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Staroturanský 
triatlon
33. ročník, 10. 
august, Dubník I.

Opäť raz jedno veľmi dobré 
predstavenie

Možno sa to zdá byť ako klišé, no inak 
sa mi nedá zhodnotiť, a čo najstručnejšie 
vystihnúť, výborné predstavenie, ktoré sa 
podarilo divadelnej skupine TILIA pred-
viesť. O tom, že tomu tak bolo, svedčili 
i usmiate a spokojné tváre ľudí, vychádza-
júci z Domu kultúry Javorina. Istá dávka 
očakávania, v poradí už štvrtého predsta-
venia, sa tak razom preformovala na dobrú 
náladu. Veď už ako sa blížila siedma hodina, 
dovtedy plné námestie sa pomaly vyprázd-
ňovalo a čoraz väčšie skupinky ľudí mierili 
za kultúrou v našom meste. O to krajšie 
bolo, že ju pre nás vytvorili „Turanci“, ktorí 
sa svojich rolí zhostili tak hodnoverne, až sa 
mi miestami zdalo, že sedím na lavičke na 
Dubníku a sledujem internetové mamičky 
zažraté do najnovšieho článku o kojení 

a prebaľovaní, učiteľky zdeformované z den-
nodenného vysvetľovania toho istého učiva 
stále dookola, nadšené psičkárky prihovára-
júce sa svojim psom, vyfintené slečny uháňa-
júce chlapa, pričom pobyt na inej galaxii už 
pre ne nie je prekážkou, prenaturalizované 
matky pri ktorých netušíte, či to, čo nesie 
pred sebou je zabalené dieťa alebo zle ukrý-
vaná nadváha a predavačky, ktoré sa stŕhajú 
zo sna a vítajú zákazníkov. Pripomenutím, 
že je to „len“ predstavenie, bolo výborné 
akrobatické číslo dvojice – Filip Bajjani 
a Ema Kuhajdová.

Pravidelní návštevníci týchto predsta-
vení po doznení poslednej repliky razom 
vstali a nadšene tlieskali. Ostatní, ktorí ešte 
nemali možnosť vidieť túto zostavu na scéne, 
spočiatku len neveriacky krútili hlavami 

nad ich profesionálnym výstupom, no skôr, 
ako primátor mesta spoločne s riaditeľkou 
Domu kultúry Javorina odovzdali poslednú 
kvetinu, nastal spoločný „standing ovation“. 

A preto, ak ste si náhodou toto skvelé 
predstavenie nestihli pozrieť a máte chuť 
sa uvoľniť a dobre pobaviť na veciach pre 
Turancov známych, určite si nenechajte ujsť 
reprízu „Návštevníka“, ktorú pre nás títo 
skvelí, a len s nevôľou musím napísať ama-
térski, herci po letných prázdninách plánujú 
zopakovať. 

Martina Hlubocká

autor foto: Dušan Haver
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Rekonštrukcia 
škôlky pokračuje

Mestu Stará Turá bol ešte 
v roku 2017 schválený nená-
vratný finančný príspevok na 
projekt: Zníženie energetickej 
náročnosti objektu Materskej 
školy na Ul. Hurbanova 142, 
alokované pracovisko Ul. 
Hurbanova 153, v rámci výzvy 
zameranej na zníženie ener-
getickej náročnosti verejných 
budov, ktorú vyhlásila Slovenská 
inovačná a energetická agen-
túra. Poskytovateľom pomoci 
je Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej repub-
liky. Celková suma oprávne-
ných výdavkov je plánovaná 
na 657 431,54 €, z toho výška 
nenávratného finančného prí-
spevku v hodnote 95% tvorí 
sumu 624 559,96 € a zvyšných 
5% predstavuje výšku spolufi-
nancovania zo zdrojov mesta 
vo výške 32 871,58 €.

V polovici mája začala 
po mnohých byrokratických 
prieťahoch súkromná firma 
s rekonštrukciou budovy tejto 

škôlky. Po odovzdaní staveniska 
a porovnaní rozpočtu projektu 
a stavu budovy zistila firma, že 
v projekte chýbajú mnohé dôle-
žité súčasti rekonštrukcie, ktoré 
bude potrebné dofinancovať. 
V minulosti narýchlo urobený 
projekt sa mestu vypomstil, na 
zrealizovanie prerábky budovy 
škôlky budeme musieť nájsť 
v rozpočte mesta navyše pri-
bližne 150 000  €. Keďže ide 
o priestor, v ktorom budú tráviť 
čas naši najmenší, tieto peniaze 
musíme v rozpočte nájsť aj na 
úkor iných naplánovaných akti-
vít. Som rád, že firma pristúpila 
k stavebným prácam naozaj zod-
povedne a už po dvoch mesia-
coch je vidieť, že urobili veľké 
množstvo práce. 

