebehlo za zvuku 
olympijskej piesne skupiny Queen: „We 
Are The Champions“. Všetci zúčastnení 
dostali diplom, medailu a odmenu. 

Ďakujeme za finančný príspevok 
Nadácii ŽIVOT  Stará Turá, vďaka kto-
rému sa olympiáda mohla uskutočniť. 
Za sponzorský príspevok ďakujeme aj 
rodine Olexovej. Za pomoc pri plnení 
disciplín na jednotlivých stanovištiach 
ďakujeme aj ôsmakom zo základnej školy.

za MŠ organizátorky olympiády 
Oľga Uhrová, Iveta Rzavská

Nové VZN určení výšky 
mesačných príspevkov 

zákonných zástupcov detí 
a žiakov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach 

na území mesta
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 

20.6.2019 bolo prijaté nové Všeobecno-záväzné 
nariadenie č. 4/2019 – Nar. o určení výšky mesač-
ných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach na území mesta Stará Turá

Dôvodom návrhu nového VZN o určení výšky 
mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí 
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach je predovšetkým zmena 
finančných pásiem na nákup potravín účinná od 
1.9.2019. Zmenila sa aj výška režijných nákladov 
z 1,24 € na 1,39 € z dôvodu zvýšených nákladov na 
mzdy od 1.1.2019 a na prevádzku - energie, čistiace 
prostriedky, vybavenosť kuchyne, revízie.

V materskej škole a v školskom klube detí sa 
výška mesačných príspevkov nemení. Mení sa len 
spôsob uhrádzania, respektíve podmienok neuhrá-
dzania v súlade so školským zákonom - špecifikuje 
sa, kedy rodič automaticky príspevok neuhrádza 
a kedy neuhrádza príspevok alebo jeho pomernú 
časť na základe rozhodnutia zriaďovateľa. Mení sa 
termín uhrádzania mesačných príspevkov vo všet-
kých školách rovnako vždy  do 15. v príslušnom 
kalendárnom mesiaci, prípadne súhrnne podľa 
rozhodnutia riaditeľa. V základnej umeleckej škole 
sa mení výška poplatku v individuálnej forme vzde-
lávania zo 6 € na 8 € z dôvodu zvýšených nákladov 
na mzdy pedagogických zamestnancov. �
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Novinky zo ZŠ
Hoci školáci si už v týchto dňoch naplno 

užívajú dlho očakávaný a zaslúžený oddych, 
obzrime sa ešte za niektorými  úspešnými 
a  zaujímavými aktivitami, ktoré sa viažu 
k  práve ukončenému školskému roku 
2018/2019.

V uplynulých dňoch sa uskutočnilo ofici-
álne vyhodnotenie medzinárodnej matema-
tickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, 
do ktorej sa v tomto roku zapojilo 86 žiakov 
1. stupňa. Najlepšie sa darilo prvákom, z kto-
rých až 10 získali plný počet bodov a stali 
sa tak školskými šampiónmi: Juraj Benian, 
Sára Hankócyová, Dominik Danko, Lucia 
Hornáčková, Matej Šišovský, Filip Vojtek 
(1. A), Nikola Antalová (1. B), Aneta 
Maláriková, Jakub Saukulič (1. C), Patrik 
Bielčik (1. D). V 2. ročníku bol najúspeš-
nejším riešiteľom Timotej Michalec (2. A), 
v 3. ročníku Leonard Daniel Potfaj (3. A) 
a vo 4. ročníku Marek Gajdošík (4. B).

Do  celoročnej matematickej súťaže 
MAKSÍK sa zapojilo 12 žiakov 2. ročníka 
a 13 žiakov 4. ročníka. Počas celého škol-
ského roka riešili úlohy 5 súťažných kôl, 
pričom pracovali vo dvojiciach alebo jednot-
livo. Najlepšie výsledky dosiahli jednotlivci 
Kristína Poláková (2. A) a Marek Gajdošík 
(4. B).

Žiaci 4. B v tomto roku už po tretíkrát 
prijali pozvanie do Osmijankovej lite-
rárnej záhrady a zúčastnili sa tak 15. roč-
níka celoslovenskej čitateľskej súťaže 
ČÍTAME S OSMIJANKOM – pridaj sa aj 
ty! Zoznámili  sa s ďalšou osmičkou kníh 
a spisovateľov. Písali inzeráty a hľadali si 
kamarátov, oslavovali s Osmijankom jeho 
15. narodeniny, vytvorili Schránku dob-
rých správ a mnoho ďalších úloh a kresieb. 
Hlavne však stále čítali a čítali, preto sa veľmi 
potešili, keď sa ocitli v tretej osmičke oce-
nených triednych kolektívov.

Oslavu Medzinárodného dňa detí 
začali žiaci 1. ročníka už v predstihu. Dňa 
24.5. na pozvanie firmy Honeywell strávili 
veľmi príjemné zábavné dopoludnie v are-
áli tejto firmy. Mohli si pozrieť zaujímavé 
ukážky práce hasičov a polície, povoziť sa 
v hasičskom aute a zabávať sa na skákacom 
hrade. Pre deti bolo pripravené občerstvenie 
a darčeky. Za pekne pripravenú akciu patrí 

firme Honeywell naše srdečné poďakovanie.
 Krásnu oslavu MDD na 1. stupni pri-

pravili 31.5. všetkým deťom pani učiteľky. 
Školský areál sa premenil na veľkú rozpráv-
kovú ríšu s množstvom známych rozprávko-
vých bytostí, ku ktorým deti prichádzali na 
návštevu, aby sa spoločne zahrali, zabavili, 
zasúťažili si a vyskúšali si svoje zručnosti. 

Dňa 4.6. sa v telocvični na Komenského 
ulici uskutočnil medzitriedny turnaj vo 
vybíjanej žiakov 4. ročníka. 5 štvrtáckych 
tried bojovalo s  nasadením všetkých síl. 
Víťazom a držiteľom putovného pohára sa 
napokon stali žiaci 4. C triedy. 

Počas celého školského roka pokračovali 
p. učiteľky Kotrasová a Nedbálková v tradícii 
hodín plávania v ŠKD, ktoré zaviedla p. uč. 
Milatová. 25 detí, rozdelených do 3 skupín, 
prekonávalo strach z vody, trénovalo alebo 
zdokonaľovalo jednotlivé plavecké štýly. 
V závere školského roka si za svoju aktívnu 
športovú činnosť prevzali medaily a poháre.

Dňa 5.6.2019 zavítali do našej školy 
zástupcovia Lesoturu Stará Turá, aby oce-
nili víťazné práce súťaže „Les očami detí“. 
Ocenenia získali kolektívne výtvarné  práce 
žiakov 1. A a 4. A triedy, výtvarná práca 
žiačok K. Kusendovej a S. Alušicovej (4. D) 
a literárne dielko – báseň LES, ktorej autor-
kou je Lívia Schindlerová (4. E). 

Všetky triedy 1. stupňa absolvovali 
v týždni od 10. 6. do 14. 6. dopravnú výchovu 
na Dopravnom ihrisku vo Vrbovom. V teo-
retickej časti sa žiaci zoznámili s dopravným 
značením a riešením dopravných situácií 
na križovatkách. Získané vedomosti potom 
uplatňovali v  praktických situáciách ako 
vodiči pri jazde na detských dopravných 
prostriedkoch, ale aj ako chodci s dôrazom 
na bezpečnosť seba i ostatných účastníkov 
cestnej premávky.

Žiaci 1. A strávili dňa 12. 6. zaujímavú 
hodinu prvouky v rámci aktivity „Rodičia 
deťom“ spojenú aj s projektom „Veľkí čítajú 
malým“. Akciu zorganizovala a premyslene 
pripravila mamina p. Porubanová, ktorá 
medzi nás pozvala bylinkárku p. A. Kopáčovú 
z Vrbového. Žiaci sa zoznámili s niektorými 
liečivými rastlinami prostredníctvom 
veku primeraných básničiek,  ale hlavne 
s  použitím  hmatu, zraku,  čuchu i  chuti. 
Posedenie v tieni našich školských líp bolo 
totiž spojené aj s ochutnávkou výborného 
bylinkového čaju a ovocného koláčika.

V závere školského roka si žiaci 2. – 4. 
ročníka zmerali svoje pohybové zručnosti 
a schopnosti na veľkom športovom podu-
jatí ATLETICKÁ OLYMPIÁDA, ktorá sa 
uskutočnila 20. 6. 2019 v mestskom špor-
tovom areáli pri ZŠ na Hurbanovej ulici. 90 
žiakov – športovcov hájilo farby svojej triedy 
v týchto disciplínach: hod kriketovou loptič-
kou, skok do diaľky z miesta, šprint na 50 m 
a vytrvalostný beh na 300 m. Celkové víťaz-
stvo si svojimi výkonmi napokon vybojovali 
žiaci 2. B triedy.

