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Hurá, 
prázdniny!
Tak sa zrejme tešia všetky školopovinné deti 
a študenti. Rodičia už možno menej ;) V kaž-
dom prípade nastalo obdobie dvoch mesia-
cov, počas ktorých sa staroturanské ihriská 
či námestie bude plniť deťmi ešte o niečo 
viac. Učebnice sú odovzdané, vysvedčenia 
vyzdvihnuté, školské tašky už oddychujú 
v kútoch (veríme, že bez zvyškov desiat či 
iných neplánovaných chemických pokusov) 
a deti už koncom júna prepli na prázdninový 
mód. Voľné dni a týždne sa im rodičia snažia 
všemožne vyplniť či už spoločnou rodinnou 
dovolenkou, prázdninami u starých rodičov, 
alebo letnými tábormi (napríklad dennými, 
ktoré sme Vám predstavili v predchádzajú-
com čísle nášho mesačníka), výletmi (prehľad 
ktorých nájdete aj v tomto čísle), alebo rôzny-
mi ďalšími zaujímavými podujatiami, ktoré 
sa budú diať aj v okolí nášho mestečka.

Z tých najväčších spomenieme motozraz 

Tanec slnka, ktorý sa bude konať posledný 
júlový víkend, alebo 30. ročník Slávností 
bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, 
ktoré si nenechajte ujsť v nedeľu 31. júla 2022. 
Dom kultúry Javorina v spolupráci s mestom 
Stará Turá a ďalšími mestskými organizácia-
mi a dobrovoľníkmi pre vás pripravujú už 16. 
ročník podujatia Remeslá našich predkov, ktoré 
budú tento rok spojené s oslavou 630. výročia 
prvej písomnej zmienky o Starej Turej. Toto 

podujatie si nenechajte ujsť v piatok, 5. au-
gusta 2022. 

Milí čitatelia, prajeme vám všetkým 
príjemné leto, mnoho krásnych kultúrnych, 
spoločenských, športových či dobrodružných 
zážitkov, veselý čas s rodinou a priateľmi! Ve-
ríme, že náš mesačník vám bude robiť i v tom-
to období príjemnú spoločnosť!

 n Redakcia  

autobusový 
zájazd Bojnice 
Dom kultúry Javorina, 9. 7. 2022

autobusový 
zájazd Orava
Dom kultúry Javorina, 30. 7. 2022

Slávnosti bratstva 
Čechov a Slovákov 
Veľká Javorina, 31. 7. 2022

Remeslá
našich
predkov

 
Stará Turá

5. august 2022
www.dkjavorina.sk
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Aplikácia SOM  
(Správy o meste)

 n Kancelária primátora

I v tomto čísle Staroturianske-
ho spravodajcu pokračujeme 

s predstavením ďalšej súčasti 
našej stále viac populárnej apli-
kácie SOM (Správy o meste).

Ďalší modul, ktorý 
Vám predstavujeme 
je: ÚRADNÁ TABUĽA
§  už názov nám prezrádza, 
že v tomto module si po 
nainštalovaní  aplikácie nájdete 
všetky informácie a úradné 
dokumenty zverejnené orgánmi 
verejnej moci (samosprávou 
a iný mi inš t it úc iami) 
k dostupnosti pre verejnosť.

• zároveň sú tu zverejňované 
in formác ie o č innost i 
samosprávy a tiež také 
informácie, ktorých zverejnenie 
pre samosprávy vyplýva zo 
zákona.

V ďalšom čísle si 
posvietime na modul: 
NAPÍŠTE NÁM

V prípade, že Vás aplikácia 
SOM (Správy o meste) oslovila, 
môže si ju bezplatne stiahnuť 
cez QR kód nižšie alebo ju náj-
dete v App Store i Google Play 
pod názvom SOM Stará Turá 
(s diakritikou). 

 Bývajte  
 v Starej Turej
Mesto Stará Turá realizuje odpredaj pozemkov pre individuálnu by-
tovú výstavbu v časti Nové Hnilíky. Lokalita Nové Hnilíky sa na-
chádza v tichej časti mesta, z ktorej sú výhľady na blízke i vzdialené 
okolie s jeho typickými dominantami – Veľkou Javorinou a Čachtic-
kým hradom. Orientácia mierne svahovitého terénu dominantne na 
južnú stranu vytvára skvelé podmienky na znižovanie energetickej 
náročnosti, na presvetlenie rodinných domov. Veľkosť pozemkov 
je veľkorysá a umožňuje maximálne súkromie každého rezidenta. 
Cena pozemkov zahŕňa aj inžinierske siete (elektrina, plyn, voda, 
splašková a dažďová kanalizácia, optická sieť), vrátane napojenia na 
verejné komunikácie.

Predaj pozemkov prebieha v zmysle zákona o majetku obcí for-
mou obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky boli schválené 
mestským zastupiteľstvom dňa 23.06.2022. Ponuky na odkúpenie 
pozemkov je možné zasielať od 27. 6. 2022 do 25. 7. 2022 do 15.00 
hod. K dispozícii je už len 7 pozemkov, preto neváhajte a využite 
možnosť bývať v našom peknom mestečku, ktoré ponúka široké mož-
nosti vyžitia v rôznych oblastiach života, či už to je kultúra, šport, 
služby, turistika, cykloturistika.

Všetky informácie k  obchodnej verejnej súťaži nájdete na úradnej 
tabuli mesta a na www.staratura.sk.

Kontak t pre informácie aj na: ibv@staratura.sk

 n Kancelária primátora

 Po troch rokoch 
 na doskách, ktoré 
znamenajú svet
Rok sa s tromi rokmi zišiel a divadelná skupina Tilia mala po nedob-
rovoľnej covidovej prestávke opäť možnosť predviesť výsledky svojej 
práce pred staroturianskym publikom. Už piatykrát sme my, herci 
netrpezlivo pozerali cez vlastnoručne vyrobené dierky v kulisách, ako 
a či vôbec sa sála zapĺňa, či na nás Staroturania nezabudli a či nás 
prídu podporiť v našom snažení o amatérske divadlo.

A?
Staroturania nesklamali. Naša Vhrehra sa stretla nielen so záuj-

mom Staroturanov prísť, ale i s neskutočným ohlasom. Pri premiére 
19. 5. i repríze 4. 6. Za komédiu, v ktorej sa prelínalo staré s novým 
a kde sme oživili staroturianske nárečie, kroje i zvyky, sme si zaslúžili 
nielen salvy smiechu a potlesk, ale i dlhý standing ovation. 

Za divadelnú skupinu Tilia jedno veľké ĎAKUJEME. 

 n Věra Tepličková
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 100. výročie  Masarykovej 
štátnej meštianskej školy
Rok 2022 je pre Starú Turú rokom viacerých 
významných výročí. Jedným z nich je 100. 
výročie založenia prvej meštianskej Masa-
rykovej školy. Pri tejto príležitosti sa 7. júna 
konal slávnostný program v Dome kultúry 
Javorina, na ktorý boli pozvaní bývalí kole-
govia zo škôl pôsobiacich v meste – ZŠ, ZUŠ 
a MŠ. Programom, ktorí pripravili  učitelia 
a žiaci Základnej umeleckej školy a Základ-
nej školy v Starej Turej, sme im chceli vyjadriť 
vďaku za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti 
výchovy a vzdelávania staroturianskych detí. 
Naše pozvanie prijali aj ďalší významní hos-
tia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a Regionálneho úradu školskej 
správy v Trenčíne.  

Počas programu nás prostredníctvom vi-
deoprojekcie sprevádzali fotografie z obdobia 
od vzniku budovy až po súčasnosť a vyvolali 
množstvo spomienok. Súčasťou programu 
bol aj prierez histórie a úspechov školy, s kto-
rým nás oboznámili žiaci hovoreným slovom, 
hudbou alebo tancom. V budove „Meštianky“ 
od jej založenia pôsobili viaceré vzdelávacie 
inštitúcie – Meštianska škola, Odborné uči-
lište, Základná deväťročná škola, Základná 

škola či Stredná všeobecnovzdelávacia ško-
la. V súčasnosti je budova sídlom Základnej 
umeleckej školy.  

Prítomných pedagógov a hostí pozdravil 
aj primátor mesta. Všetkým učiteľom – prí-
tomným i tým, ktorí sa osobne zúčastniť ne-
mohli – úprimne poďakoval za ich obetavosť, 
trpezlivosť, tvorivosť a dosiahnuté úspechy 
pri výchove viacerých generácií detí a žiakov 
nášho mesta. V závere umocnil toto poďa-
kovanie kyticou kvetov, ktorú odovzdal  sú-
časnej riaditeľke Základnej školy Mgr. Jane 
Koštialovej a zaželal všetkým veľa síl do ďal-
šej práce.

V príhovore zástupcu Ministerstva škol-
stva SR Mgr. Martina Kríža odzneli uznan-
livé slová venované prednostiam a morálnym 
hodnotám T.G. Masaryka. Jeho odkazom pre 
Starú Turú bolo, aby svoje deti a žiakov vy-
chovávali práve v duchu týchto hodnôt, aby 
ich učili pre život v spoločnosti.

Program pokračoval prehliadkou budovy 
školy, kde hostí hudbou privítala  a sprevá-
dzala Ľudová hudba Polun so svojimi kopa-
ničiarskymi ľudovými piesňami a žiaci hu-
dobného odboru ZUŠ. Súčasťou prehliadky 

bol aj odborný výklad o histórii vzniku prvej 
meštianskej školy, ktorý prezentoval prítom-
ným historik Juraj Krištofík.  

Záverom zaželajme našej storočnej dáme, 
nech sú aj naďalej pod jej strechou vychová-
vané ďalšie úspešné generácie detí. 

 n Mgr. Elena Sládková 
Oddelenie školstva a sociálnych vecí 

foto: M. Medňanský

Stretnutie  čestných občanov 
mesta a rodákov
Dňa 19. 5. 2022 sa uskutočnilo pri príležitosti 
90-tych narodením pani Márie Magdalény 
Peprníkovej stretnutie čestných občanov 
mesta Stará Turá a rodákov z Bratislavy. 
S potešením možno konštatovať, že stretnutia 
sa zúčastnili všetci traja žijúci čestní občania 
nášho mesta:
1. Mgr. Milan Kubík – emeritný kňaz 

evanjelickej cirkvi a. v., ktorý bol 47 rokov 
požehnaním staroturanského cirkevného 

zboru so životným krédom: „Pekne žiť 
znamená žiť pre iných.“

2. Mgr. Peter Uhlík – emeritný učiteľ 
z Brezovej pod Bradlom, zakladateľ a prvý 
predseda celoslovenskej Spoločnosti M. R. 
Štefánika, spisovateľ, publicista, turista – 
hlavne po celosvetových stopách M. R. 
Štefánika

3. Doc. MUDr. Peter Hnilica PhD – 
medzinárodne uznávaný vedec v oblasti 
endokrinológie a lekár, ktorý mnohým 

S t a r o t u r a n c o m 
pomohol vyriešiť ich 
zdravotné problémy. 
Stretnutia sa zú-
častnila i delegácia 
s t a ro t u r a n sk ý c h 
rodákov z Bratisla-
vy, na čele so Sta-
roturanským richtá-
rom rodákov RNDr. 
Pavlom Sadloňom 
– riaditeľom sloven-
sk o – t a l i a n sk ého 
bilingválneho gym-
názia Ladislava Sáru 

v Bratislave, prezidenta Zväzu školských aso-
ciácií a združení Slovenskej republiky.