Držme si palce, aby sa neob-
javili žiadne ďalšie problémy 
a budova škôlky už od januára 
opäť slúžila deťom a pracovní-
kom materskej školy.

Primátor mesta 
autor foto: MsÚ

Rekonštrukcia Domu 
štátnej správy

Mestský úrad Stará Turá oznamuje, 
že z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie 
budovy Domu štátnej správy je od 
pondelka 17.6.2019 dočasne znemož-
nený prístup verejnosti do tejto budovy. 

Vzhľadom k tomu bude dočasne 
upravená prevádzka Oddelenia 
výstavby, ÚP a ŽP a Sociálneho odde-
lenia MsÚ. Ohľadom vybavovania 
úradných záležitostí klientov je nutný 

telefonický dohovor (odd. výstavby - 
t. č.: 0915 984 310, odd. sociálne - t. 
č.: 0905 638 860) a stretnutia sa budú 
realizovať v budove Mestského úradu 
Stará Turá. 

Budova bude pre verejnosť uzatvo-
rená pravdepodobne do konca septem-
bra 2019. 

MsÚ Stará Turá 
autor foto: MsÚ

Mestský rozhlas 
od júna so 
zmenami

Mesto Stará Turá pristúpilo po dlhých 
rokoch k výmene zariadenia mestského rozhlasu 
a k modernizácii rozhlasového vysielania. 

V nadväznosti na nové možnosti zariadenia 
sme pristúpili k vypracovaniu novej smernice 
pre vysielanie Mestského rozhlasu v Starej Turej 
a poskytovanie SMS služby. 

Smernica, ktorá je platná od 1.6.2019, upra-
vuje vysielací čas rozhlasu na 10.00 h a 14.30 h 
každý pracovný deň okrem dní, kedy sa koná na 
cintoríne v Starej Turej smútočný obrad. Ďalšou 
dôležitou zmenou je úprava poplatkov za rozhlas, 
ktoré neboli upravované od r. 1996. Zo súčasných 
1,66 € pre FO a PO s trvalým pobytom alebo síd-
lom v Starej Turej a 3,32 € pre FO a PO s trva-
lým pobytom alebo sídlom mimo Starej Turej 
bol poplatok upravený na 3,50 € za odvysielanú 
reláciu bez rozdielu či ide o FO alebo PO so síd-
lom alebo trvalým pobytom v Starej Turej alebo 
mimo nej.

Úplne znenie smernice nájdete na:
https://bit.ly/2XWOY5m

Kancelária primátora mesta
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Výzva na podávanie 
žiadostí o grant

Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna orga-
nizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a  zveľa-
ďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará 
Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s finanč-
nou pomocou druhých. Nadácia bola zriadená 
za účelom podpory rozvoja neziskových činností 
v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, 
zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a pri-
spievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života 
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 2. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2019.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových akti-
vít detí a mládeže. Podporované  aktivity môžu 
byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora 
zdravia; prevencia a  liečba drogovo závislých; 
podpora športu; zachovanie kultúrnych hod-
nôt. Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie 
ponuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne 
venujú deťom s  cieľom pritiahnuť ďalšie deti 
a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky 
na celoročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať 
projekty, ktoré umožnia zapojenie, čo najväčšieho 
počtu detí, prípadne mládeže a možnosť opako-
vania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
•  pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke 

skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi 

a mladými ľuďmi,
•  pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú akti-

vity pre svojich rovesníkov,
•  pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom 

čase venujú pravidelne deťom a mládeži.

KRITÉRIÁ
•  projekt je určený vekovej skupine  do 26 rokov,
•  projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni,
•  aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo 

nepravidelný charakter,
•  celková výška nákladov na projekt nie je obme-

dzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je sta-
novená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

•  grant v zásade nesmie byť použitý na investície 
- posudzuje sa individuálne v súvislosti s požia-
davkami projektu,

•  finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie 
presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť 
finančný),

•  financie budú záujemcom poukázané naraz.