Školský zvonec poslednýkrát zazvonil 
a ukončil školský rok 2018/2019. Všetkým 
žiakom, pedagógom i  nepedagogickým 
zamestnancom prajeme po desiatich 
mesiacoch náročnej práce veľa pokojných 
prázdninových a dovolenkových dní.

ZŠ Stará Turá

Bylinková 
záhrada

Práce na projekte: Bylinková 
záhradka sme úspešne ukončili. Bylinky 
a kvety, ktoré sme vysadili do záhonov 
i vedľa nich nám budú skrášľovať naše 
prostredie. Po rozrastení budeme lie-
čivé rastlinky zberať a sušiť. Z takto 
pripravených rastlín nám naše pani 
kuchárky budú variť čaje a môžeme 
ich v jedálni využiť aj na dochucovanie 
niektorých jedál. Pri jednotlivých pra-
covných úkonoch som sa snažila zapojiť 
aj našich žiakov. Práca ich bavila a samé 
deti sa tešili z vytvorenej záhradky a už 
teraz čakajú na ďalšie pokračovanie 
pri práci. Spoločne budeme záhradku 
odburiňovať, zostrihovať liečivé rastliny, 
odstraňovať staré a odumreté časti rast-
lín, vysádzať nové a pravidelne polievať. 
Vypracovali sme si harmonogram prác 
a starostlivosti o záhony. Už aj žiaci 1. 
ročníkov sa tešia, že môžu záhony 
polievať. V záhradke máme pri rast-
linkách menovky, aby sa deti naučili aj 
jednotlivé názvy rastlín. Naša záhradka 
má aj obdivovateľov z radov detí, učite-
ľov a rodičov. Všetci kladne hodnotia 
skrášlenie prostredia. ČSOB nadácii 
patrí veľká vďaka za financovanie nášho 
projektu.

Mgr. Dana Pribišová� Pre deti, ktoré navštevujú ďalšiu formu vzdelávania je určený poplatok 15 €. V centre 
voľného času sa mení poplatok pre členov záujmových krúžkov z 2,50 € na 3 € a pre členov 
babyclubu z 8 € na 15 €. VZN rieši v druhej časti poskytovanie osobitnej štátnej dotácie, 
ktorá je určená na stravu pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy od 
1.1.2019  a od 1.9.2019 aj pre všetkých žiakov základnej školy v sume 1,20 € na jeden obed, 
ktorá umožňuje znížiť mesačný príspevok zákonného zástupcu o túto sumu. Zákonní 
zástupcovia musia dodržiavať povinnosť odhlasovať žiakov zo stravy. V prípade porušenia 
tejto povinnosti, dotácia na navarený a neodhlásený (neodobratý) obed nebude poskytnutá 
a zákonný zástupca musí uhradiť celú sumu na nákup potravín.

Mgr. Elena Sládková, Školský úrad Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

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

Z Á J A Z D Y
•	5. júl 2019 – Familypark Neusiedlersee v Rakúsku – Viac ako 80 

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

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

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

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

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

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

P R I P R A V U J E M E
•	9. augusta 2019 – Pozývame Vás na 13. ročník podujatia Remeslá 

našich predkov. Množstvo remeselníkov predávajúcich svoje jedinečné, 
ručne robené výrobky na Vás budú čakať na Námestí slobody a v Dome 
kultúry Javorina. Nebude chýbať ani ľudová hudba a tradičná kuchyňa. 
Rok 2019 so sebou nesie i 350. výročie od udelenia jarmočného privi-
légia Starej Turej. Pri tejto príležitosti bude pre návštevníkov pripravený 
historický sprievod, dobová hudba, historky s katovej dielne, rytiersky 
stan, dielňa na mince a mnoho iného. V Mestskom múzeu bude pre 
návštevníkov pripravená výstava Remeslá v Starej Turej. Návštevníkom 
priblíži rôzne remeselné činnosti, ktorým sa venovali naši predkovia 
v minulosti, najmä však tie, ktoré boli typické pre naše mestečko. V rámci 
podujatia bude tiež prebiehať výstava fotografií s názvom Zvyky a oby-
čaje Starej Turej, prostredníctvom ktorej chceme návštevníkom priblížiť 
a pripomenúť tradície nášho regiónu. I preto sme k tejto téme vyhlásili 
fotosúťaž s rovnakým názvom, do ktorej sa môžu zapojiť všetci milovníci 
fotografovania. Svoje fotografie môžete priniesť do 15. júla 2019 do 
kancelárie DK Javorina, alebo poslať na mail dkjavorina@gmail.com. �

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

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Martin-Lugand, Agnes: Šťastie mi uniká pomedzi 
prsty • Martinezová, Aly: Najtemnejší úsvit • Klein, Mila: 
Podozrivo dokonalý Náučná literatúra Winson, Andy: Mysli, 
konaj, zbohatni • Cvengrosch, Oskár: Tajné dejiny Slovenov 
a Uhorska Detská literatúra Ščerba, Natalija: Časodejovia • 
Kubašáková, Zuzana: Škriatok v pyžamku a iné rozprávky • Johnson, 
Rebecca: Julinka malá zverolekárka

Oznamujeme našim čitateľom, že z dôvodu čerpania 
dovolenky bude knižnica zatvorená od 22. 7. 2019 – 3 . 8. 
2019. Prajeme Vám veľa pohody, dovolenkových zážitkov a príjemne 
strávených chvíľok pri dobrej knihe.

� Touto cestou Vás chceme požiadať, ak máte čokoľvek, čím by sme 
výstavu Zvyky a obyčaje Starej Turej vedeli spestriť a doplniť (predmety, 
ktoré súvisia s rôznymi tradíciami ako svadba, vynášanie Moreny či sta-
vanie mája, predmety týkajúce sa folklóru, remesiel, ľudových krojov , 
vianočných či veľkonočných sviatkov, pracovné nástroje a iné), budeme 
Vám vďační za zapožičanie.  Exponáty môžete nosiť do kancelárie DK 
do pondelka 15. júla 2019

OBČIANSKA INZERCIA

Orez, výrez a strihanie ovocných a komplikovaných stromov. 
Rezanie a štiepanie dreva štiepačkou, čistenie zanedbaných 
lúk, sadov a pozemkov. Rýchlo, lacno a spoľahlivo. Bližšie infor-
mácie 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.

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

Plánujete kúpu JAZDENÉHO VOZIDLA? Nechajte si vozidlo 
skontrolovať automachanikom. Pomôžem Vám s výberom 
vozidla, vozidlo komplet preveríme, zdiagnostikujeme, skon-
trolujeme celkový technický stav, overíme kilometre, právne 
preverenie. Odhalíme či vozidlo nebolo búrané! V prípade 
záujmu zabezpečíme kompletné financovanie vozidla. Viac 
info na www.profipristup.sk  alebo na tel. č. 0949 339 174.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Prestalo srdiečko tĺcť, 
prestali sa ústa smiať,  

budeme mamička drahá, 
stále na Teba spomínať.

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našou milovanou mamičkou, babičkou 
a prababičkou  Emíliou BENOVOU, 
ktorá nás navždy opustila dňa 2.6.2019 
vo veku 90 rokov. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

S láskou spomína smútiaca rodina.

•
Dňa 3.7.2019 uplynie 8 rokov, odkedy 
nás opustila naša manželka, mama, 
stará mama, svokra Oľga NEMCOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú, 

kráčajú pri nás každý deň....

Dňa 2.7.2019 uplynie 5 rokov od úmrtia 
nášho tata a deda Ladislava 
ADZIMU.

S láskou spomínajú deti 
Silvia a Ladislav s rodinami 

a ostatná rodina.
S láskou a úctou spomína manželka 

a dcéry s rodinami. 

•
Dňa 22.7.2019 uplynie 10 rokov, kedy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec Ján KUBISA.
S láskou na neho spomína manželka 
Katarína, dcéry Katarína, Mária, syn 

Peter s rodinami a celá rodina. 

•
Dňa 28.7.2019 si pripomíname 6 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko Miloslav 
GREGOR. 

•
Bolesťou unavený tíško si zaspal, 

zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád. 
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 

pri plameni sviečok na Teba myslíme. 
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, 

no v našich srdciach budeš navždy žiť. 

Dňa 19.1.2019 sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia nášho milovaného 
manžela, otca a starého otca 
Ľubomíra PAGÁČA. 