Krásny ekumenický rozmer stretnutia 
zvýraznila i milá prítomnosť katolíckych 
kňazov, ktorí pôsobili na Starej Turej a stopy 
ich požehnanej práce sa navždy vryli do sŕdc 
Staroturancov. Mons. ThLic Vendelín Pleva 
– v súčasnosti bratislavský arcidiecézny eko-
nóm. Mons. Ján Formánek – emeritný kňaz, 
pápežský prelát, hlavný penitenciár Katedrály 
sv. Martina.

Prítomní vzácni hostia si spoločne pose-
deli v reštaurácii Penzión na Mlyne a pospo-
mínali na staré dobré časy, ktoré spolu prežili 
vo väzbe na Starú Turú. Folkloristi zo ZUŠ 
čarovnými staroturanskými piesňami ešte 
zvýraznili výnimočnosť tohto stretnutia.

Títo mimoriadne charizmatickí, ľudskí 
a skromní ľudia svojimi príbehmi sú pre Sta-
ruturancov nevyčerpateľnou studnicou život-
ných skúseností, rád a poučení, ktoré by sme 
mohli prijímať besedami a prednáškami, na 
ktoré sa títo naši velikáni tešia.

 n Ing. Igor Slezáček 
Zbor pre občianske záležitosti n MUDr. Hnilica, PhD., Mgr. Kubík, 

p. Peprníková, Mgr. Uhlík, RNDr. Sadloň
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Sociálny pracovník 
 roka 2021
Už po tretíkrát sa rozhodol Úrad Trenčian-
skeho samosprávneho kraja udeľovať ocenenie 
Sociálny pracovník roka, kde naše zariadenie 
pre seniorov BELLINA, n. o., sídliace a po-
skytujúce sociálnu službu seniorom v Papradi, 
nominovalo našu skvelú sociálnu pracovníč-
ku Mgr. Jarmilu Lužnú. Dňa 24. 5. 2022 
sme sa zúčastnili slávnostného aktu udeľova-
nia tohto ocenenia na Trenčianskom hrade, 
kde Mgr. Jarmila Lužná prebrala ocenenie 

„Sociálny pracovník roka 2021“ z rúk 
trenčianskeho župana Ing. Jaroslava Bašku. 
Patrí tak medzi troch ocenených sociálnych 
pracovníkov v Trenčianskom kraji, ktorí 
môžu byť právom hrdí na svoju úžasnú prácu. 

Naša Jarka, ako ju familiárne nazývame, 
pracuje v našom zariadení už od roku 2018 
ako sociálna pracovníčka. Vykonáva svoju 
prácu s veľkým srdcom a dovolím si povedať, 
že jej práca je skôr jej poslaním. Od začiatku 
pracovného pomeru v zariadení pre senio-
rov je Jarka pre klientov skôr priateľkou než 
pracovníkom zariadenia. Tí ju vnímajú ako 
neoddeliteľnú súčasť svojich životov. Venuje 
im všetok svoj pracovný čas, či už pri spo-
ločných aktivitách alebo pri individuálnych 
činnostiach. Klientov sprevádza aj pri indi-
viduálnych alebo spoločných prechádzkach 
a počas náročného obdobia výskytu ocho-
renia COVID-19 častokrát „suplovala“ aj 
rodinných príslušníkov v čase, kedy nebolo 
možné realizovať osobné návštevy. Klientom 
je k dispozícii neustále, keď ju potrebujú a is-
tým spôsobom je pre nich nielen poradcom 

a poslucháčom, ale aj „psychológom“. 
Pracovný čas nie je pre Jarku limitom. 

Neváha vykonávať svoju prácu aj vo svojom 
voľnom čase, prioritou je pre ňu najmä spo-
kojnosť klientov. Počas všetkých „vĺn“ ocho-
renia COVID-19 naplno dokazovala, že 
na prvom mieste je pre ňu komfort klienta. 
Neštítila sa v čase mimoriadnej situácie súvi-
siacej s koronavírusom zastávať nielen prácu 
sociálnej pracovníčky,  ale zvládla bravúrne 
aj práce súvisiace s opatrovaním klientov, či 
prácu v práčovni alebo kuchyni, keď to bolo 
potrebné. V jej poslaní je vidieť a cítiť veľkú 
lásku a empatiu nielen voči klientom, ale aj 
voči svojim kolegom. 

Častokrát robí doslova nemožné, či už sa 
jedná o jej časové alebo finančné zdroje. Ne-
váha napiecť vo svojom voľnom čase za svoje 
prostriedky klientom koláče, len aby sa cítili 

„ako doma“. Je to úžasný človek s veľkým srd-
com a to, že svoju prácu miluje, cítiť v každej 
jej činnosti. 

Zaujíma sa o nové trendy v sociálnej ob-
lasti, pravidelne sa zúčastňuje vzdelávaní, čím 
neustále zvyšuje svoje odborné kompetencie 
a všetko prirodzene zapracováva do svojej 
praxe. Je dôležitou a nenahraditeľnou časťou 
nášho tímu a bez nej by kvalita nami posky-
tovaných sociálnych služieb bola výrazne 
ochudobnená. 

Neustále vyhľadáva možnosti čerpania 
grantov, do ktorých sa ako zariadenie zapá-
jame, aby získala prostriedky pre skvalitnenie 
poskytovanej sociálnej služby. Aj vďaka nej 

sme získali grant na mobilné záhony, kde si 
klienti pestujú vlastné produkty, alebo sme 
získali grant na oblátkovače, či IT techni-
ku výrazne zjednodušujúcu trávenie voľného 
času s klientmi. 

Jarka je úžasný človek, fantastický kolega 
a skvelý sociálny pracovník. Okrem toho sa 
ako dobrovoľníčka zúčastňuje aj na mnohých 
sociálnych aktivitách mimo nášho zariadenia, 
čo len potvrdzuje to, že je jednoducho človek 
s veľkým srdcom. Kiež by ľudí, ako je ona, 
bolo v sociálnych službách viac... Sme hrdí, 
že je súčasťou nášho tímu, našej „belliňáckej“ 
rodiny a oprávnene jej patrí naša veľká vďaka.

 n Ing. Iva Kuzma 
Zariadenie pre seniorov BELLINA, n.o.

Centrum voľného času 
 Stará Turá v školskom 
roku 2021/22
Školský rok 2021/22 sa schyľuje ku koncu a je 
možno čas na jeho malé zhodnotenie.  

Činnosť v CVČ sme otvorili podľa plánu 
v mesiaci september a i keď sme boli neustále 
v strehu a každým dňom v očakávaní sprá-
vy, že musíme pre Covid prevádzku prerušiť, 
nestalo sa tak. Bolo otvorených  22 záujmo-
vých krúžkov a 1 klub, do ktorého sa pri-
hlásilo takmer 200 členov. Malých i veľkých. 
V cévečku sa cvičilo, tancovalo, vyrábalo, ma-
ľovalo i staralo o zvieratká. Zarúškovaní sme 
takto fungovali až do novembra a potom to 
prišlo. Takmer na dva mesiace sme museli zá-
ujmovú činnosť prerušiť a cévečko zavrieť. Ani 
v tejto dobe však zamestnanci CVČ nezahá-
ľali. Svoj pedagogický um a skúsenosti po-
núkli deťom v materskej škole (ako učiteľky), 

v školskom klube detí (ako vychovávateľky) 
a z času načas i na I. stupni ZŠ (ako asistent-
ky). S Novým rokom sme opäť centrum otvo-
rili a v bežnej prevádzke fungujeme až do-
teraz. Okrem krúžkovej a klubovej činnosti 
sme v školskom roku 2021/22 zorganizovali 
množstvo príležitostných aktivít (Gaštani-
ádu, Tekvicparádu, Mikulášske besiedky, 
besedy, prednášky a výučbové programy 
pre rôzne cieľové skupiny, Z rozprávky do 
rozprávky, Srdce na zjedenie, Deň Zeme, 
Moje najmilšie zvieratko, MDD – Deťom 
pre radosť, karnevaly, rôzne turnaje, súťaže 
atď.). Využili sme i granty z Nadácie ŽIVOT 
a Nadácie SPP, vďaka ktorým mohli byť 
zorganizované dve väčšie akcie Po námes-
tí na kolieskach a v spolupráci s Detským 

parlamentom Mesta Stará Turá Športový 
deň pre žiakov II. stupňa ZŠ. Ani počas jar-
ných prázdnin nebolo v CVČ ticho. Deti sa 
mohli každý deň realizovať na netradičných 
majstrovstvách detí ZŠ v rôznych disciplí-
nach a svetlo sveta uzrelo 5 nových majstrov: 
v kolkoch, v šípkach, v skladaní puzzle, v člo-
veče a v scrabble. Dvere CVČ sme otvorili 
i pre ukrajinské deti, ktoré mohli navštevovať 
rôzne záujmové krúžky, ale vytvorili sme pre 
nich i samostatnú možnosť učiť sa slovenský 
jazyk v pravidelnej aktivite Slovensko hrou. 
Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti sme 
Staroturanom ponúkali i služby sociálneho 
pedagóga, ktoré deti a rodičia využívali naj-
mä prostredníctvom konzultácií a poraden-
stva. 

I keď sa činnosť v CVČ 30. júnom ne-
končí a my pokračujeme letnými aktivitami, 
chcem sa už teraz poďakovať. Svojim kole-
gyniam za prácu a energiu, staroturianskym 
organizáciám a školám za pomoc a Starotura-
nom za priazeň a podporu.

 n Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

 n Mgr. Jarmila Lužná si prevzala 
ocenenie „Sociálny pracovník roka 2021
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Novinky zo ZŠ
Milí čitatelia, aj v tomto čísle Starorurianskeho spravodajcu sa chceme s vami podeliť 
o zaujímavosti či novinky zo života našej základnej školy. Ako obyčajne, začneme udalosťami 
a aktivitami z 1. stupňa a pokračovať budeme 2. stupňom.

V mesiaci apríl a máj sa žiaci 2. a 3. ročníka 
stretli na hodinách telesnej výchovy s profesi-
onálnymi trénerkami, pani Zuzanou Galba-
vou a Katarínou Vidovou, ktoré im zaujíma-
vou a zábavnou formou predstavili niektoré 
z mnohých gymnastických prvkov a cvikov, 
ktoré pod ich vedením deti postupne na-
cvičovali a mnohí aj pekne zvládli. Za tieto 
obohacujúce hodiny telesnej výchovy vďačí-
me projektu Moduly v školách, do ktorého sa 
zapojila aj naša škola.

Dňa 29. 4. 2022 sa v obradnej sieni Obec-
ného úradu v Lubine uskutočnilo Okresné 
kolo súťaže Rétorická Lubina, v ktorej mali 
súťažiaci za úlohu reprodukovať text a dotvo-
riť nedokončený príbeh. V 1. kategórii našu 
školu reprezentoval žiak Matej Petre z 5. 
A triedy a získal 1. miesto, za čo mu srdečne 
blahoželáme. Našu školu potom reprezen-
toval na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 
27. 5. v Uhrovci. 

Trieda 3. A sa zapojila do projektu Osmi-
jankova literárna záhrada, na ktorom praco-
vali od novembra do apríla, až sa nakoniec 
dostali do druhej osmičky víťazov. Prečítali 
8 zaujímavých kníh a ku knihám vypraco-
vávali rôzne úlohy na všetkých vyučovacích 
hodinách. 