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU
• všetci záujemcovia o program a podporu majú 

možnosť informovať sa u koordinátora pro-
jektu a v informačnej kancelárii mesta,

• záujemcovia o  finančnú podporu spracujú 
projekt a  pošlú ho na adresu koordinátora 
projektu,

• správna rada rozhodne o udelení grantu,
• s predkladateľmi schválených grantov sa uza-

vrie zmluva,

• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu.

Uzávierka prijímania projektov: 
30. september 2019
Trvanie projektu: 01.10.2019 – 30.06.2019
Predloženie záverečnej správy: do 30.09.2019

Bližšie informácie k  vypracovaniu a  podaniu 
žiadostí o  grant dostanete u  koordinátora 
Programu malých komunitných grantov: Ing. 
Ivety Petrovičovej 032 746 1635; 0915 984 308, 
e-mail: iveta.petrovicova@staratura.sk 
v pracovných dňoch. Formuláre sú k dispozícii 
na webovej stránke mesta Stará Turá: 
www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie

Ponuka ihličnatého palivového dreva
Vážení občania, 
z dôvodu pretrvávajúcej kalamity spôsobenej podkôrnym hmyzom, spoločnosť Lesotur, s. r. o. – lesy mesta Stará Turá ponúka: 

ihličnaté palivové drevo v 4 m dĺžkach s dopravou na miesto určenia za zvýhodnenú 
cenu 29 eur/m3 s DPH s platnosťou od 15.7.2019 do odvolania. Cena dreva 

s dopravou platí pre kataster mesta Stará Turá a prímestské časti.

Cena dopravy pre okolité obce bude rozdielna podľa  vzdialenosti  od Starej Turej a to 1,50 eur/km nad vyššie uvedenú  cenu, 
keďže dopravu zabezpečuje dodávateľská firma.

Ihličnaté palivové drevo je možné použiť rovnako ako listnaté palivo do sporákov, kotlov, krbov, kachiel a podobne. Výhrevnosť 
pri použití ihličnatého paliva na kúrenie je porovnateľná ako pri použití listnatého paliva. Pre objednávku palivového dreva je 
potrebné vopred zaplatiť v budove Lesoturu (predajňa Les, príroda, záhrada) na ul. SNP 72/36 v Starej Turej a následne po tele-
fonickom potvrdení Vám bude drevo dodané na uvedenú adresu.

V prípade záujmu môžeme vyhotoviť i zálohovú faktúru a po jej zaplatení dodať ihličnaté palivo.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte priamo v budove Lesoturu, príp. na tel. 032/776 48 90 alebo 0918 474 320.

Lesotur, s. r. o., ul. SNP 72/36, 916 01 Stará Turá  

tel.: 032/776 48 87, 776 48 90; fax: 032/776 30 99 

IČO: 36715191, IČ DPH: SK2022291722

PROGRAM MALÝCH 
KOMUNITNÝCH 
GRANTOV 2019



4  Staroturiansky Spravodajca 07/2019 www.staratura.sk

Dočasné uzatvorenie detašovaného 
pracoviska Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Starej Turej
Vzhľadom na skutočnosť, že budova Domu štátnej správy v Starej Turej, v ktorej sídli aj detašované pracovisko Úradu práce, soci-

álnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, je v rekonštrukcii, oznamuje ÚPSVaR klientom, že budova DŠS so sídlom Družstevná 
2, Stará Turá bude z technických príčin od 12.06.2019 – 30.09.2019 uzatvorená.

Klientov oddelenia služieb pre občana vybavia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 
40 – žltá budova, 1. poschodie a klientov oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností vybavia 
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 36, vysoká zelená budova, 4. poschodie alebo 
na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 561/6, kde bude dočasne úradovať a vybavovať klientov 
p. Ing. Oľga Svíteková.

ÚPSVaR NMnV

Harmonogram prác technických služieb 
počas letných a jesenných mesiacov

Technické služby Stará Turá zabezpečujú počas roka okrem iného aj pravidelnú údržbu 
verejných priestranstiev a zelene v našom meste. Okrem týchto prác sa však venujú aj 
ďalším aktivitám, ktoré by inak mesto muselo zabezpečovať dodávateľsky. Tým sa šetria 
finančné prostriedky z rozpočtu mesta.

Viacerí občania sa na nás obracajú so žia-
dosťou o informáciu, čo budú realizovať TS 
v blízkom období. 