Za tichú spomienku ďakuje 
manželka Jana, synovia 

Michal a Peter s rodinou.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorí 
prišli dňa 10.5.2019 odprevadiť na 
poslednej ceste nášho manžela, otca, 
dedka a príbuzného Rudolfa 
POTFAJA.

Smútiaca manželka, synovia Igor a Miloš 
s rodinami a celá ostatná rodina.

•
Už len kytičku kvetov Vám na hrob môžeme dať 

a s láskou v srdci na Vás spomínať.

Dňa 28.5.2019 uplynulo 
7 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mama, 
babička a prababička 
Ľudmila DURCOVÁ 
a 30.6.2019 uplynie 28 
rokov, čo nás navždy 

opustil náš otec, dedko a pradedko Ján DUREC.
S láskou spomína celá rodina

•
Slza smútku tíško stečie po tvári, 

bolesť v srdci zabolí no pekná spomienka 
ako večný plameň v našich srdciach zahorí.

Dňa 9.7.2019 si pripomenieme 
1. smutné výročie úmrtia nášho dra-
hého manžela, tatina, dedina, brata 
a švagra Jaroslava UHLÍKA.

S láskou spomína manželka, 
dcéra a syn s rodinami 

a ostatná smútiaca rodina. 

•
Dňa 21.6.2019 sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia našej tety Kataríny 
MAČICOVEJ.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

•
Stíchol dom, záhrada i dvor 
nepočuť viac jej kroky v ňom.  

Odišla navždy tíško spať, 
nám zostáva už len spomínať. 

Dňa 25.7.2019 si pripomíname 1. výro-
čie úmrtia našej drahej mamičky, 
babičky, prababičky, svokry a krstnej 
Alžbety MICHALCOVEJ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Stíchol dvor, záhrada, dom, 

už nepočuť tvoj hlas a kroky v ňom. 
Už len tíško prichádzame 

k tvojmu hrbou a s láskou spomíname.

Dňa 30.6.2019 uplynul rok, čo navždy 
odišla do večnosti naša drahá 
mamička, babička, prababička Emília 
VYCHLOPEŇOVÁ.

S láskou 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
Vítame bábätká
Ján Kristián Slezák, Petra Miklášová, Ria 
Mlynarčíková
Počet narodených detí: 4

Idú spoločným životom
• Daniel Durec (Stará Turá) 

a Zuzana Medňanská (Stará Turá)
• Ing. Pavol Cibulka (Rudník) 

a Mgr. Kvetoslava Plavinová (Stará Turá)
• Ján Slezák (Krajné) a Lenka Gregorová 

(Stará Turá)
Počet uzavretých manželstiev: 17

Posledné rozlúčky
Ján Mikulec, Alžbeta Hučková, Emília Benová, 
Ing. Gustáv Rumánek, Ján Janso, Ľubomír 
Chorvát, Ivan Kučera, Elena Rojková
Počet úmrtí: 8

V TEN LETNÝ ČAS

Vstúpiš do čara leta,

slnečný lúč hladká tvár,

prediera sa cez konáre stromov,

nepísaný zákon tohoto sveta.

Školák zobral známky,

práce svojej každodennej,

na čas sa zavrú školské zámky,

škola stíchne, osirie,

po prázdninách vráti sa do nej.

V letnom čase veci odveké,

aby rástol klas,

v múke zrno zomleté,

z nej chrumkavý chlebík,

čo rozvonia tvoj príbytok.

Dary zeme, príroda čo dá,

v tichu lesa nájdeš pokoj,

berieš všetko samozrejme.

v tieni stromov ovlaž telo,

myseľ svoju upokoj...

J. Trúsiková
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Ľudová hudba POLUN
Našu Ľudovú hudbu POLUN založili v roku 
2008 bývalí členovia detských ľudových hu-
dieb Javorinka a Turanček zo Starej Turej. 

Už od svojho vzniku spolupracujeme s fol-
klórnym súborom Otava z Nového Mesta 
nad Váhom ako jeho sprevádzajúca ľudová 
hudba. Od roku 2016 pôsobíme pri Dome 
kultúry Javorina v Starej Turej. Nedávno 
sme zažili čiastočnú generačnú výmenu a do 
nástrojovej zostavy okrem občasného vyu-
žitia akordeónu pribudol aj cimbal, ktorý je 
v Podjavorinskom folklóre nenahraditeľný. 

V súčasnosti má naša kapela 8 členov 
v takom zložení, že sme schopní v tom istom 

čase plnohodnotne odohrať 2 vystúpenia, 
každé na inom mieste.

V repertoári máme hlavne piesne z nášho 
pestrého kraja, no nájdete v ňom aj piesne 
z rôznych iných kútov Slovenska a aj zo 
zahraničia. Pri svojich produkciách ponú-
kame aj skladby na želanie, ktoré pri objed-
návke programu môžete predložiť (nemusia 
byt ľudové). 

Väčšinou vystupujeme odetí v ľudových 
krojoch z Podjavorinského kraja, no v prí-
pade potreby aj v spoločenskom oblečení, či 
len tak v civile – podľa typu akcie.

Ak máte záujem, radi Vám spríjem-
níme Vaše slávnostné chvíle na oslavách, 

ale aj svadbách, kde máme okrem hrania 
do tanca pre vás pripravené Staroturanské 
čepčenie, v ktorom nemôže chýbať hovorené 
slovo a piesne, ktoré sa hrávali na čepčeniach 
v minulosti.

ĽH POLUN 
autor foto: Magdaléna Stískalová

Veľvyslanectvo Kubánskej 
republiky ocenilo až jedenásť 

žiakov ZUŠ v Starej Turej
Do 16. ročníka celosloven-

skej výtvarno-literárnej súťaže 
s názvom „Naši národní budi-
telia- Ľudovít Štúr a José Martí“ 
sa zapojili i  žiaci výtvarného 
odboru zo ZUŠ v Starej Turej. 
Túto súťaž, ktorá sa nesie v duchu 
úcty nášho národného hrdinu 
a takisto úcty významnej kubán-
skej osobnosti, každoročne orga-
nizuje Veľvyslanectvo Kubánskej 
republiky na Slovensku spolu 
so Spoločnosťou priateľov 
Kuby na Slovensku. Hrdinovia 
ako Ľudovít Štúr a José Martí, 
predstavujú pre svoju krajinu 
obzvlášť zvučné mená, spájajúce 
sa so synonymom slobody a lep-
šej budúcnosti. 

V  sobotu 8. júna 2019 
prebehlo slávnostné oceňo-
vanie víťazov súťaže v priesto-
roch Slovenského rozhlasu 
v  Bratislave. Diplomy spolu 

s  vecnými cenami odovzdala 
oceneným  osobne veľvyslan-
kyňa Kuby na Slovensku, pani J. 
E. Yamily S. Pita Montes. Do 16. 
ročníka súťaže sa zapojilo viac 
ako 30 slovenských škôl s pri-
bližne 200 kresbami a literárnymi 
prácami. Žiaci z našej ZUŠ boli 
v  súťaži mimoriadne úspešní, 
pričom získali dohromady až 
jedenásť ocenení. Pod pedago-
gickým vedením Mgr. Miroslavy 
Lacovej si odniesli ocenenia 
žiačky- Zuzana NAĎOVÁ 
za 2. miesto v  3. kategórii, 
Karolína PASTUCHOVÁ 3. 
miesto v 1. kategórii a Julianna 
VOLÁROVÁ 1.  miesto v  1. 
kategórii. Pod pedagogic-
kým vedením Mgr. Oľgy 
Medňanskej získali ocenenia 
žiaci – Michaela IDESOVÁ 
a  Lucia MIKULCOVÁ cenu 
Veľvyslankyne Kuby, Lucia 

KLINČÚCHOVÁ a Natália 
PRIBIŠOVÁ cenu Predsedu 
Spoločnosti priateľov Kuby 
na Slovensku, Alexandra 
MOLCOVÁ 1. miesto v  2. 
kategórii, Lea MEDŇANSKÁ 
2. miesto v 2. kategórii, Jakub 
BARTO 3. miesto v 2. Kategórii 
a Barbora ŽELEZNÍKOVÁ 2. 
miesto v 1. kategórii.

Žiaci boli spolu s  rodinou 
a  pedagógmi milo privítaní 
umeleckým sprievodom 
v   p o d ob e  t ane č ných 

a hudobných vystúpení. Mimo 
prehliadky vystavených výtvar-
ných prác a malého pohostenia, 
pre deti čakalo ešte ďalšie pre-
kvapenie. Oceňovanie zavŕšilo 
krájanie veľkej torty, v podobe 
kubánskej vlajky, ktorá žiakom 
veľmi chutila J  Ku krásnym 
úspechom žiakom škola srdečne 
blahoželá. 