Cvičíme, cvičíme… spieva sa v jednej 
piesni… lebo: „Kto nechce mať miesto sva-
lov mliečko, rúčky, z ktorých všetko vypadne, 
kto nechce jesť stále kopu liekov, ten každé 
ráno, len čo slnko vykukne”… veď to poznáte, 
predsa: „zacvičí si pre zdravie…” Áno, a to 
sme presne robili aj my :)

1. jún 2022, známy ako Medzinárodný 
deň detí, sme v tomto roku konečne oslá-
vili, ako sa patrí. Na prvom stupni deň sa 
deti tešili krásnemu karnevalu, kde sa bavili 
a tancovali pod vedením svojich pani učite-
liek. Žiakov na 2. stupni čakal už tradičný 
(i keď niekoľko rokov nerealizovaný) športový 

súťažný deň, ktorý organizoval a pripravil 
Detský parlament pri Centre voľného času 
Stará Turá v spolupráci s CVČ Stará Turá 
a Základnou školou v Starej Turej. Všetky 
triedy na 2. stupni súťažili v 5 disciplínach: 
aerobik, kondičné cvičenie, netradičný pe-
tanque, futbal a beh s indíciami. Tento krásny 
slnečný deň si všetci žiaci užili, zabavili sa a aj 
urobili niečo pre svoje zdravie.

S cieľom zatraktívniť a skvalitniť hodiny 
telesnej výchovy sa druháci, tretiaci a trieda 
4 .C vďaka projektu Moduly - garantom je 
Street Dance Academy, zapojili do výučby 
tanečných prvkov Hip Hopu. Počas desiatich 
hodín telesnej výchovy sa deťom venovala vý-
borná tanečníčka, lektorka a cvičiteľka Kat-
ka Rzavská. Okrem nej sa deťom prihováral 
(prostredníctvom videonahrávky) i Laci Stri-
ke a predstavil tanečné kroky, ktoré deti na 
hodine nacvičovali. Deti sa takto postupne 
naučili tieto tanečné kroky: Two Step, Patty 
Duke, Janet Jackson, Smurf, Box Step a Bart 
Simpson. Na záver tanečných lekcií si deti 
samy nacvičili aj jednoduché tanečné chore-
ografie, ktoré odtancovali a predstavili pred 
svojimi kamarátmi.

Máj a jún, to sú mesiace plné intenzív-
neho skúšania, písania testov a hodnotenia 
vedomostí, ale zároveň i mesiace voňajúce 
zábavnými aktivitami a školskými výletmi. 
Aj žiaci našej školy postupne absolvova-
li v rámci svojich tried dobrodružné výlety, 
počas ktorých navštívili rôzne mestá, videli 
všelijaké zaujímavosti a dozvedeli sa mnoho 
nových informácií. Niektoré triedy navštívi-
li i divadelné predstavenia - Drotár v Nitre 
a Malý princ v Trnave. Žiaci 9. ročníka tiež 
absolvovali už tradičnú exkurziu geografic-
ko-biologicko-historicko-slovenčinársku 
v Čachticiach a v rámci biológie či výchov-
ných predmetov sme priebežne navštevovali 
výstavy v DK Javorina - 60 rokov poľovníc-

tva v Starej Turej 1962 
- 2022 a výstavu prác 
žiakov VO ZUŠ Tváre 
školy. 

Veľmi sa tešíme, že 
v tomto školskom roku 
sa začal v našej škole 
vyučovať i francúzsky 
jazyk. Okrem slovnej 
zásoby a gramatických 
pravidiel sa žiaci oboz-
namujú i s francúzsky-
mi reáliami, spôsobom 
života (tým známym 
„savoir vivre“), napr. 
i prostredníct vom  

videí či ochutnávky francúzskych špecialít. 
Dňa 30. 5. sme na hodine francúzštiny cez 
zoom besedovali so známou spisovateľkou, 
Máriou Danthine-Dopjerovou, rodáčkou 
z Piešťan, žijúcou v Paríži. Rozprávali sme 
sa ňou po slovensky i po francúzsky o živo-
te „cudzinky v Paríži“, o učení sa cudzích 
jazykov i o jej najnovšej knihe: Francúzsko 
krížom – krážom.

Oslava 100. výročia založenia Masaryko-
vej štátnej meštianskej školy

Dňa 7. júna sme si slávnostným progra-
mom v DK Javorina pripomenuli 100. výročie 
založenia Masarykovej štátnej meštianskej 
školy v našom meste. Spolu s našimi hosťami 
a divákmi sme sa vrátili v čase, do obdobia 
vzniku tejto krásnej budovy. Pripomenuli 
sme si, aké školy v nej sídlili, akí učitelia v nej 
učili, porovnali sme minulosť so súčasnosťou 
a nezabudli sme ani na prepojenie života ško-
ly s dejinnými udalosťami. Za jej stenami sa 
odohrávali mnohé príbehy, je s ňou prepoje-
ných mnoho životov… No keďže je to budo-
va školy, stala sa najmä symbolom školstva 
a túžby po vzdelanosti v našom meste. 

V slávnostnom programe vystupovali 
žiaci HO, LDO a TO ZUŠ, moderátorsky 
nás sprevádzali členovia divadelného krúžku 
ZŠ. Počas celého programu mohli tiež diváci 
sledovať dobové fotografie, vykresľujúce “ži-
vot meštianky” od jej vzniku po 90. roky 20. 
stor. (prezentáciu zabezpečila ZŠ v spolupráci 
s Mestským múzeom.) Pred vstupom do sály 
sme si tiež mohli pozrieť výstavu žiakov VO 
ZUŠ s tematickým názvom Tváre školy.

Počas slávnostného programu sa býva-
lým i súčasným učiteľom prihovoril i primátor 
mesta, pán Leopold Barszcz, a riaditeľ odbo-
ru kurikula a inovácií Ministerstva školstva, 
pán Martin Kríž. Pozvanie na program pri-
jali i: riaditeľka Regionálneho úradu školskej 
správy, pani Gabriela Petrovičová, metodič-
ka pre základné a materské školy, pani Anna 
Turanová, tiež bývalé i súčasné riaditeľky 
(a riaditeľ) škôl a školských zariadení v našom 
meste a bývalí i súčasní učitelia škôl a škol-
ských zariadení.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na 
príprave programu podieľali, i tým, kto-
rí nás prišli svojou prítomnosťou podporiť. 
Obzvlášť však chceme poďakovať všetkým 
učiteľom, lebo bez nich by aj najmodernejšia 
budova školy bola “bez duše”, tak, ako nám to 
pripomenuli i moderátori: “Či už bola v bu-
dove základná, základná umelecká alebo iná 
škola - jej srdcom, jej pokladom boli vždy 
výnimoční a obetaví učitelia, ktorí s odušev-
nením a s láskou robili všetko, čo bolo v ich 
silách. A tak je to i dodnes. Práve im preto 
patrí dnes naše špeciálne poďakovanie…”

Touto myšlienkou sa s vami, milí čitatelia, 
lúčime a tešíme sa na vás opäť v ďalšom škol-
skom roku  pri našich novinkách. 

 n Mgr. Katarína Medňanská 
Učiteľka ZŠ t Exkurzia do EKO Parku Piešťany
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Pestrá jar  v materskej škole
Príchod jari je vždy spájaný s prílivom ener-
gie, nárastom aktivity a chuti do práce. Ten-
to rok bola naša „chuť“ podporená pocitom 
uspokojenia, že po dlhom čase sa nám ko-
nečne podarí nielen plánovať, ale svoje plány 
aj realizovať. 

S mocnejúcimi slnečnými lúčmi sa pobyt 
vonku stával čoraz príjemnejší. Aby teda vlá-
da zimy nadobro skončila a na trón nastúpila 
teplá jar, so spevom škôlkari spoločne vyniesli 
Morenu z dvora a so slovami „Heš, Morena, 
heš, do potoka bež!“ ju „utopili“ v potoku. Tí 
najstarší sa veľa zaujímavého o sviatkoch jari, 
ich význame a tradíciách dozvedeli na ex-
kurzii v Gazdovskom dvore na Turej Lúke. 
Spoznali tradičné piesne „Morena“ a „Leteč-
ko“, vyskúšali si techniku zdobenia vajíčok 
batikovaním a maľbu roztopeným voskom, 
aj si potrápili pršteky i pozornosť pri pletení 
korbáča.

Teplé dni nás lákali do prírody. Naše tu-
ristické trasy najčastejšie smerovali na Drahy 
a na Hnilíky, mladšie deti spoznávali bližšie 
prírodné zákutia Starej Turej. Sledovali sme 
zmeny v prírode, pozorovali sme rastliny 
a hmyz. Učili sme sa, ako sa správať v príro-
de, chrániť ju a pomáhať jej. Tieto poznatky 
deti využili pri plnení úloh na akcii venovanej 
Dňu Zeme, ktorú pre ne pripravili naše dl-
horočné pracovné partnerky z CVČ (Vierka, 
Janka a Kristínka). 

Svoju turistickú zdatnosť si deti preve-
rili na poznávaco-turistickej vychádzke do 
Dúbravy. Zorganizovali ju pre nás naši ďalší 
dobrí partneri – zamestnanci Lesoturu. Po-
čas cesty deti spoznávali niektoré druhy stro-
mov a kríkov a hľadali poskrývané písmená 
s farbou svojej triedy. V Dúbrave spoločne 
poskladali z písmen veršík o lese a keďže po 
dlhej ceste všetkým vyhladlo, posilnili sa 
občerstvením, ktoré im „Lesoturáci“ pripra-
vili. Krabice plné chlebíkov s lekvárom alebo 
s masťou a cibuľkou boli zakrátko prázdne. 
Nakoniec si deti vyrobili originálne medaily 
z prírodnín a popoludní ich s hrdosťou uká-
zali svojim rodičom.

Mesiac jún sa od prvého dňa niesol 
v športovom duchu. Na MDD sa deti bavili 
na školskom dvore pri plnení rozmanitých 
netradičných športových disciplín. Najväčšiu 
zábavu zažili v skákacom hrade, ktorý pre ne 
sponzorsky zabezpečila rodina Bukovčanová. 
Naše mamičky Barborka Bukovčan a Hanka 
Majtasová, preoblečené za rozprávkové po-
stavičky, sa o dobrú zábavu starali celé dopo-
ludnie. A podarilo sa im to naozaj výborne!

Hneď na ďalší deň dva autobusy plné na-
šich predškolákov smerovali do Častkoviec, 
kde sa deti zúčastnili športového dopoludnia. 
Akcia sa uskutočnila na futbalovom štadióne. 
Na jednotlivých stanovištiach si deti precvi-
čovali rýchlosť, presnosť, silu, obratnosť, ale 
aj pozornosť a fantáziu. Po splnení všetkých 

disciplín si každý vylosoval nejakú výhru 
z tomboly. Do škôlky sa deti vracali s hlavami 
plnými nových dojmov a zážitkov a s batohmi 
naplnenými maškrtami a darčekmi od spon-
zorov podujatia.

Naším najvýznamnejším športovým 
podujatím bola regionálna športová olym-
piáda. Dňa 7. 6. 2022 sa nám po dvojročnej 
odmlke konečne podarilo zorganizovať jubi-
lejný desiaty ročník Hviezdičkovej olympiády. 
Uskutočnila sa na základe finančnej podpory 
Nadácie ŽIVOT. Organizátorkami olym-
piády boli pani učiteľky Rzavská a Uhrová. 
Olympiády sa zúčastnili deti predškolského 
veku z našej materskej školy i materských škôl 
z okolia. Navštívili nás športovci z Lubiny, 
Bziniec pod Javorinou, Vaďoviec a Hrašného 
– spolu osem šesťčlenných družstiev. Každé 
družstvo bolo odlíšené inou farbou tričiek 
označených hviezdičkou, pretože všetky 
deti sú v športovom zápolení malé začína-
júce hviezdy. 

Na začiatku olympiády prebehol sláv-
nostný otvárací ceremoniál. Za zvuku hymny 
športovej olympiády sme zapálili olympijský 
oheň a vyvesili olympijskú vlajku. Športovci 
zložili sľub a oboznámili sa s pravidlami fair 
play. Jednotlivé družstvá mali pripravený 
športový pokrik, ktorým odštartovali špor-
tové zápolenie. Športovci si preverili svoju 
zdatnosť v ôsmich športových disciplínach. 
Za každú splnenú úlohu získali pečiatku do 
štartovacieho lístka. Na konci olympiády sa 
preukázali štartovacím lístkom vyplneným 
pečiatkami a podľa úspešnosti boli odme-
není medailou a balíčkom plným sladkos-
tí a hračiek. Na záver olympiády si všetci 
športovci spoločne zatancovali, rozlúčili sa 
s kamarátmi a šťastní odcestovali do svojich 
materských škôl.

Úlohou olympiády bolo nielen podporiť 
detskú túžbu po pohybe a vytvoriť pozitív-
ny postoj k športovým aktivitám, ale záro-
veň posilniť interaktívne vzťahy a kontakty 
s inými materskými školami. Ďakujeme 
Nadácií ŽIVOT a rodičovskému združeniu 
za finančnú podporu podujatia, žiakom zá-
kladnej školy za výpomoc pri dozore na sta-
novištiach a v neposlednom rade 
zúčastneným športovcom s pani 
učiteľkami. Športu zdar!

Aby nás leto nezastihlo ne-
pripravených, v júni sa pred-
školáci zúčastnili predplaveckej 
prípravy v mestskom bazéne. Pod 
vedením skúsených inštruktorov 
z Penguin sport clubu sa učili 
prekonávať strach z vody, po-
nárať, splývať, plávať, skákať 
do vody – každý podľa svojich 
schopností. Tí najzdatnejší plav-
ci, ktorých neodradila ani dosť 
chladná voda v bazéne, budú 

svoju plaveckú zdatnosť s „Penguiňákmi“ 
ďalej rozvíjať v letnom plaveckom tábore.

Ku koncu školského roka neodmysliteľne 
patria aj výlety. Ten náš nás zaviedol do mi-
nifarmy v Lubine. Stretnutie so zvieratkami 
deti veľmi potešilo. Granulami kŕmili ovečky, 
kozičky, srnky aj lamy. Klokanom a mini-
jelenčekovi zasa chutili púpavové listy. Keď 
vyčesali somárika, pozreli si pestrofarebné 
andulky, svinku Marušku s dvoma malými 
prasiatkami, kačky – bežce, sliepky a zajačiky. 

So zvieratami bola spojená aj naša ďal-
šia akcia. Tentokrát to boli psíky. Členovia 
kynologického klubu Clarion pod vedením 
skúseného cvičiteľa, predsedu klubu Igora 
Sadloňa, pozvali deti na štadión na výcvikový 
deň. Predstavili im viacerých psích šampió-
nov – víťazov rôznych súťaží, predviedli im 
ukážku výcviku psov, zabezpečili deťom bez-
pečný kontakt so psíkmi a spoločné fotenie. 

Nie všetky aktivity materskej školy mali 
športový charakter. Po dlhej odmlke sme 
mohli deťom sprostredkovať aj stretnutie 
s umením a kultúrou. Mnohé z nich mali 
možnosť prvýkrát vidieť divadlo v prevedení 
profesionálnych divadelných hercov. Počas 
celého predstavenia „Tdpaslík“ prejavovali 
pozorne sledovali príbeh, tlieskali, smiali sa, 
aktívne spolupracovali s hercami. Už teraz sa 
tešia na ďalšie divadelné predstavenie v na-
šej škôlke. Dúfame, že už nás žiadna dlhá 
odmlka nečaká a s umením sa budeme môcť 
naživo stretávať častejšie. Aj vďaka spolupráci 
so ZUŠ, ktorá nás tento rok konečne mohla 
pozvať do svojich priestorov na Deň otvore-
ných dverí.

Vo vymenúvaní aktivít, ktoré sme pre 
deti pripravili v poslednom štvrťroku, by 
sme mohli pokračovať ďalej. Ukážka práce 
záchranárov, hodina športovej gymnastiky 
s Katkou Vidovou, Cesta rozprávkovým le-
som a množstvo ďalších triednych akcií. Ďa-
kujeme partnerom, rodičom, priateľom školy 
a sponzorom, vďaka ktorým sa tieto podujatia 
mohli uskutočniť.

Prajeme všetkým krásne slnečné oddy-
chové leto! 

 n za MŠ Ľubica Hučková
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Oceňovanie žiakov  
 primátorom Mesta Stará Turá
Na Mestskom úrade v Starej Tu-
rej sa v stredu 1. júna 2022 v so-
bášnej sále konalo Oceňovanie 
žiakov za dosiahnuté úspechy 
v školskom roku 2021/2022. 
Slávnostnú chvíľu nám spríjem-
nili pedagógovia Základnej ume-
leckej školy Marek Kutlák a Ale-
xandra Kršáková Klimeková. 
Ocenenia odovzdával PharmDr. 
Leopold Barszcz – primátor mes-
ta a MgA. Michal Stískal – ria-
diteľ ZUŠ. Žiaci reprezentovali 
naše mesto v súťažiach na okres-
ných, krajských, celoslovenských, 
ale aj na medzinárodných úrov-
niach. Ďakovným listom boli 
ocenení žiaci výtvarného, hudobného, taneč-
ného a literárno-dramatického odboru ZUŠ. 
Ceny primátora mesta Stará Turá s pamätnou 
plaketou získali žiaci Karolína Pastuchová, 
Eliška Illová, Nella Horňáková z výtvarnej 
triedy Mgr. Miroslavy Lacovej, ktoré získali 
zlaté medaile v Číne, Iráne a v Francúzku. 

Hlavnú cenu primátora mesta získala Sára 
Lužná z výtvarnej triedy Mgr. Miroslavy 
Lacovej, za reprezentáciu Slovenskej re-
publiky v zahraničí v záujmovo– umeleckej 
oblasti. Cenu svätého Gorazda jej udelilo aj 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR. Aj touto formou vyjadrujeme všetkým 

oceneným blahoželanie a zároveň poďakova-
nie všetkým pedagógom za prípravu našich 
žiakov.

 n MgA. Michal Stískal – riaditeľ ZUŠ 
foto: Denisa Dršková

 30. ročník súťaže 
 Slávik Slovenska
V dňoch 11. 5. 2022 a 30. 5. 2022 sa 
konalo okresné a krajské kolo súťaže 
Slávik Slovenska. V jubilejnom 30. roč-
níku na okresnom kole v Novom Meste 
nad Váhom vyhrali prvé miesta v svojej 
kategórii a účasť v krajskom kole Kris-
tína Lackovičová, Lucia Mikulcová 
a Zuzana Fecková. Tretie miesto v III. 
kategórii obsadila Hana Železníková. 
V krajskom kole v Trenčíne vybojovala 

v II. kategórii druhé miesto Lucia Mi-
kulcová zo speváckej triedy M. Janko-
vičovej  a v III. kategórii tretie miesto 
Zuzana Fecková zo speváckej triedy 
MgA. Michala Stískala. Poďakovanie 
patrí aj členom hudobnej zložky DFS 
Turanček, ktorí našich žiakov hudobne 
doprevádzali.

 n MgA. Michal Stískal, riaditeľ ZUŠ

Perličky 
 ukryté v 
knihách
Perličky, čo v sebe skrývajú 
dobrodružstvo, ľudskosť, ra-
dosť, múdrosť, odvahu, pocit 
bezpečia... všetko, čo nám 
dávajú knihy. Pre malých či-
tateľov bola určená celoročná 
súťaž, v ktorej nám rozprávali 
o knihách, ktoré ich zaujali. 
Teší nás, že sa im páčil text 
i ilustrácie. Čítaním kníh sa 
detičky obohatia i o vyjadro-
vacie schopnosti.
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Dom kultúry Javorina pripravuje

 Zájazdy

 n 9. júla 2022  – BOJNICE – možnosť 
navštíviť Národnú zoologickú záhradu Boj-
nice, ktorá je najstaršou a najnavštevovanej-
šou ZOO na Slovensku s 360 druhmi zvierat, 
Bojnický zámok – jeden z najkrajších zámkov 
na Slovensku, ktorý sa po prvýkrát spomína 
v listine zoborského opátstva z roku 1113, 
termálne kúpalisko Čajka s troma bazénmi 
(plavecký 50 m / 2,5 m a 2 detské) alebo 30 
metrov vysokú vyhliadkovú vežu Bojnice, 
ktorá je dostupná pre každého – rodinu, deti 
alebo seniorov, s úžasnými výhľadmi.

 Poplatok za dopravu: 11,- €

 n 30. júla 2022  – ORAVA – poznávací 
autobusový zájazd pre celú rodinu. Môžete 
sa tešiť na vyhliadkovú plavbu na pltiach po 
rieke Orava popod bradlo Oravského hradu 
s odborným výkladom histórie pltníctva a na 
jazdu vláčikom po Oravskej lesnej železnici, 
ktorá pôvodne slúžila na zvážanie dreva. Po-
čas zájazdu je možnosť individuálne navštíviť 
Oravský hrad.
 Poplatok za zájazd: dospelá osoba 45,- €, 
dôchodca, študent 37,- €, dieťa 6 – 15 rokov 
32,- €, dieťa do 6 rokov 22,- € (doprava + 
plte + železnica)

 n 13. augusta  2022  – ZOO ZLÍN / LEŠNÁ  
– precestujte celú Zem za jeden deň! ZOO 
ponúka cez 210 druhov zvierat z celého sveta, 
ktoré nie sú zatvorené v klietkach, ale žijú 
vo voľných výbehoch v prírodnom bioparku. 
Neodmysliteľnou súčasťou areálu je zámok 
Lešná z konca 19. storočia so zbierkami 
porcelánu, obrazov a trofejí, dokumentujúci 
vysokú úroveň bývania na šľachtickom sídle.

 Poplatok za dopravu: 11,- €

 n 20. augusta  2022  – LEDNICE  – Led-
nicko-valtický areál spája to najlepšie z južnej 
Moravy. Ide o najrozsiahlejší krajinný celok 
v Európe, od r. 1996 zapísaný v zozname sve-
tového a kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Počas dňa je možné navštíviť rozsiahly zámok 
Lednice, bohaté zámocké záhrady. Vychádz-
kou cez park a lesík sa dostanete k Minaretu 
i Janovmu hradu. Využiť môžete i plavbou 
loďou. Pre návštevníkov je k dispozícii Mú-
zeum hračiek a múzeum s expozíciou Ako sa 
žilo za tatička Masaryka. Zaujímavým spes-
trením dňa je výstava sôch z piesku, v tomto 
roku na tému grécka mytológia.