Mgr. Oľga Medňanská 
ZUŠ Stará Turá

Celonárodná spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia 
tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika

Dňa 4.5.2019  sa konala celoslovenská 
spomienková slávnosť z príležitosti 100. 
výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika 
na Bradle. Hlavný program bol pri mohyle 
M. R. Štefánika na Bradle o 13.00 hod. 
Sprievodné podujatia boli v Brezovej pod 
Bradlom, Košariskách a v Priepasnom. Tejto 

slávnosti sa zúčastnili členovia Spoločnosti 
M. R. Štefánika v Starej Turej, ale i ďalší oby-
vatelia nášho mesta.  

Hlavný program začínal o 13.00 h  na 
mohyle M. R. Štefánika na Bradle. Unikátny 
bol prelet leteckej techniky (stíhačky 4. štá-
tov a to z Francúzska, Talianska, ČR a SR). 

Nasledoval slávnostný akt kladenia ven-
cov, odznela hymna SR (Vojenská hudba 
Ozbrojených síl SR) a delostrelecké výstrely. 
Dôstojne pôsobili členovia čestnej stráže 
prezidenta v modro-bielych historických 
uniformách a tiež i ostatní členovia čestnej 
stráže kladúci vence. �
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Čas plynie, spomienky zostávajú (4. časť) 
(Preklepy, brbty a iné „trapasy“ z Chirany a jej okolia)

Napriek tomu, že sme sa s naším seriálom 
v minulom čísle chceli rozlúčiť, zostali nám, 
aj za podpory  našich priateľov, medzi nimi 
aj jedného z nich, tiež pamätníka, Jaroslava 
Žáka, ešte nejaké omrvinky, alebo skôr  
skvosty. Nechceme pripustiť, aby  o ne naši 
verní čitatelia prišli. Len tak, kvôli úsmevným 
spomienkam. Tak ich ako prídavok k seriálu 
zverejňujeme. Pre rôznorodý charakter ich 
tentoraz nekategorizujeme. Už to nebudú 
iba preklepy, brbty, či „trapasy“. Nazvime 
ich trebárs všeobecne, ako „perličky našej  
frazeológie.“

Verejnosť proti násiliu
„Robím, čo môžem, siliť sa nebudem“. (Svojho 
času veľmi známa veta jedného  člena závod-
nej stráže  Chirany – populárneho vrátnika 
V.S., reflektujúceho svoje rodinné zázemie. 
Bol permanentným strojcom dobrej nálady 
zamestnancov, prechádzajúcich cez vrátnicu)

Asi bola veľká tma
„Po krátkej naháňačke sledovaný (asi podo-
zrivý zlodej) odbočil vpravo, čo sme my 
nepredpokladali a pokračovali sme rovno.“ 
(Z hlásenia veliteľa závodnej stráže)

Istota je istota
„Zabezpečiť zabezpečenie tohto súboru 
výrobkov do skupiny elektronických prístro-
jov – odbor 397.“ (Úloha zo zápisu z kolégia 
GR z roku 1973)

Vždy pripravený!
„Budovať a chrániť socialistickú vlasť buď 
pripevnený!“ (Fatálny brbt vystresovanej 
oddielovej vedúcej na slávnostnom zhromaž-
dení pionierov. Nasledovať mala hromadná 
radostno-hlasitá  odpoveď: Vždy pripravený! 
Tento raz však vyznela trochu rozpačito.)

Zrušený bez presťahovania
„Nakoľko uvedený časopis od nás nedostá-
vate, presťahovať Vám nemôžeme. Odber bol 
zrušený 31.XII.66.“ (V Rim. Sobote 8.III.67. 
Pečiatka: OA – PNS Rim. Sobota, nečitateľný 
podpis)

Psy bez doručenej pošty
„Poštová doručovateľka (po našom poštárka) 
poukázala v diskusii na to, že po osadách sa 
potuluje veľa psov a nie je možné pre ne doru-
čovať poštu“ (Odznelo na verejnej schôdzi 
občanov)

Fuška
„Vyhýbať sa práci, to dá fušku“ (Výrok neme-
novaného zamestnanca)

Karel Čapek
by asi reagoval svojím známym výrokom 
takto: „Keď nemám čo robiť, pracujem“

Z „hlášok“ Pavla Zemana,
ktorý bol  v rokoch 1978-1985 nástupcom Ing. 
Neráda v „generálskom“ kresle Chirany. Aj 

v ňom zostal verný nárečiu svojho rodného 
kraja, osobitne Starej Turej:

„Pane Bože, daj ma, de sceš, len ma tycho 
polož.“

„Pán Boh s nama a zlé Mikulcovom“
„Spravím kolko móžem, zjem kolko vidým“

K tomu sa priam žiada pridať na dôvažok 
(už nie Zemanov, ale vraj lubinský) výrok: 
„Dakujem nescem. Ale ket mi dáte, vypijem.“

Povzdychy bývalého 
zamestnanca Chirany

„Nechže bolo, ako bolo, predsa dáko bolo. Ešte 
nikedy nebolo, aby dáko nebolo.“

„Nemám kedy nikedy, enem kedy – tedy 
nekedy.“

Tieto povzdychy sme sem zaradili  preto, lebo 
stelesňujú v sebe hlboké myšlienky ľudovej 
múdrosti, za ktoré by sa nemusela hanbiť ani 
naša slávna Timrava vo svojich Ťapákovcoch, 
pravda, v inom nárečí. Verme, že jej kritický 
popis nedvižnosti zatuchnutého dedinského 
konzervativizmu a provincionalizmu nám 
už nehrozí a patrí len do minulosti. Naozaj?

Tak to je z našich veselých  spomienok naozaj 
už všetko. Poteší nás, ak aj Vy, moji rovesníci,  
k nim pridáte niektorú z tých Vašich.

Zozbieral a zaznamenal 
DUŠAN HRNČIŘÍK

Humoru nie 
je nikdy dosť

� Prednesená bola báseň, odzneli prího-
vory hostí – prezidenta SR, predsedu parla-
mentu SR, ministerky obrany Francúzska, 
biskupa ECAV západ. dištriktu.

Odzneli piesne v podaní „Danubius 
octed Singers“. Potom nasledovalo sláv-
nostné zapálenie vatier a hymnická pieseň 
(Mužský cirkevný spevokol  ECAV Brezová 
pod Bradlom). Nasledovala opätovne letecká 
technika a zoskok parašutistov so zástavami 
SR. Po skončení oficiálneho aktu vystú-
pila „Vojenská  hudba  Ozbrojených síl SR“ 
a Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová 
pod Bradlom.

Za Spoločnosť M. R. Štefánika - Klub 
Stará Tura sme k mohyle položili spomien-
kový veniec, čo taktiež  urobili ďalšie kluby 
a spoločnosti SR.

Niektorí členovia nášho autobusového 
zájazdu stihli „Slávnostný nástup jednotiek 
ozbrojených síl SR,“ ktorý sa konal o 10.00 
hod. na námestí v Brezovej pod Bradlom. 

Časť účastníkov zájazdu sa rozhodla  po 
slávnostnom nástupe ozbrojených síl SR ísť 
pešo na Bradlo. Druhá časť sa dostala našim 
autobusom až na Bradlo, vďaka pochopeniu 
usporiadateľov. Väčšina účastníkov navští-
vilo i  Legiovlak  na  železničnej stanici 
v Brezovej pod Bradlom. Počas celého prie-
behu tejto celonárodnej spomienkovej sláv-
nosti bolo vďaka Bohu pekné počasie. Pred 
slávnosťou v týždni i v nedeľu  po nej  totiž 
bolo rozpršané  a chladné počasie.

Pripomína mi to  dátum  11.5.1919, keď 
sa konal pohreb gen. M. R. Štefánika na 
Bradle.  

S nápadom pochovať ho na Bradle  spolu  
s talianskou posádkou  prišiel  prvý archi-
tekt Jurkovič. Miesto spoločného hrobu určil 
a smútočnú výzdobu pripravil sám architekt 
s pridelenými vojakmi.

Nechýbali  štyri drevené obelisky. Teda 
architekt už vtedy mal predstavu, resp. 
obrysy budúcej

mohyly, pamätníka, ktorého základný 
kameň bol položený 4.5.1924 a odhalený 
bol 23.9.1928.

Do Brezovej pod Bradlom vtedy prices-
tovalo okolo 30 tisíc ľudí.