 Poplatok za dopravu: 11,- €

 n 3. septembra  2022  – TULLN (Rakúsko)  
– obľúbená medzinárodná výstava kvetov 
a záhrad, považovaná za skutočný rakúsky 
raj kvetín. Privítajú vás nielen ruže, orchidey, 
trvalky, ale aj rôzne rezané kvety, okrasné 
a črepníkové rastliny, majstrovskú kvetinové 
diela a zaujímavo naaranžované ovocie a ze-
lenina. Nenechajte si ujsť pohľad na tisíce 
kvetov usporiadaných najlepšími rakúskymi 
záhradkármi a kvetinármi do jedinečných 
kvetinových umeleckých diel! V závere zá-
jazdu, vo večerných hodinách sa zúčastníte 
na nádhernom ohňostroji nad mestom Tulln 
i nad Dunajom. Návrat do Starej Turej v ne-
skorých nočných hodinách.
 Poplatok za zájazd: dospelá osoba: 30,- €, 
dieťa 6 – 15 rokov 21,- €

Koncert

 n 6. septembra 2022 o 19:00 hod  – 
FRAGILE QUEEN  – Po dvoch mimoriadne 
úspešných a rozsiahlych česko-slovenských 
turné s legendárnym Richardom Müllerom 
Fragile prišla vďaka spolupráci s festivalom 
Viva Musica! s projektom „Fragile Queen“! 
V netradičných aranžmánoch predstavia 
nesmrteľné hity dnes už legendárnej kape-
ly Queen: Bohemian Rhapsody, The Show 
Must Go On, We Will Rock You, Bicycle 
Race a mnohé ďalšie, ktoré doplní zvuk 
rockovej kapely v zostave: Martin Valihora, 

Juraj Griglák, Juraj Zaujec, Michal Bugala, 
Eugen Vizváry a Roland Kaník.  S myšlien-
kou prišiel Matej Drlička, riaditeľ festivalu 
Viva Musica!, inšpirovaný úspechom Fragile 
s a cappellovou verziou skladby Bohemian 
Rhapsody. Koncert mal neuveriteľný úspech 
a tak sa skupina Fragile rozhodla podeliť 
s týmto nádherným projektom aj v iných mes-
tách. Už v septembri sa predstavia aj v Starej 
Turej.

 Vstupné: 26,- € a 24,- €

Informácie o podujatiach a vstupenkách  v kancelárií DK Javorina Stará Turá 

tel. č. 032 776 33 66, e-mail: dkjavorina@gmail.com, www.dkjavorina.sk

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Hlubocká, Martina: Vidiecka princezná

Repová, Hana: Boh plače potichu

n DET EK T Í V K Y
Bruen, Ken: Vraždy na molu

Connelly, Michael: Hodina duchov

Šloser, Peter: Mafiánska poprava?

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Fiorino, Marie-Christelle: Zrodení z 

hriechu

Glaeser, Edward: Triumf mesta

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Aveyardová, Victoria: Sklenený meč

Futová, Gabriela: Šelmy v lavici

Socha, Radomír: Psík Harík a huby

n DET SK Á 
NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Kol.: Atlas sveta pre deti (Moja veľká kniha 

odpovedí)

V dňoch 
18. 7. – 31. 7. 2022 

bude mestská knižnica 
zatvorená z dôvodu 
čerpania dovolenky. 

Vypožičané knihy sa Vám 
automaticky predĺžia 

o dobu 2 týždne. 
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Nesmúťte, že som odišiel 

spomínajte na mňa s láskou a pokojom v srdci.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 

susedom, priateľom a známym, 

ktorí sa prišli rozlúčiť s mojim 

manželom, otcom, starým ot-

com, našim bratom, švagrom a krstným ot-

com Pavlom MIKOLÁŠKOM, ktorý nás 

navždy opustil 13. mája 2022 vo veku 71 

rokov.

Smútiaca rodina.

•

Tá hviezdička, čo nad našim domom svieti, 

to si Ty, drahá mamička, dcérka a sestra. 

Denne sa dívame na ňu, srdce stále bolí, 

slzy z očí tečú za Tebou.

Dňa 9.7.2022 uplynie jeden 

smutný rok, kedy nás navždy, 

vo veku nedožitých 47 rokov, 

opustila naša milovaná mamič-

ka, dcérka, sestra, krstná mama, sesternica 

a príbuzná Gabriela MEDŇANSKÁ.

Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.

S láskou spomínajú dcérka Noemka, 

syn Matúš, rodičia, bratia s rodinami, 

ostatná smútiaca rodina a priatelia.

•

Čas plynie, smútok zostáva 

a rana v srdci bolí,  

no zabudnúť nedovolí.

Dňa 11.7.2022 uplynie 15 rokov 

od smrti manžela, otca, starého 

otca a švagra Jána ŽITNÉHO. 

S láskou a úctou spomína 

manželka, deti s rodinami 

 a švagriná.

Dňa 14.7.2022 uplynie rok, čo 

nás navždy opustil manžel, 

o t e c ,  d e d k o  L a d i s l a v 

GRAMBAL.

S láskou a úctou spomínajte s nami.

Smútiaca rodina.

•

Hoci si odišiel, niet ťa medzi nami,  

ale v našich srdciach ostávaš navždy s nami.

Dňa 17.7.2022 uplynie sedem 

rokov, čo nás navždy opustil 

ma n žel ,  otec ,  ded ko Emil 

MADRO.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Dňa 18. júla 2022 uplynie 20 

rokov, keď nás opustila naša 

drahá manželka, mama, babič-

ka, svokra, svatka, švagriná, 

priateľka Helka KÝŠKOVÁ, rod. Rumíško-

vá.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•

Odišiel si ticho, bez rozlúčky, 

svoj sen si dosníval tam, 

kde si to mal rád

Úprimne ďakujeme všetkým 

príbuzným a známym, ktorí sa 

prišli rozlúčiť s otcom, bratom, 

švagrom, krstným otcom, strý-

kom, ujom, priateľom a susedom Branisla-

vom PRIBIŠOM, ktorý nás navždy opustil 

31. 5. 2022 vo veku 64 rokov. Ďakujeme 

všetkým tým, ktorí mu venovali tichú spo-

mienku. Ďakujeme za kvetinové dary a slová 

útechy a za dôstojnú rozlúčku pani Adamu-

sovej a p. Halásovi.

Smútiaca rodina.

MATRIČNÉ 
OKIENKO

n VÍTAME BÁBÄTKÁ
David Oravec, Timea Kostková
Počet narodených detí: 6

n UZATVORILI MANŽELSTVO
Peter Durec (Stará Turá) 

a Lucia Ondrejková (Stará Turá)
Matúš Dúbrava (Stará Turá) 

a Dana Tučková (Stará Turá) 
Počet uzavretých manželstiev: 11

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
Emil Batka, Dušan Klimo, Emília 
Macková, Božena Ondrášiková, Ivan 
Sadloň, Peter Zemanovič, Viliam 
Hanus  
Počet úmrtí: 7

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť 
pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané 

smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!

 Remeslá našich 
predkov a oslava 
630. Výročia prvej 
písomnej zmienky 
o Starej Turej
5. augusta 
pripravujeme 
pre všetkých 
mi lov n íkov 
tradícií, fol-
klóru a pocti-
vej remeselnej 
výroby podu-
jatie Remeslá 
našich predkov. 
Tento rok bude 
o niečo v ý-
n i mo č ne j š i e , 
pretože bude 
spojené s osla-
vou výročia prvej 
písomnej zmienky 
o Starej Turej. Okrem niekoľkých desia-
tok remeselníkov, hudobného programu 
či výstavy sa tak môžete tešiť na histo-
rické pásmo SHŠ Wagus. Pre najmen-
ších návštevníkov nebudú chýbať tvorivé 
dielne či Malá školička tanca.

Všetkých vás srdečne pozývame!
Bližšie informácie na 

www.dkjavorina.sk už čoskoro.
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 Pani Antónia Prachárová 
 oslávila 90. narodeniny
Starnutie nie je nič viac ako 
zlozvyk, na ktorý zaneprázdnený 
človek nemá čas.
Tak toto je najpresnejšia definícia na pani 
Prachárovú. Nemala kedy zostarnúť. Oby-
vateľkou nášho mesta sa stala v roku 1952. 
A odvtedy tu bola činná, zaneprázdnená a vi-
diteľná na rôznych pracovných pozíciách aj vo 
verejnom živote. Po svojich aktívnych rokoch 
sa vytratila do ruchu Starej Turej ako bežný 
občan. Ale na ňu sa nedá zabudnúť. Hlavne 
po tom, ako zanikol jej obchod s odevami. 
Zrušila ho, keď už potrebovala oddychovať. 
A keď si zalistujete vo svojich rodinných al-
bumoch, zistíte, že tá blondínka v okuliaroch 
vám vítala dieťa do života alebo vás sobášila 
v obradnej sieni. Dlhé roky sme tie sobotné 
akcie zdieľali spolu, ja ako recitátorka. Nikdy 
ma nezaujímal jej pôvod, iba som obdivovala 
ju ako ženu činu. Ale...

Morava, krásná zem, v které sem 
byl zrozen...
Áno, na Morave sa pani Prachárová narodila 
ako Antonína Pavelková 5. 6. 1932 v Hlu-
ku v okrese Uherské Hradište. Jej otec bol 
kováčom v Kuželove, kde vyrastala. Ďalej 
spomína: „Bolo nás šesť detí a ja som bola 
najstaršia. Aj keď som sa dobre učila, nemoh-
la som študovať, pretože rodičia na to nema-
li, musela som rodičom finančne vypomáhať. 
Bola som rada, že som sa s pomocou svojho 
triedneho učiteľa dostala pracovať k Baťovi, 
kde som musela absolvovať rôzne kurzy, ktoré 
patrili do dvojročnej školy a to od aranžérky, 
pedikérky, predavačky, účtovníčky až po ve-
dúcu. Tiež prax bola v rôznych predajniach 
vo Velkej nad Veličkou, Veselí nad Moravou, 
v Hodoníne. U Baťu som robila 5 rokov, bol 
to už štátny podnik.“

Láska k manželovi ju preniesla cez 
hory na Starú Turú.
 „V roku 1952 som sa vydala za Martina Pra-
chařa z Hrubej Vrbky a nasledovala som ho 
do Starej Turej, kde pracoval v Chirane. Ja 
som začala pracovať v PREME. Keď sa uvoľ-
nilo miesto v predajni Odevy, začala som tu 
robiť ako vedúca predajne OTEX. Tu som 
pracovala do roku 1990. Zo svojho zamestna-
nia v OTEXE som dostala štátne vyzname-
nanie za vynikajúcu prácu v obchode. Pevne 
verím, že som si ho zaslúžila, pretože som 58 
rokov pracovala v Odevoch na Starej Turej 
bez najmenšieho nedorozumenia zo strany 
podniku aj zo strany spotrebiteľov.“

„Vážení mladomanželia. Nechcem 
vám dnes rozprávať ľudovú 
veršovanku o dvoch holúbkoch. 
Chcem vám povedať pár reálnych 
slov na tému život. Áno, doslova 
nový život dnes začínate...“

Toto je moja spomienka. Presne týmito slova-
mi sa pani Prachárová ako sobášiaca prihová-
rala mladomanželom. Mám ich zapamätané, 
akoby to bolo včera.