Napriek tomu, že pred pohrebom, ktorý 
sa konal 11.5.1919 dva dni bolo veľmi zlé 
počasie, víchrica a v prípade pokračujú-
ceho nepriaznivého počasia a víchrice by sa 
pohreb na Bradle mohol končiť katastrofou, 
v deň pohrebu bolo taktiež pekné počasie.

Sám architekt sa vtedy vyjadril „Pán Boh 
bol ku mne opravdu milostivý. V deň poh-
rebu bola krásna slnečná nedeľa s rozkvit-
nutými čerešňami.

Záverom chcem vysloviť poďakovanie 
MsÚ v Starej Turej  za finančnú pomoc  pri 
organizovaní  tohto krátkeho  ale vydare-
ného a významného  zájazdu.

Viliam Pagáč

Celonárodná spomienková slávnosť...
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Otvorená náruč pre všetkých
Nádherné kopaničiarske prostredie privítalo všetkých účastníkov podujatia Otvorená 
náruč s modrou oblohou a slnkom prizerajúcim sa na usmiate deti a ich rodičov. Väčšina 
z nich sa stretla na tomto podujatí už po siedmy krát. Deti a mládež, ktoré prichádzajú 
na toto podujatie sú iné ako bežné deti. Ich život je oveľa náročnejší vzhľadom na ich 
postihnutie, ale možno práve preto sú o kus úprimnejšie, spontánnejšie a oveľa intenzív-
nejšie prejavujúce lásku... 

Pre návštevníkov, ktorí na podujatie pri-
chádzajú pravidelne, bolo podujatie zaru-
čenou značkou kvalitného a zaujímavého 
programu. Pre nových účastníkov príjemný 
šok, čo všetko sa dá bez náhlenia a stresu 
počas jedného dňa stihnúť.  Program 
pre účastníkov bol naplnený vrchovato. 
Nosným cieľom boli terapie, ktoré pomôžu 
deťom k zlepšeniu motoriky, pohyblivosti, 
k ukľudneniu. Canisterapia, hypoterapia, 
masáže, vírivé vane, cvičenie a plávanie 
v bazéne, masážne lôžka, oxygenotera-
pia zaručene pomohli k uvoľneniu svalov 
a k dobrej psychickej pohode nielen deťom 
ale aj ich rodičom. Jemnú motoriku si deti 
zlepšovali pri množstve tvorivých činností. 
Okrem pomaľovaných tričiek si domov 
priniesli textilný batôžtek, utkané vrecko 
na mobil, plstenú ozdôbku, záložku, vyro-
beného zajačika, vymaľovaný tanier... Mali 
tiež možnosť pozerať na pani, ktorá napriek 
ochrnutým rukám krásne maľuje anjelov. 
Mnohí si takýchto anjelov vzali domov, 
aby ich ochraňovali a zároveň pripomínali 
veselý deň v Podkylave. Tí, ktorí majú radosť 
z pohybu si užili dynamickú Zumbu, alebo 
zábavu v skákacom hrade. Odvážne deti ale 
aj rodičia si vyskúšali svoju silu a presnosť 
pri streľbe s lukom a mohli pozorovať cvi-
čenie so sokolom. Väčšina detí si overila 
správnosť čistenia zúbkov pod odborným 
usmernením dentálnych hygieničiek a zub-
nej lekárky. Deťom, ale aj rodičom, bola 
zábavnou formou podaná ukážka správ-
neho čistenia zubov. Za snahu o dokonalé 
vyčistenie zúbkov deti dostali odmenu - 
zubnú kefku. Keďže program bol skutočne 
veľmi bohatý, boli potrebné aj chvíle relaxu. 

Na tie skvele poslúžili tulivaky, alebo prí-
jemná chvíľa v chládku pri hádzaní kolkov. 
Dievčatá a ženy našli stíšenie pri odbor-
níčkach, ktoré vďaka kozmetike Mary Kay 
zvýraznili ich krásu. Veľký záujem prejavili 
deti aj o testovanie rôznych zdravotníckych 
pomôcok – invalidných vozíkov s motoro-
vým pohonom, handbike – bicykel na ručné 
ovládanie, ktoré, okrem iných pomôcok, pre-
zentovala firma Trulik Medical Technology 
zo Žiliny. Deti s postihnutím, ale aj zdravé 
s nadšením využili ponúknutú možnosť 
zaujímavých jázd na týchto špecifických 
pomôckach. Príjemným spestrením ponuky 
bola lesná pedagogika, pri ktorej deti mali 
možnosť spoznávať a rozlišovať stromy, zvie-
ratá žijúce na našom území a tiež pocitovo 
vnímať rôzne prírodné materiály, po kto-
rých kráčali na boso. Mnohí rodičia využili 
príležitosť, aby prediskutovali svoje prob-
lémy s pracovníčkami ÚPSVaR z Nového 
Mesta nad Váhom a Sociálneho oddelenia 
v Starej Turej. Záverečná časť podujatia už 
tradične patrí opekaniu na grile, kde sa ako 
grilmajstri ponúkli p. Potúček, p. Gatnárek 
a p. Antala. Výsledok ich snahy bol voňavý 
a chutný, málokto odolal do chrumkava 
upečenej pochúťke. Grilmajstrom dodávala 
energiu a rytmus aj ľudová hudba Polun pod 
vedením p. Stískala. Naši hudobníci mno-
hých podnietili k spevu a niektorí si veselo 
zakrepčili do taktu kopaničiarskych piesní.

Na príjemné zážitky a pocity bohatá 
sobota sa končila objatiami starých zná-
mych aj nových priateľov a s pozdravom 
o rok dovidenia. Všetci veríme, že táto 
tradícia bude pokračovať a krásny priestor 
v Agropenzióne Adam a v Agrofarme 

Podkylava nás všetkých o rok príjme do 
svojho náručia spolu s ústretovým vedením 
a zamestnancami. Ďakujeme Vám!

Veľké poďakovanie patrí 
sponzorom podujatia:
• Charitatívny účet Mesta Stará Turá
• OZ Bazalka
• Nadácia ŽIVOT
• Trulik Medical Technology, s. r. o.
• Somadent, s. r. o.
• Egamed, s. r. o.
• Omnia Slovakia, s. r. o.
• Ceragem Trenčín
• Mary Kay
• Honest.
• PreVak, s. r. o.
• 101 drogéria

Najväčšie poďakovanie patrí organizáto-
rom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k úspeš-
nému priebehu:

• Členky komisie pre sociálne veci a bývanie
• Pracovníčky sociálneho oddelenia MsÚ 

Stará Turá
• Pracovníčky ÚPSVaR Nové Mesto nad 

Váhom
• p. Kotrasová, p. Ištoňová, p. Malárová
• p. Zemanová, p. Antalová, p. Prekopová
• p. Hluchá, p. Biesiková, p. Kršák
• p. Magdoško, p. Baranová, sl. Biesiková
• sl. Hučková, sl. Sadloňová, sl. Gergelyová, 

sl. Benianová

Za všetkých spoluorganizátorov Júlia Bublavá, 
Erika Haluzová a Ľudka Klempová
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Poďakovanie pedagógov 
ZUŠ Stará Turá pani riaditeľke 

Mgr. Miroslave Lacovej
„Sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, ale sú iní, 

ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti robia zo žltej farby 
slnko.”

Pablo Picasso

Ďakujeme!
za 6 rokov Vašej cieľavedomej a neľahkej práce,

za zmysluplný chod školy,
za Vaše nadšenie a nové nápady,

za všetky koncerty a akcie,
na ktorých bolo zviditeľnené naše pedagogické úsilie,

za Vašu nedočkavosť na schodoch,
za Váš elán, dobrú náladu

a pozitívne myslenie,
za pochvalu a podporu,

za Vašu obhajobu a priebojnosť,
za haldu popísaných papierov,

za vrátenú zápisnicu, ktorá nás posunula ďalej,
za všetky skrine, koberce, nábytky, stojany,

struny, noty a nástroje,
za všetkých škôlkarov, minulých,
súčasných, ale i budúcich žiakov

ktorých posúvame ďalej,
za fungujúce zvody a nové predzáhradky,

za tikajúce hodiny na veži,
za ľudský prístup a pochopenie,
za spravodlivosť a otvorenosť,

za všetko čo sme tu opomenuli, ale malo zmysel,
za to aká ste,

ako riaditeľ, ako pedagóg, ako človek...