„Odkiaľ máš ten krásny kabát...
... sukňu, šaty...?“ „Veď od Prachárky.“ Takto 
to bolo od roku 1990, kedy sa stala súkrom-
nou podnikateľkou. Ozaj u „Prachárky“ bolo 
dostať všetko oblečenie. Od čiapok cez šály... 
až po kabáty a kožuchy. A boli to kusy špič-
kovej kvality. Vítala vás úctivo pri dverách 
s otázkou: „Čím vám môžem poslúžiť?“ Po-
vedali ste, čo chcete a boli ste „jej“ tak dlho, 
koľko ste potrebovali a hlavne tak dlho, aby 
od nej zákazník odchádzal spokojný. Vždy 
s istotou presne vedela, kde čo visí. A vždy 
našla, čo ste hľadali. Zvesila veľa kabátov, 
šiat..., ktoré ste si museli pred jej očami vy-
skúšať. MUSELI. Dovtedy vás nenechala 
odísť. Poradila, čo vám sedí a čo nie. A keď 
vám niečo nesedelo, objednala. Každému 
zákazníkovi sa venovala naplno, trpezlivo. 
Každý z nej cítil „môj zákazník, môj pán“. 
Naozaj majiteľka predajne tip-top, par excel-
lence. Vyše 20 rokov. 

Za svoju dlhovekosť vďačí 
skromnosti. Je vďačná za všetko, 
čo mohla prežiť, čo jej pomohlo 
vytvoriť si vlastný spôsob 
vyjadrenia.
Tých spôsobov jej vlastného vyjadrenia bolo 
veľa. „V roku 1990 som sa stala súkromnou 
podnikateľkou, majiteľkou Domu odevov. 
Popri zamestnaní som svedomite a s veľkým 
zanietením robila 20 rokov podpredsedu 
Miestneho národného výboru Stará Turá, 

predsedníčku Zboru pre občianske záleži-
tosti. Bola som členkou Okresného ZPO-
Zu v Trenčíne. Pracovala som aj vo Zväze 
žien v Starej Turej aj v okrese a bola som aj 
poslankyňou okresu Trenčín. Som držiteľ-
kou striebornej Janského plakety. Bola som 
členkou KSS a po roku 1990 členkou SDL. 
Teraz nie som organizovaná v žiadnej strane, 
iba v Klube dôchodcov Stará Turá.“

Rodina bola vždy na prvom mieste.
„Môj manžel Martin Prachař pracoval 22 
rokov v Chirane. Po autohavárii sa stal in-
validným dôchodcom. V roku 1984 zomrel 
na rakovinu pľúc. Vychovali sme spolu dve 
dcéry Martu a Evu. Marta učila na SPŠE 
v Starej Turej a od roku 1997 na Gymnáziu 
v Handlovej. Eva učila na Odevnom učilišti 
v Trenčíne a teraz pracuje na lekárskej ko-
more v Trenčíne.“ Podotýkam, že Evu na 1. 
stupni ZŠ učila moja mama. Bola to vynika-
júca žiačka a všetky mamine kolegyne jej ju 
závideli. Nebudem ich konkretizovať a cito-
vať, ale ich slová si presne pamätám a stále mi 
rezonujú v pamäti.

Družobné priateľstvo s moravským 
mestečkom Kunovice.
Trvá 50 rokov. Málokto z jeho súčasných udr-
žovateľov vie, že ho v roku 1972 navrhla pani 
Prachárová ako priateľstvo so Zväzom žien 
Kunovice. Postupne sa rozšírilo do rôznych 
oblastí, aj medzi samotné mestá. Prenáša sa 
z generácie na generáciu. Zväzy žien z Kuno-
víc a zo Starej Turej sa vzájomne navštevovali 
na striedačku. I ja som bola prítomná na nie-
koľkých stretnutiach. Asi v roku 1987 sme 
boli v Kunoviciach. Pri družnom sedení sa 
spievalo. Ja som začala spievať „Morava, krás-
na zem“. Pani Prachárovej začali tiecť slzy. 
Vstala, objala ma, pobozkala a povedala mi: 
„Ďakujem ti, Elenka“. Až vtedy mi došlo, že 
Morava je jej srdcová záležitosť, lebo je to jej 
kolíska. Dovtedy som to netušila. 

Na tom vŕšku Javoriny...
To je najobľúbenejšia pieseň pani Pracháro-
vej, hoci rodená Moraváčka dlhšie žijúca na 
Slovensku ako na Morave má rada moravské 
ľudové piesne, na ktorých vyrastala. Ale má 
rada aj slovenské, ktoré ju sprevádzali väčši-
nou života. 

Pod tým vŕškom Javoriny...
...som sa pani Prachárovej ešte povypytovala.

Za čo ste životu najviac vďačná?
„Že som sa dostala v mladosti študovať k Ba-
ťovi do Zlína, kde som sa veľa naučila, ako 
odbornosti, tak prístupu k ľuďom. A že  � n V obchode



www.staratura.sk 1107/2022 STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA

moje deti a vnúčatá sú stále pozorné voči 
mne. Mám jednu vnučku, dvoch vnukov, tri 
pravnučky.“

Ja si vás pamätám ako ženu aktívnu, vždy 
v dobrej nálade a kondícii, akoby ste sa ani  
nevedeli nahnevať. Ako ste reagovali, keď vás 
niekto naštval?

„Počítala som v duchu do 10“. Vtedy stačilo 
rátať do 10 na rozptýlenie hnevu. Dnes by sa 
človek niekedy asi ani nedorátal.

Viem, že na Starej Turej žije viac vašich súro-
dencov. Vymenujte ich, prosím.
„Okrem mňa ešte traja. Anna Minárechová, 
pracovala ako kaderníčka a holička. Vo svojej 
profesii aj podnikala. Eva Bordáková, zdra-
votná sestra, pracovala v jasliach a potom pre-

dávala v kníhkupectve. A Jozef Pavelka, už 
nežije. Pracoval v Chirane a neskôr na želez-
nici. Všetci súrodenci za mnou chodili, aj keď 
nás bolo šesť. Nakoľko som bola najstaršia, 
bola som im ako druhá mama. Presadila som 
si u rodičov, aby najmladší brat Ján študoval 
na vysokej škole.“

Za tie roky sa pred vašimi očami vystriedali mi-
nimálne štyri generácie mladých ľudí, ak rátame, 
že generácia je 20 rokov. Viete ich nejakým spôso-
bom porovnať a porovnať s dnešnou generáciou?

„Staršia generácia bola skromnejšia, praco-
vitejšia, vytrvalejšia. Dnešná generácia je 
múdrejšia vzhľadom na rozsah technických 
možností.“

Čo odkážete súčasnej mladej generácii?

„Aby boli viac trpezlivejší, skromnejší a po-
zornejší voči staršej generácii.“

Človeka robí ČLOVEKOM to, čo 
vytvoril pre iných.
Pani Prachárová toho pre iných vytvorila 
neúrekom. Nikdy nezostarla, lebo si zacho-
vala schopnosť vidieť krásu. Mala múdrosť 
prijímať dobré, odmietať zlé a hlavne rozo-
znať jedno od druhého. A to dobré vedela 
rozdávať. Ukázala, že človek nie je v starobe 
múdrejší, ale opatrnejší. Je to hračka príro-
dy, ktorá dokazuje, že krásny starý človek je 
umelecké dielo.

 n text: Mgr. Elena Klimová 
foto: archív

Podujatie Otvorená náruč 
 nás opäť potešilo
Tohtoročné jarné lúče slnka priniesli závan 
radosti a väčšieho uvoľnenia. Po dlhých 
dvoch rokoch sa členky komisie pre sociál-
ne veci a bývanie v spolupráci so sociálnym 
oddelením MsÚ Stará Turá s chuťou pustili 
do prípravy podujatia pre deti so zdravotným 
znevýhodnením a pre deti s autizmom. 

Podujatie Otvorená náruč prebiehalo 
v tradičnom čase. V poslednú májovú sobotu 
je vyhradený priestor Agropenziónu Adam 
a Agrofarmy v Podkylave iba týmto deťom 
a ich rodičom. Úprimná radosť a množstvo 
otvorených náručí pri stretnutiach plne 
vystihli názov podujatia. Milé stretnutia 
a príjemné rozhovory boli balzamom na 
dušu pre všetkých účastníkov. Nezneli len 
priateľské rozhovory, ale viedli sa aj odborné 
dialógy s pracovníkmi ÚPSVaR z Nového 
Mesta nad Váhom, ktorí ponúkali odpove-
de všetkým rodičom počas celého dňa. Pre 
deti bola zaujímavejšia iná ponuka. Jazda 
na koni, hipoterapia, zdravotné cvičenie so 
Soňou ich dostalo do príjemnej dynamiky. 
Utíšenie a tvorivé nadšenie detí nastalo pri 

enakustike – maľovaní horúcim voskom pod 
pozorným pohľadom Mirky Lacovej. Pote-
šili sa nielen deti, ale aj rodičia, ktorí v sebe 
objavili tvorivé danosti. A výsledky boli nad 
očakávanie. Manuálnu zručnosť a motori-
ku si účastníci overovali pri pletení košíkov 
z prútia. Pod odborným usmernením rodiny 
Beňovej si mnohí účastníci vytvorili košík, 
ktorý im bude pripomínať pekné chvíle na 
kopaniciach. S prírodou a jej spoznávaním 
napomohli pracovníci Lesoturu so zaujíma-
vou lesnou pedagogikou, pomocou ktorej 
účastníci hravou formou získali nové infor-
mácie o rastlinách, stromoch a zvieratách 
žijúcich v našom okolí. Nezanedbali sme ani 
zdravotnú stránku – účastníci zrelaxovali pri 
masáži, v bazéne, dostali veľkú dávku kyslíka 
počas oxygenoterpie, alebo využili masážne 
Ceragem lôžka. Všetci sme si vedomí, aké je 
dôležité zdravie chrupu nielen u dospelých 
ale aj u detí. Naučiť deti správnej ústnej hy-
giene je naším dlhodobým zámerom. Dentál-
ne hygieničky, ktoré sa podujatia pravidelne 
zúčastňujú, nám v našej snahe intenzívne 

pomáhajú. Príjemná okrášľujúca ponuka od 
dievčat pracujúcich s kozmetikou Mary Kay 
bola využitá predovšetkým ženskou časťou. 
Upravené dievčatá a ženy si mohli na záver 
zatancovať a zaspievať pri veselej hudbe pána 
Biesika a pani Otiepkovej.

Veľkú pestrosť aktivít a terapií sme mohli 
účastníkom ponúknuť vďaka generálnemu 
sponzorovi Magne Slovteca s. r. o., Nadácii 
Život a OZ Bazalka. Veľká vďaka za finančnú 
pomoc a podporu. Naše poďakovanie patrí 
aj drobným sponzorom: Pekárni Bzince p/
Javorinou, Neofelis OZ. 

Najväčšie poďakovanie patrí tým, ktorí 
venovali svoj čas a energiu na prípravu a zor-
ganizovanie všetkých ponúkaných činností 
a aktivít bez nároku na odmenu. Odmenou 
im boli šťastné úsmevy detí a rodičov, poďa-
kovania od spokojných ľudí za krásne prežitý 
spoločný deň. 

 n Júlia Bublavá za komisiu pre sociálne 
veci a bývanie

�
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 Ďalšie príbehy Židov 
 Zverstvá staroturanských gardistov
O ďalšom vyčíňaní staroturanských gardistov som sa dozvedela tiež až po vydaní mojej knihy Osudy Židov v Starej Turej v r. 2015. Telefonicky 
sa mi ozvala pani Tučková, ale poznám ju aj osobne. Príbehy mi vyrozprávala veľmi rýchlo do telefónu, tak dúfam, že som ich nepoplietla 
dohromady.