ĎAKUJEME!
Kolektív pedagógov ZUŠ

I N Z E R U J Ú C A  S P O L O Č N O S Ť
Stručná charakteristika spoločnosti
• Vývoj, konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov
• Skúšobné zariadenia
• Technológia výroby ihiel
• Montážne a manipulačné zariadenia

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Strojársky priemysel

Kontakt  Kontaktná osoba: Bc. Jozef Vrba 
Tel.: 032-7743601, E-mail: office@justur.sk

Spoločnosť J U S T U R , spol. s r. o. Stará Turá

prijme do pracovného pomeru zamestnancov 
na pracovné pozície:

Elektromechanik, Frézar a Montážnik

I N F O R M ÁC I E  O  P R ACOV N O M  M I E S T E
• Miesto práce: Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 

916 01 Stará Turá
• Ponúkaný plat (brutto): 700 – 1000,- € / mesačne
• Termín nástupu: Ihneď

P O Ž I A DAV K Y  N A  Z A M E S T N A N C A
• Požadovaná prax: 2 roky 

(práca nie je vhodná pre absolventa)

NOC S ANDERSENOM 2019
“Čo ma vie dostať je kniha, ktorú keď dočítate, tak si želáte, aby jej autor 
bol vaším najlepším priateľom, ktorému môžete zavolať, keď by ste chceli.”

J. D. Salinger

Po ôsmykrát sa v knižnici usku-
točnilo stretnutie s deťmi, pani 
učiteľkami i dobrou knihou. Noc 
s Andersenom sa koná na počesť 
známeho spisovateľa  Hansa 
Christiana Andersena. Na deti sa 
vždy veľmi tešíme. Pripravíme si 
ťažšie, poučné i zábavné  súťaže. 
Tohto podujatia sa tradične zúčast-
ňujú deti z dramatického krúžku, 
i tie, ktoré vyberajú pani uči-
teľky Anna Haverová a Katarína 
Medňanská a pre ktorých je lite-
ratúra láskou i koníčkom. V popo-
ludňajších hodinách prichádzali 
pomaličky do knižnice „mladí 
nocľažníci“ s ruksakmi a karimat-
kami. Po vzájomnom privítaní sa 
deti pohodlne usadili. Začínali 
sme dokončením  prísloví i  háda-
ním autorov prečítaných básní. Na 

pomoc sme si vzali aj zaujímavú 
knihu Mámenia a preliezačky, 
kde si potrápili jazýček. Deti boli 
veľmi šikovné. Zasmiali sme sa pri 
zábavných hádankách. Hravo roz-
lúskli otázky z kvízu o Starej Turej 
i poučnú rozprávku o troch gro-
šoch. Na záver nasledovala panto-
míma, ktorú majú deti veľmi radi. 

Pomaličky sa začalo stmievať, 
keď sme privítali hostí Andreu 
Sadloňovú a Júliu Gavačovú. 
Andrejka nám pútavo rozprávala 
o svojich zážitkoch z ciest v zahra-
ničí, deti hádali otázky, ktoré si pre 
nich pripravila. Julka Gavačová, 
ktorá je im vekovo blízka, zaujala 
deti bezprostredným rozprávaním 
o svojom štúdiu na umeleckej škole, 
vzťahom k umeniu, výrobe šperkov 

pokračovanie na str. 14
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ELBRUS – Turanci na streche Európy 1. časť

Je veľa teórií, ktorý je najvyšší vrch 
Európy. Hraníc Európy a Ázie je ako maku, 
geografických, či politických. Prakticky, 
kto potrebuje, vyberie si tú svoju. Preto je 
najvyšší vrch Kaukazu a Ruska, Elbrus, raz 
uznávaný a raz zatracovaný so svojim titu-
lom najvyšší vrchol Európy. My si z toho až 
takú hlavu nerobíme a tak sme sa po úspeš-
nom výstupe na jeho „konkurenta“ Mont 
Blanc  rozhodli, že sa pokúsime vydriapať aj 
na Elbrus a tak zotrieť všetky pochybnosti, či 
sme na streche Európy boli, alebo nie.

Okolnosti, či náhody, nazvite si to, ako 
chcete, spôsobili, že sme sa na tento vrchol 
v rámci staroturancov vydali oddelene – 
moja maličkosť v júni 2018 a ďalší traja 
nejaký čas po mne, s úplne inou výpravou, 
dva mesiace po mojom návrate. Naše itine-
ráre boli však veľmi podobné. 

Na potrebnú aklimatizáciu pred hlavným 
výstupom je treba absolvovať viacero trekov 
v okolí, pretože výškovú chorobu nechcel 
nikto zažiť. Elbrus, ktorý Mont Blanc pre-
vyšuje o vyše 800 výškových metrov, je síce 

„choďák“, teda nevyžaduje žiadne lezenie, no 
výška 5.642 m n. m. už budí rešpekt a hod-
nota 50 % kyslíku v atmosfére vie pekne hatiť 
smelé plány. Tento neaktívny stratovulkán, 
ktorý sa so svojim dvojvrcholom pyšne týči 
popri svojich nemenej charizmatických 
a ostrejších štítoch, je asi najväčším ťahú-
ňom turistov na Kaukaze.

Moja výprava sa cez Moskvu presúvala 
do Minerálnych vôd, najbližšieho letiska ku 
Kaukazu. Odtiaľ nás už naložili do miest-
nych „maršrutiek“, čo sú vlastne bežné 
viacmiestne dodávky. Odtiaľ sme sa presu-
nuli do takmer sto kilometrového údolia 
Baksan, uprostred Kabardinsko Balkarijskej 
Republiky, jednej z mnohých v ruskej federá-
cii. Štát je to autonómny, má svoj parlament, 
prezidenta. Čo je žiaľ mínusom pre turizmus, 
že sa svojho času Rusko pridalo k miestnym 
nepokojom, rozvŕtali vzťahy so susediacim 
Gruzínskom a tak vznikla prihraničná zóna, 
ktorá je vďaka súčasnej byrokracii teraz pre 
turistov takmer neprístupná. Aj na samotný 
výstup na Elbrus je treba kopec papierov 
a trpezlivosti s ruskými úradníkmi.

Poďme sa však venovať tomu, čo nás sem 
priviedlo a to je príroda. Obrovské končiare 
a husté lesy, no aj všadeprítomné, po ces-
tách sa túlajúce kravy, či úplne typické, nad-
zemné plynovody, ktoré svoje žlté potrubia 

vždy zdvorilo zdvíhajú nad priecestiami, či 
prístupovými odbočkami. To všetko patrí 
k miestnemu koloritu. 

Začali sme prvým aklimatizačným 
výstupom ku observatóriu Terskoľ, asi do 
výšky 3.200 m n. m. Trasa stúpa z rovnomen-
nej dedinky a prechádza okolo nádherného 
vodopádu Chyranbaši, čo v preklade zna-
mená Dievčenské vrkoče. Počasie sme mali 
upršané a tak sme vyšli len ku observatóriu 
a po rýchlej spoločnej fotke sme zišli dole 
späť do nášho hotelu Sakľja, kde sme sa už 
zahriali miestnou vodkou, ktorá je nielen 
chutná a hrejivá, no na naše pomery aj veľmi 
lacná. Pri pomere ceny 1,50 € za pivo a 1,50 
€ za polliter vodky je nadmieru jasné, že sa 
nebudete nalievať pivom, aj keď má na sebe 
krásnu vignetu s fotkou Elbrusu aj s jeho 
nadmorskou výškou.

Keďže aklimatizačné výškové metre 
treba postupne dvíhať, vybrali sme sa na 
ďalší tradičný cieľ a to vrch Čeget, na opač-
nej strane údolia Baksan. Pre vášnivejších 
ochutnávačov vodky počas predošlého 
večera je z rovnomenného trhoviska mož-
nosť uľahčiť si výstup jednomiestnou, veľa 
rokov pamätajúcou sedačkovou lanovkou. 
Ja som si to dal však poctivo, hore, aj dolu. 
Výstup na vrchol Čegetu stúpa od hornej sta-
nice lanovky strmo cez skaly až na vrchol vo 
výške asi 3.500 m n. m. Odtiaľto sme sa mali 
kochať výhľadom na majestátny Elbrus, no 
vďaka mrakom sme to šťastie nemali. 

Na ďalší deň, aby sme naše nastúpané 
metre nezanedbali, išli sme „pričuch-
núť“ k výstupovej trase a obzrieť si náš 

„bejzkemp“, teda základný výškový tábor, 
odkiaľ sme mali v ďalších dňoch štartovať 
na vrchol. Vyrazili sme z dedinky Azau, čo je 
východzí bod pre všetkých, ktorí sa pokúšajú 
dostať hore takzvanou „normálnou“ cestou. 