 § Brata jej svokra a ďalších ľudí zobrali na židovský cintorín do 
Nového Mesta nad Váhom, kde ich postrieľali. Po vojne hroby 
exhumovali a museli pri tom byť aj bývalí gardisti. Medzi nimi 
i gardista M. Mama exhumovaného ho tam zmlátila palicou.

 § Mama pani Tučkovej, rod. Pavlovičovej, pracovala počas vojny 
v katolíckej škole ako upratovačka. Pani Tučková si spomína, že 
po prestrelke ubytovaných Nemcov v škole s partizánmi musela 
upratať krv na chodbe. Musela ju najprv naberať lopatkou.

 § V Starej Turej oproti mestského úradu bol poschodový dom, 
ktorému sa hovorilo Hrubý dom. Bol relatívne veľký a bývali 
v ňom viaceré rodiny. Za vojny tam bývala aj rodina Pribišová 
a rodina zubného dentistu Mojsesa Blumena, ktorý bol Žid. Keď 
začalo prenasledovanie Židov a ich odvoz k transportným vlakom, 
prišli gardisti aj k Blumenovcom. Pani Pribišová videla, že keď 
prišiel gardista Kováčik po Blumenovcov, zbadal na stole misku 
s vajíčkami. Ďalšej susedke Blumenovcov Elene Roháčkovej 
nariadil odniesť túto misku vajíčok k nemu domov. Býval neďaleko.

 § Gardista Ján Pavlovič povedal tatovi pani Tučkovej, že by už 
hnil v Ilave, keby nebral ohľady na jeho štyri deti. Tento gardista 
skončil veľmi zle. Bol postrelený a nevládny. Opatrovala ho tatova 
sesternica.

 § V jednom príbehu som písala, že mama pani Tučkovej upratovala 
v katolíckej škole a brala tam so sebou svoju malú dcéru. Raz si 
vypočula rozhovor gardistov v škole, že kedy už budú konečne 
chytať aj evanjelikov. Prítomný tam bol aj katolícky kňaz Ščepko. 
Predpokladám, že tam bol pod tlakom, veď on pomáhal zachrániť 
židovskú rodinu Weissovcov z Bratislavy. Dokonca ich malé dieťa 
sám krstil. Ten už nežije, ale žije jeho starší brat Tomáš Veselý 
v Prahe, s ktorým sa osobne poznám.

 § Pani H. z Horného konca (dnes Družstevná ulica), 
ktorá sa stala známou, že na konci 1. svetovej vojny sa 
zúčastnila rabovačky u Židov, ale pod tlakom žandárov 
musela Židom vrátiť to, čo ukradla a pod ich dozorom 
to musela vrátiť. Ona však nebola jediná. Aj počas 
2. svetovej vojny sa chovala divne. Rusov vítala s vyšitou 
zástavou. Nemám však žiadne vedomosti, že by bola 
spolčená s Nemcami a už nemohla nič zobrať Židom, lebo 
gardisti spísali majetok do posledného kapesníka. A tento 
majetok bol sčasti arizovaný gardistami za „zásluhy“, ale 
väčšinou bol predaný v dražbe. Takto kúpil dva domy po 
Weissensteinovcoch otcov ujo. Jeden dom po židovských 
mäsiaroch predal a jeden si nechal kvôli priestorom na 
sklad. Bol obchodník a býval na kopaniciach. Na prosbu 
svojej dcéry prenajal dom na chvíľu môjmu otcovi a mame, 
kde som sa v roku 1948 narodila i ja. Bohužiaľ nás po 
nejakej dobe začal tatov ujo vyháňať. Tak sa s veľkou 
biedou pustili do stavania domu na okraji Turej pri tehelni. 
Po vojne sa stavalo veľmi zle, lebo nebolo tehál, krytiny 
na strechu. Tehlu si museli vyrobiť mama s tatom sami 
a to sme bývali pri tehelni!

 § V Starej Turej na hlavnej ulici bol zájazdný hostinec, 
ktorý vlastnil Horečný. Dnes je už dávno zbúraný. Stál na 
mieste, kde sa nachádzalo naše obľúbené kino, krajčírstvá 
manželov Capekovcov. Neskôr tam bola aj hudobná škola. 
A tam za veľkou bránou Horečných v r. 1942 zbili do krvi 
nejakého Žida. Matka pani Tučkovej chodila do hostinca 

vypomáhať do kuchyne. Malá dcéra chodila s ňou. Bitku nevidela, 
ale na kamennej podlahe „návracia“ bola krv a na podlahe boli aj 
nejaké remienky. Chcela si ich zobrať dcéra. Mama jej to zakázala 
a všetko doma vyrozprávala svojmu manželovi, čo videli. Tak 
viac manželke zakázal chodiť Horečným pomáhať. Po vypočutí 
tohto príbehu som sa domnievala, že to mohli biť pri deportovaní 
do Nového Mesta dentistu Blumena. Lebo bitka Blumena na 
Palčekovom (vŕšok za Starou Turou) skutočne bola. Nejaký ujo mal 
kúsok od cesty roľu a videl ako Blumena vytiahli z auta a mlátili 
ho. V Hrubom dome si to gardisti nemohli dovoliť, lebo tam bolo 
veľa svedkov. Určite chceli od neho, aby im prezradil, kde má zlato. 
Čiže modlitebné remienky na dvore u gardistu Horečného mohli 
byť Blumenove. Lenže pán Roháček, ktorý tiež býval v Hrubom 
dome, mi povedal, že jeho modlitebné remienky má on doma 
v Prešove. Dokonca mi poskytol aj nejaké dokumenty Blumenovcov 
a ich fotoalbum. Všetko okrem remienkov (modlitebné remienky 
– tefilim – sú to krabičky s remienkami s obsahom modlitieb 
používané na čele a ľavej ruke pri ranných modlitbách; viac v knihe 
na str. 172) je uložené v múzeu v Starej Turej. A ak remienky 
neboli Blumenove, tak určite iného staroturanského Žida, ktorého 
za bránou z nejakého dôvodu bili. Možno to mohol byť Gejza 
Gutstein, ktorý bol hodinár a možno predával i zlaté šperky.

Keď som písala knihu o Židoch Starej Turej, poskytla mi pani Žá-
kovičová z Topoleckej pozostalosť po MUDr. Františkovi Winterovi. 
A potom, ako sa dozvedela, že ja som sa narodila v bývalom židov-
skom dome, mi povedala, že si ma Židia Starej Turej vybrali, aby som 
o nich napísala, aby sa na nich nezabudlo.

 n Ing. Eva Tomisová

DHZ Papraď Vás srdečne pozýva na podujatie Tradičná 
mlatba obilia na mláťačke poháňanej tzv. „stabilákom“.  



www.staratura.sk 1307/2022 STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA

 Ubehlo 
 60 rokov
Pri príležitosti 60. výročia založenia poľov-
níckych združení v Starej Turej a mesiaca po-
ľovníctva a ochrany prírody, ktorým je jún, si 
pripravili členovia Poľovníckeho združenia 
Les Stará Turá a Poľovníckeho združenia 
Stará Turá výstavu s názvom ,,60 rokov po-
ľovníctva v Starej Turej“. Expozícia bola vy-
stavená v priestoroch Výstavnej siene Domu 
kultúry Javorina od 10. 6. 2022 do 17. 6. 2022. 
Na výstave mali návštevníci možnosť vidieť 
prezentáciu činnosti poľovníkov zo Starej 
Turej, získať nové poznatky z oblasti života 
zveri vo voľnej prírode, ako aj prezrieť si tro-
feje jelenej, danielej, srnčej a diviačej zveri. 
V piatok navštívili výstavu žiaci prvého až 
štvrtého ročníka Základnej školy Stará Turá, 
ktorí boli formou exkurzie prevedení celou 
výstavou. Deti dostali odpovede na zvedavé 
otázky o zvieratkách, ale taktiež sa naučili 
rozoznávať jednotlivé druhy vtáctva a zvierat 
žijúcich v lesoch Starej Turej, zistili nové veci 
o spôsobe vábenia a zvukových prejavoch zve-
ri a o športovej lukostreľbe. Najväčšiu radosť 
mali deti z prítomnosti poľovníckych psíkov 
pod vedením skúsených poľovníckych kyno-

lógov a sokoliara, ktorý mal so sebou výra 
skalného a sokola poľovníckeho. Porozprával 
im bližšie informácie o histórii sokoliarstva 
na Slovensku a jeho význame na hradoch 
a zámkoch v minulosti. Žiaci mali možnosť 
dozvedieť sa nové informácie o umelom od-
chove malých bažantov a niekoľko z nich 
mali možnosť aj vidieť na vlastné oči v malej 
odchovnej voliére. V kaviarni Domu kultúry 
Javorina pripravili pracovníci Lesoturu pre 
deti lesnú pedagogiku, poľovnícke a lesnícke 

hry, pričom najšikovnejší získali sladkú od-
menu, alebo knihy o prírode. Na výstave mali 
návštevníci možnosť taktiež vidieť expozíciu 
výtvarných diel detí o prírode, z ktorých boli 
tri vybraté (Eliška Dunajčíková 1. B, Stella 
Volárová 4. A, Lea Kubinová 4. C) a následne 
odmenené vecnými cenami. Všetkým, ktorí 
sa výstavy zúčastnili, ďakujeme za návštevu 
a tešíme sa na budúce stretnutia.

 n Zuzana Dudáková

Úspešný detský deň  v Topoleckej
V nedeľu 5. júna 2022 dobrovoľní hasiči z Topoleckej pripravili pri hasičskej zbrojnici 
v Topoleckej pre deti „detský deň“ plný súťaží a hier. Pre každé dieťa bol pripravený balíček 
plný sladkostí a špekáčik na opekanie.

K dobrej nálade prispel šašo a príjemná hudba. 
Nechýbal nafukovací skákací hrad, jazda na 
štvorkolke, možnosť obzrieť si zblízka hasič-
ské auto - IVECO a pre rodičov organizátori 
pripravili chutné občerstvenie.

Celé podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka 
finančnej podpore Nadácie Život Stará Turá 
a vďaka sponzorom: firmám MIPP, FREU-
DENBERG, OXYMAT, MOKI, CTM, 
VAN SWALOW, CHIRANA T.Injekta, 
UP Steel, SADLON Technologies, Potra-
viny Potfajová Stará Turá, Autoškola MAJA, 
Larade s. r. o. , Tech-K, p. Klimek, TESCO 
Stará Turá  a ostatným, ktorým patrí veľké 
ĎAKUJEME.

Verím, že o rok sa stretneme pri hasič-
skej zbrojnici v Topoleckej v dobrej nálade 
opäť a prídu aj tie detičky, ktorým sa tento 
rok nepodarilo 

 n Monika Hluchá - Dobrovoľný hasičský 
zbor Topolecká

 n Eliška Dudnajčíková 1.B  n Stella Volárová 4. A n Lea Kubinová 4. C
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MBK Stará Turá zvíťazila  v prestížnej 
medzinárodnej súťaži EGBL v kategórii 
do 18 rokov
Vo štvrtok 28. 4. sme cestovali do Košíc, kde 
domáce CBK Košice boli organizátorom 
veľkého podujatia - super finále European 
Girls Basketball League. Na toto super finále 
sa kvalifikovali 4 tímy. CBK Košice, Alvik 
Stockholm, BS Riga Centrs U17 a MBK Stará 
Turá. Pre náš malý klub toto bola premiérová 
účasť na takomto podujatí a už len účasť na ňom 
bola pre nás veľkým úspechom. Favoritom sme 
neboli, ale svoje ambície sme určite mali. Základ 
bol, že do každého zápasu chceme ísť naplno 
a pôjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, na čo 
to bude stačiť.