My sme pre urýchlenie využili lanovku 
„veterána“, model, čo v päťdesiatych rokoch 
vozil turistov u nás zo Skalnatého plesa na 
Lomnický štít. Miestni nás však uistili, že 
táto sa aj vďaka jej jednoduchosti nielen 
dobre udržiava, ale je niekoľkonásobne 
menej poruchová, ako vedľajšia moderná, 
švajčiarskeho typu. Žiadne prekvapenie 
v dnešnej dobe. Lanovka nás vyviezla do 
stanice Mir, vo výške 3.500 m n. m. Odtiaľ 
sme už po svojich šliapali hore, k ľadovcu 
Garabaši. Turisti majú veľa možností, ako 
si výstup uľahčiť – snežné skútre a ratraky 
tu lietali hore dole, ako šialené. Prešli sme 
okolo typických ropných barelov, kde sa dá 
stále ubytovať, no odrádzali nás, že tam už 
je to riadny humus, neudržiavané, smrad po 
moči a odpadkoch. My sme pokračovali až 
do výšky 4.200 m n. m., kde sme si obzreli 
naše útočisko na nasledujúci výstup, také 
kontajnerové bunky, útulňa Maria (Maria 
shelter). Kúsok vyššie nad legendárnou cha-
tou Prijuť 11, ktorá nešťastným pričinením 
personálu vyhorela. Tu sme sa pokochali, 
nadýchali sviežeho vysokohorského vzdu-
chu a zostúpili naspäť dolu.

Mali sme aj odpočinkový deň a prešli 
sme si neďalekú dedinku Elbrus a priľahlým 
údolím sme sa presunuli na slnkom zaliatu 
lúčku, kde sme mohli len tak odpočívať a sle-
dovať náprotivšie štvortisícové hraničné štíty 
s Gruzínskom. Aktívnejší sa mohli popri 
tom zúčastniť kurzu fajčenia typických rus-
kých cigariet – papyrusov. Každý určite má 
v pamäti legendárnu ruskú rozprávku Vlk 
a zajac, kedy Vlk prehadzuje v tlame ciga-
retu v tvare Z. 

(pokračovanie v ďalšom čísle) 

Jaro “Rarach” Naď

i keramiky. Už nám začalo v brušku škŕkať, 
a tak sme si všetci pochutili na dobrej večeri. 

Po odchode našich hostí prebrala ini-
ciatívu pani učiteľka Medňanská a jej 
hravá tvorba pre deti. Na klasický námet 

Shakespeara Rómeo a Júlia motivovala 
na divadelné predstavenia pani učiteľka 
Haverová. Keď je nám dobre, čas plynie 
veľmi rýchlo. V neskorých nočných hodi-
nách sme si našli svoje miestečko v knižnici 
a ticho zaspali. Ráno po raňajkách s prvými 
slnečnými lúčmi sme sa vybrali domov. 

Cesta plynula a naše myšlienky spolu s ňou. 
Opäť sme si uvedomili, aká je pre nás dôle-
žitá spolupatričnosť, kamarátstvo i spoločná 
láska k literatúre. Našou najväčšou odmenou 
bude, keď si deti po rokoch spomenú na Noc 
s Andersenom a s nami. 

Eva Nováčiková, Mestská knižnica

NOC S ANDERSENOM 2019
pokračovanie zo str. 13
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Posledné zápasy v sezóne 2018/2019
Najmladšie dievčatká trénera M. Šustíka v apríli odohrali dva zápasy. 
Na domácej palubovke si poradili so súperkami z Piešťan. Dôležitý 
zápas ich čakal ale v Ivanke pri Dunaji, kde sa malo rozhodnúť 
o postupujúcom družstve na Majstrovstvá Slovenska. I keď v domá-
com zápase vo februári naše hráčky porazili Klokanky o 39 bodov, 
zápas v Ivanke dievčatá psychicky nezvládli. Hoci ¼ skončila v pro-
spech MBK, súperky sa postupne prebrali, boli živšie a začali sa aj 
strelecky prejavovať. Ale hlavne prekypovali bojovnosťou a obe-
tavosťou. Z pohľadu trénerov to bol, čo sa týka prístupu dievčat, 
najhorší výkon počas sezóny. 

Posledné zápasy v sezóne odohrali dievčatá proti súperovi, s kto-
rým dokázali raz vyhrať a raz prehrať. V Nitre na zápas nastúpili 
nekoncentrovane, neplnili úlohy trénerov a tak si domov odviezli dve 
prehry. Na domácej palubovke dokázali súperky z Nitry v 1.zápase 
poraziť, hoci v polovici zápasu prehrávali o 10 bodov. Do 2.zápasu 
nastúpili už bez dvoch ospravedlnených hráčok a hoci sa dievčatá 
snažili, na úspešné ukončenie zápasu to nestačilo. V skupine Západ 
skončilo naše najmladšie družstvo na 4.mieste.
Výsledky dvojzápasov mladších mini žiačok U11: 
06.04.19, MBK Stará Turá – Piešťanské Čajočky  56:38
27.04.19, BK Klokani Ivanka p.D – MBK Stará Turá  56:23
11.05.19, BKM Junior UKF Nitra – MBK St. Turá  40:22, 32:22
25.05.19, MBK St. Turá – BKM Junior UKF Nitra  46:43, 24:43

Staršie mini pod vedením trénera T.Mihaljeviča, hoci po mesačnej 
pauze, súperky z Piešťan prekonávali vo všetkých činnostiach, dob-
rou obranou im nedovolili zakončiť a rýchlymi protiútokmi s pres-
nými prihrávkami sa dostávali do streleckých šancí, ktoré úspešne 
premieňali. Pod košom sa presadzovala najmä E.Hornáčková, 
ktorú súperky nevedeli odstaviť a tak po ¼ dievčatá vyhrávali 26:0. 
Podobný priebeh mala aj 2/4 a keďže sa v tejto kategórii pri rozdiele 
50 bodov skóre prestáva počítať, zápas bol výsledkovo ukončený 
minútu po polčase za stavu 53:2. V druhom zápase dievčatá stratili 
koncentráciu, nič to však nezmenilo na tom, že hoci súper zápas 
dohral do konca, domáce družstvo vyhralo o 40 bodov.

Pred poslednými zápasmi nášho tímu u lídra v Šamoríne už 
o našom konečnom umiestnení /2.miesto/a postupe na MSR bolo 
rozhodnuté. Naše dievčatá odohrali v Šamoríne dobrý zápas, boli 
súperovi často vyrovnaným súperom, ale sila lavičky Šamorína sa 
nakoniec prejavila.
Výsledky dvojzápasov starších mini žiačok U12:  
04.05.19, MBK Stará Turá – Piešťanské Čajočky  53:2, 65:20
18.05.19, ŠBK Šamorín – MBK Stará Turá  66:22, 60:32

Z družstva dievčat do 13 rokov mal v Žiline tréner M. Sýkora k dis-
pozícii 13 hráčok. Prvé vzájomné zápasy boli vyrovnané, dievčatá 
z MBK vyhrali doma nad súperkami o 8 a 10 bodov. Aj teraz naše 
hráčky predviedli bojovný výkon, súper však využil svoju fyzickú 
prevahu a tak si nakoniec po vyrovnaných zápasoch každé družstvo 
odnieslo po jednom víťazstve. V ďalšom zápase v Banskej Bystrici 
mal tréner k dispozícii len 9 hráčok. Naše dievčatá však boli veľmi 
dobre kondične pripravené, aktívnou obranou nedovolili súperovi 
priblížiť sa k nášmu košu a dobrou kombinačnou hrou sa im poda-
rilo vyhrať oba zápasy. Posledné zápasy odohralo naše družstvo 
na domácej palubovke proti Trnave, s ktorou v predchádzajúcich 
zápasoch prehrali o vyše 20 a 40 bodov. V 1. zápase dievčatá doká-
zali súpera dobre ubrániť a polčas ukončili s 2-bodovým vedením. 
V 2.polovici zápasu však dievčatám chýbalo viac odhodlania pobiť 
sa o výsledok, nastúpili bez energie a súper zaslúžene 1.zápas vyhral. 
Po prestávke nastúpili dievčatá do 2.zápasu odhodlanejšie, a nao-
pak Trnavčanky  pôsobil unavene. S plynúcimi minútami však naše 
hráčky cítili šancu na výhru s doteraz neprekonaným súperom, ktorý 
sa v závere priblížil na 4 body. Dievčatá bojovali o každú loptu a tak 
zaslúžene na domácej palubovke posledný zápas v sezóne vyhrali. 
V skupine Západ skončili mladšie žiačky na 5. mieste. 
Výsledky dvojzápasov mladších žiačok U13: 
06.04.19, BK Žilina-Závodie – MBK Stará Turá  44:46, 47:44
27.04.19, BK ŠKP 08 Banská Bystrica - MBK Stará Turá 33:58, 22:63
11.05.19, MBK Stará Turá – BK AŠK Slávia Trnava  35:53, 45:39

V poslednom vzájomnom stretnutí dievčatá trénera M. Kubalu 
v kategórii starších žiačok  so súperom CBK v Košiciach prehrali 
vysoko o 37 bodov a tak boli Košice favoritom najbližšieho zápasu. 
Naše dievčatá však zaskočili nie len svojich fanúšikov, ale najmä 
súpera. Už sme si zvykli, že dievčatá majú veľmi dobrý prvý polčas, 
v závere zápasu však ich výkon klesá aj z dôvodu malej rotácie hrá-
čok. V tomto súboji však po polčasovej prestávke dievčatá nastúpili 
na palubovku agresívne, nepúšťali súpera do streleckých pozícii a tak 
Košičankám oplatili vysokú prehru zo vzájomného zápasu z feb-
ruára. Na druhý deň však nastúpili naše dievčatá proti Anjelkám 
z Košíc vyčerpane a pasívne. Nedarilo sa im ani strelecky, strácali 
priveľa lôpt a tak podľahli súperovi vysoko o 30 bodov. 

Víkend po Veľkej noci patril zápasom proti súperovi z Banskej 
Bystrice. Obe stretnutia sa skončili výhrami s vysokým rozdielom 
v prospech dievčat z MBK. Objektívne však treba povedať, že Bystrica 
nastúpila v značne oklieštenej zostave vinou početných zranení 
a absencií. Zápas v nedeľu bol výnimočný tým, že išlo o posledný 
domáci zápas tohto tímu a v tejto zostave. Trénerská dvojica Michal 

Kubala a Jozef Vandlík si pripravila pre dievčatá prekvapenie 
a okrem dresov si zladili aj ponožky v duchu „MONSTERS“ 
(príšerky), ako sa dievčatá familiárne prezývajú. V záve-
rečných zápasoch sa nešťastne zranila S.Surmanová, ale aj 
napriek tomu sa nášmu družstvu podarilo Trnave „uchmat-
núť“ 2 body a proti Loko Sereď odohrať vyrovnaný zápas. 

Staršie žiačky postúpili do nadstavbovej časti z 5. miesta 
základnej skupiny a celkovo skončili na 5. mieste celoslo-
venskej súťaže.
Výsledky zápasov starších žiačok U15: 
06.04.19, MBK Stará Turá – CBK 2004 KE  70:50
07.04.19, MBK Stará Turá – YA KE U15  46:76
27.04.19, BK ŠKP 08 Banská Bystrica – MBK Stará Turá 
 32:83
28.04.19, MBK Stará Turá – BK ŠKP 08 Banská Bystrica 
 98:41
11.05.19, BK AŠK Slávia TT – MBK Stará Turá  55:59
12.05.19, BK Loko Sereď – MBK Stará Turá  70:57

pokračovanie na str. 16
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Kadetky postúpili do nadstavbovej súťaže medzi 8 najlepších druž-
stiev zo 4. miesta v skupine Západ. V zápasoch sa im proti fyzicky 
vyspelejším a aj starším stredoslovenskými súperkám nedarilo ubrá-
niť vysoké podkošové hráčky a ani si vypracovať strelecké príle-
žitosti. Proti Spišskej Novej Vsi odohrali vyrovnaný súboj, ktorý 
súper vyhral úspešnou streľbou z diaľky za 3 body. V zápase proti 
BAMPáčkam sa naše dievčatá „zobudili“ až v 2/4 za nepriaznivého 
stavu 5:18. Po infarktovom začiatku zápas doviedli do úspešného 
konca, v ktorom vyhrali o 19 bodov. Záverečné zápasy odohrali 
kadetky v Košiciach. V predošlých zápasoch „nadelili“ Anjelky 
U17-tky našim hráčkam 78 bodov a U16-tky dokonca 89 bodov. 
Dievčatá nastúpili na prvý zápas aktívne, U16-tkam boli rovnocen-
ným súperom, nezvládli však 2/4 a celkovo zápas síce prehrali, ale 
inkasovali len 41 bodov. Na posledný zápas proti starším Anjelkám, 
ktoré v nadstavbe zaznamenali len jednu prehru a postúpili do Final 
Four z 1.miesta, dievčatá nastúpili napriek skorému vstávaniu uvoľ-
nene. Po úvodnom koši sa dostali do vedenia, ktoré pomaly zvy-
šovali. V tomto zápase treba vyzdvihnúť najmä obrannú činnosť 
našich hráčok, na ktorú súperky nevedeli nájsť úspešný kľúč a robili 
chyby, ktoré sme po tímovom výkon trestali košmi. Zápas, v ktorom 
Turansko-Novomestské družstvo ani raz neprehrávalo, si dievčatá 
zaslúžili vyhrať. V nadstavbovej časti celoslovenskej súťaže tak skon-
čili v tabuľke na 6. mieste.
Výsledky kadetiek U17:   
13.04.19, MBK Stará Turá – BK ZŠ Zvolen  50:76
14.04.19, MBK Stará Turá – BK ŠKP 08 Banská Bystrica  55:72
01.05.19, BK ZŠ Zvolen – MBK Stará Turá  86:55
04.05.19, MBK Stará Turá – ŠKBD Spišská Nová Ves  55:65
05.05.19, MBK Stará Turá – BAM Poprad  56:37
18.05.19, YA U16 KE – MBK Stará Turá  41:32
19.05.19, YA U17 KE – MBK Stará Turá  40:52

Naše najstaršie družstvo žien/junioriek bolo často dopĺňané mlad-
šími hráčkami z kategórie kadetiek, nakoľko L. Krč-Turbová, 
E.Mihaljevičová, T.Bábiková a M.Dovčíková mali klubové povin-
nosti na extraligových zápasoch Piešťanských Čajok. Aj napriek 
tomu tento „omladený“ tím postúpil do nadstavbovej časti 
z 1. miesta v skupine Západ. Po skvelých výkonoch prehrali len 
5 zo 14 zápasov, v ktorých kadetky zbierali cenné skúsenosti od star-
ších a „vyhratejších“ ligových spoluhráčok, ale aj súperiek. Celkovo 
sa, vzhľadom na horšie vzájomné zápasy s CBK KE, umiestnili na 
4. mieste celoslovenskej súťaže, hoci mali obe družstvá rovnaký 
počet bodov.
Výsledky I. ligy žien/junioriek U19: 
06.04.19, BK EILAT PU Prešov – MBK Stará Turá  53:97
07.04.19, MBK Ružomberok – MBK Stará Turá  43:66
14.04.19, MBK Stará Turá – MBK Ružomberok  76:35
27.04.19, BK ŠKP UMB Banská Bystrica – MBK Stará Turá  36:73
28.04.19, BK ZŠ Zvolen – MBK Stará Turá  60:66
11.05.19, MBK Stará Turá – YA U19 KE  56:59
12.05.19, MBK Stará Turá – CBK Minibuseuropa Ťahanovce KE 
 57:76

MBK Stará Turá

Posledné zápasy v sezóne 2018/2019
pokračovanie zo str. 15

KYVADLOVÁ DOPRAVA 28. JÚLA 2018

STARÁ TURÁ – Veľká Javorina a späť

Odchody z autobusovej stanice Stará Turá: 8,30 hod. 
(v prípade potreby ďalší autobus o 9,45 hod.)

Odchod z Veľkej Javoriny: 16,30 hod.

ZASTÁVKY: TESCO • VIADUKT • MIŠKECH DEDINKA 
• HRNČIAROVÉ • VEĽKÁ JAVORINA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Veľká Javorina a späť

Odchody zo železničnej stanice NMnV: 7,45 hod., 9,15 hod.
Odchody z Veľkej Javoriny: 16,00 hod., 17,00 hod.

ZASTÁVKY:

Spoj: 7,45 hod. resp. 16,00 hod.
Nové Mesto n/V. – Palma • Stavoidustria • Mnešice • Dolné Srnie • Moravské 

Lieskové • Bzince p. Jav. • Hrušové • Lubina • Hrnčiarové • Veľká Javorina

Spoj: 9,15 hod. resp. 17,00 hod.
Nové Mesto n/V. – Palma •Klčové – Kapustík • Bzince p. Jav. 

• Hrušové • Lubina •Hrnčiarové • Veľká Javorina

MYJAVA – Veľká Javorina a späť

Odchod z autobusovej stanice Myjava: 8,30 hod.
Odchod z Veľkej Javoriny: 17,00 hod.

D O P R A V A  J E  Z A D A R M O