MBK STARÁ TURÁ - ALVIK BASKET 59:43. 
V piatok ráno bol našim prvým súperom Alvik. 
Do tohto dňa dievčatá odohrali s týmto súpe-
rom 3 veľmi tesné zápasy, čo naznačovalo veľkú 
zápletku. Zápas sme začali výborne, keď sme si už v 1/4 vypracovali 
9 bodový náskok. V 2/4 sa hra vyrovnala. Tretiu sme prehrali, keď 
nám súper dal až 5 trojbodových košov. V 4/4 sa súper začal neprí-
jemne približovať, no potom sme opäť zabrali a nakoniec z toho bolo 
pohodlné víťazstvo.
CBK KOSICE - MBK STARÁ TURÁ 41:44. V piatok večer nás čakal 
domáci celok, ktorý svoj prvý zápas prehral a o to viac bol motivovaný 
nás poraziť. Domáci tím mal veľkú výškovú prevahu, ktorú aj v 1/4 
dokonale využíval a šiel do 6 bodového vedenia. V 2/4 sme začali 
hrať tak, ako sme si predsavzali a bolo z toho 3-bodové polčasové 
vedenie. Takto sa zápas ťahal až do napínavej koncovky, kde sme boli 
my v pluse a mohli sme to zvládnuť aj s väčším kľudom, ale nervozita 
urobila svoje. Nevadí, chyby sa robia a chyby sú dobré na to, aby sme 
ich v budúcnosti neopakovali. Dievčatá tento zápas vybojovali a všetci 
sme z toho mali obrovskú radosť.
MBK STARÁ TURÁ - BS RIGA CENTRS U17 47:49. Zápasy sa vy-
vinuli tak, že sme vedeli, že ak neprehráme viac ako o 30 bodov, tak 
budeme hrať finále. Tento turnaj bol fyzicky veľmi náročný. Súperi 
boli dosť vyrovnaní a preto každého čakali 4 vyrovnané zápasy. Plán 
do tohto zápasu bol teda čo najviac prerozdeliť minutáž a nechať hrať 
všetky dievčatá. Samozrejme v rámci tohto plánu ukázať Rige, že sme 
nepríjemným súperom. 1/4 bola absolútne vyrovnaná, čo bolo veľmi 
dôležité, lebo sme videli v zápase Rigy s CBK, že Riga si vie urobiť 
veľmi rýchlo aj 20 bodový náskok. 2/4 sme dokonca náš výkon ešte 
zlepšili a vyhrali sme ju 13:4. 3/4 zvládol oveľa lepšie náš súper a tak 
pred poslednou časťou zápasu boli v 1-bodovom vedení. Zápas bol 
vyrovnaný až do posledných sekúnd, kde sme mali ešte posledný útok 
na výhru v tomto zápase, no nepodarilo sa nám dať kôš. To nám ale 
absolútne nevadilo. Dostali sme sa do finále, ušetrili sme sily a navyše 
sme boli nášmu oponentovi absolútne vyrovnaným súperom.
MBK STARÁ TURÁ - BS RIGA CENTRS U17 54:47. V nedeľu pres-
ne na obed sme nastupovali do finálového zápasu opäť proti Rige. Po-
zmenili sme trochu taktiku v útoku aj v obrane a poriadne namotivo-
vaní sme boli pripravení bojovať o zlato. V 1/4 sa nám totálne nedarilo 
presadiť hlavne v útoku. Nehrali sme útočne zle, ale nepadli nám aj 
vyložené strely. V obrane sme neboli dostatočne agresívni, nevyvíjali 
sme tlak a robili sme hlúpe fauly. Výsledkom toho bolo vedenie 16:5 
pre Rigu. Niektoré dievčatá dali hlavy dole, boli frustrované. Jasne 
sme si vysvetlili, že sa nič nedeje. Treba robiť v obrane to, čo sme si 
dohodli a v útoku nám to začne padať, len si musíme veriť. Nie vždy 

to tak býva, že sa to hneď naplní, ale teraz to vyšlo dokonale. V 2/4 
sme rozpútali uragán na palubovke. Dievčatá dreli v obrane jedna za 
druhú, v útoku hrali rýchlo, atakovali neustále kôš a mali sme skvelý 
pohyb lopty. Začali nám padať všetky strely, čo sme vystrelili. Hnacím 
motorom v týchto okamihoch bol náš ‘’pitbull’’ Saša Školková, ktorá 
prišla z lavičky a priniesla klasicky veľkú energiu v obrane a trafila 
všetky 3 strely. Skvelú štvrtinu hrala aj Hanka, ktorá prelomila smolu 
a po jednom z košov dala zo seba veľké emócie. Dievčatá odohrali 
špičkovú štvrtinu, v ktorej doslova sfúkli skvelý tím z Rigy 23:3. V 3/4 
súper zvýšil agresivitu, no odolali sme a v koncovke tejto časti sme 
už vyhrávali o 17 bodov. Nakoniec sme mali po 3/4 náskok 15 bodov. 
Asi sme si už mysleli, že je po zápase, no to sa nikdy nevypláca. Súper 
sa dostal do laufu a my sme sa nevedeli presadiť z ničoho. Výsledkom 
toho bola šnúra 14:0 pre Rigu. Počas tejto šnúry si bolestivo natiahla 
naša kapitánka Sisa slabiny a musela byť vystriedaná. Po pár minútach 
sa mi už hlásila – tréner, už môžem. Vrátila sa na ihrisko a preme-
nila ťažkú 3-bodovú strelu a neskutočne nabila energiou náš tím do 
koncovky. Od tej doby opäť nedostala Riga ani milimeter palubovky 
zadarmo. Zápas sme vyhrali a nastala totálna erupcia radosti a emócii. 
Dievčatá odohrali jeden úžasný turnaj. Neboli favoritom. Bojovali aj 
proti 190 cm vysokým a fyzicky veľmi zdatným hráčkam, no ukázali 
obrovské srdce. Ubrániť tieto fakt veľké hráčky bol tímový výkon, 
no predovšetkým to odmakali Ema Kubalová, Ema Eliášová a Viki 
Kubinová. Práve srdiečkom, obrovskou energiou, tým, že si opakovali 
neustále, že to dosiahneme spolu, sme to aj spolu dosiahli. Dievčatá 
sú skvelou partiou, akú som už dávno nezažil.

Do all stars pätky bola vybraná Megy Magdaléna Valová. Naj-
lepším hráčom tímu bola naša ‘’pitbullka’’ Saša Alexandra Školková 
a MVP celého podujatia bola Sisa Terézia Kraislová. Som presvedčený 
o tom, že nikto z nás by ani nikoho iného nevybral. Sisa bola lídrom 
ako z učebnice. Dokazovala to na palubovke, kde umne dirigovala 
našu hru, skórovala body, hľadala spoluhráčky a driapala v obrane. 
Okrem toho neustále vytvárala tzv. víťaznú mentalitu a všetkých 
vkuse hnala dopredu. Ak by bolo ale na mne, tak všetky dievčatá 
dostanú ocenenie. Znie to ako klišé, ale toto som fakt dlho nezažil. 
Každá pochopila svoju rolu v tíme. Prijali ju a neodúvali sa. Neviem si 
predstaviť, že by sme to zvládli bez hociktorej z nich. Na tomto úspe-
chu má určite podiel aj tréner Dobro Lupták, ktorý tím viedol predo 
mnou. Veľkou pomocou pre dievčatá bol náš Dodko Jozef Vandlík. 
Ale asi najväčší kredit by som dal Táničke, ktorá bola s dievčatami �
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Trieďme odpad lepšie
Milí občania,
s témou triedenia odpadu sa stretávame po-
merne často. Farebné odlíšenie kontajnerov, 
obrázky alebo texty, ktoré nám napovedajú čo 
do daného kontajnera patrí, letáky s informá-
ciami o triedení odpadu a mnoho iného stále 
niekedy nestačia.

Často sa stretávame s veľkým počtom 
nečistôt v nádobách a vo vreciach na sepa-
rovanie, čo ohrozuje systém zberu a výrazne 
zaťažuje náročný proces triedenia. Všetky 
triedené zložky, teda plasty, kovy, papier, sklo 
a bioodpad sa dotrieďujú ručne na Zbernom 
dvore. 

Preto Vás žiadame o dôsledné a zodpo-
vedné triedenie odpadu, ktoré výrazným 
spôsobom uľahčuje celý dotrieďovací pro-
ces. Správnym triedením predchádzame 
zbytočnému uloženiu triedeného odpadu 
na skládke, čo má výrazný vplyv na výšku 
poplatku za smeti. 

Na webových stránkach technických slu-
žieb (www.tsst.sk), v sekcii odpady, nájdete 
podrobný prehľad triedenia odpadu v časti 

„Ako správne triediť odpad“.

 n Technické služby Stará Turá

celú sezónu a všetko si s nimi odžila a vždy 
tu pre ne bola. Mojou úlohou bolo pomôcť 
celému tímu na tomto turnaji a snáď sa mi to 
aspoň trošku podarilo. Túto výhru by sa nám 
ale nikdy nepodarilo dosiahnuť bez p. Neráda, 
ktorý nás neustále podporuje a vytvára nám 
tie najlepšie podmienky. Táto trofej je do veľ-
kej miery jeho zásluhou.

Veľké poďakovanie patrí našim rodičom, 
ktorí pricestovali do Košíc a dievčatá neustále 
podporovali a nakoniec si s nami mohli užiť 
krásne pocity z víťazstva. Obrovský kredit 
patrí domácim organizátorom z CBK Mi-
nibuseuropa Košice Ťahanovce, ktorí zvládli 
organizáciu úplne úžasne. Všetko bolo na tej 
najvyššej úrovni. Veľmi sme im priali medai-
lu, ale nevadí, oni svoju veľkú kvalitu ukážu 
už čochvíľa na MSR.

Dovolím si tvrdiť, že tento úspech je aj 
skvelou vizitkou pre SVK basketbal a zapíše 
sa zlatými písmenami aj do histórie staro-
turanského športu. Byť celkovým víťazom 
európskej dievčenskej basketbalovej ligy sa 
vám nepodarí každý deň a ani každú sezónu. 
Zaslúžili sa o to: Terézia Kraislová, Magda-
léna Valová, Alexandra Školková, Hanka 

Dobošová, Diana Uhlíková, Ema Eliášová, 
Viktória Kubinová, Ema Kubalová, Agáta Vi-
dová, Vanesa Sekerková, Sandra Sadloňová, 
Nina Gavláková. Tréneri Tomáš Kačmarik, 
Tatiana Moravčíková a Dodo Vandlík.

 n Tomáš Kačmarik, MBK Stará Turá, foto: 
MBK Stará Turá

�

 n Do bioodpadu prosím nevhadzujte 
plastové vrecká, tašky alebo vrecká!

 n Nádoba na kovy znehodnotená 
zmesovým komunálnym odpadom.

 n Vysypané nádoby na sklo s množstvom 
nečistôt, ktoré do skla nepatria! Sklo, ako 
aj iné triedené zložky, sa dotrieďujú ručne.

 n Nádoba na plasty znehodnotená 
zmesovým komunálnym odpadom.
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