Na letné a jesenné obdobie majú 
TS naplánovaný nasledovný 
harmonogram prác:
• kosenie a príprava Slávností bratstva 

Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine,
• zemné úpravy ihriska na Ul. Hurbanovej 

(vnútroblok pri MsÚ) - na jeseň dovoz 
hornej vrstvy hliny a dosievanie trávnika, 
sadenie stromov a kríkov a iného rastlin-
ného materiálu podľa projektu,

• osádzanie mobiliáru na Ul. Hurbanovej 
(vnútroblok pri MsÚ),

• zrezávanie stromov za telocvičňou na Ul. 
Štefánikovej, ktoré zavadzajú pri zatepľo-
vaní budovy,

• rekonštrukcia vnútrobloku (II. časť) za 
OD Jednota - spevnené plochy august 

– september 2019, sadbové úpravy sep-
tember – november 2019 (stromy, kríky, 
mobiliár),

• bylinková záhrada na Ul. Hurbanovej za 
OD Jednota (vnútroblok) podľa projektu,

• budovanie kontajnerového státia 
v Drgoňovej doline,

• rozširovanie kontajnerového státia na Ul. 
Jiráskovej,

• demontáž stožiarov (15 ks) na Ul. Mýtnej,
• doplnenie osvetlenia na ihrisku na Papradi,
• doplnenie osvetlenia na autobusovej 

zastávke: Papraď – Salaš,
• čistenie rigolov Drgoňova dolina, Jazviny,
• technická pomoc na akciách: Slávnosti 

bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej 
Javorine, Mestské oslavy SNP v časti Nárcie, 
Remeslá našich predkov na Námestí 
slobody.

Termíny prác sú orientačné, nakoľko sa 
technické služby musia prispôsobovať zme-
nám počasia i dovolenkovému obdobiu 
zamestnancov.

Kancelária primátora mesta
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Spomienka 
v osade Nárcie

Mesto Stará Turá v spolupráci s ZO SZPB Stará Turá Vás pozýva na 
spomienkovú slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP k pamätníku 
do osady Nárcie, ktorá sa uskutoční v piatok 23. augusta 2019 od 
15.30 hod. Odchod autobusu je o 14.45 hod. od DK Javorina so 

zastávkou oproti Mestskému úradu. Pre účastníkov je pripravené 
občerstvenie a posedenie pri ohni v priestore pod pamätníkom.

Krajské oslavy SNP 
na vrchu Roh

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás srdečne pozýva 
na spomienkové podujatie organizované pri príležitosti 75. výro-
čia Slovenského národného povstania. Krajské oslavy sa uskutočnia 
v sobotu 24. augusta 2019 popoludní na vrchu Roh pri obci Lubina. 
Po skončení oficiálnej spomienkovej časti osláv bude pripravený 
v amfiteátri Roh i zaujímavý kultúrny program. Viac informácií na 
plagátoch k podujatiu.

ZO SZPB Stará Turá

Pamätník I. D. Dibrova 
čaká na návštevníkov 

v plnej paráde
4. júla 2019  skupinku čle-

nov SZPB zo Starej Turej a pár 
turistov vyviezli pracovníci 
Lesoturu k pamätníku Ilju 
Daniloviča Dibrova – veliteľa 2. 
Stalinovej brigády, ktorý padol 
v pohorí  Bielych Karpát počas 
SNP. Na mieste jeho skonu je 
postavený pamätník. I keď sa 
nachádza v zložitom teréne 
hlboko v horách, denne tadiaľ 
prechádza množstvo turistov, 
pretože tam vedú turistické 
chodníky. Pamätník bol obras-
tený machom, písmená boli už 
skoro nečitateľné, lavička so 

stolíkom boli už odhnité, takže 
skupina šiestich  brigádnikov 
mala 5 hodín čo robiť.

V roku, kedy si celé Slovensko 
bude pripomínať 75. výročie 
SNP si môže i naše mesto pove-
dať, že pamätníky SNP má pri-
pravené k pietnej spomienke.

Pocit z dobre vykonanej 
práce stál za to. Hodiny strá-
vené hlboko v horách, v lone 
krásnej prírody evokoval v nás 
text piesne Zuzany Smatanovej: 
horou – tep môjho srdca túži 
večne znieť... 

Z. Z.

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.

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.
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Rozlúčka 
s predškolákmi

26. júna 2019 prežilo 
našich 72 predškolákov 
svoj veľký deň – rozlúčku 
s materskou školou spojenú 
s odovzdávaním osvedčení 
o ukončení predprimár-
neho vzdelávania v obrad-
nej sieni mesta Stará Turá. 

V slávnostnej atmosfére 
sa deťom, rodičom, učiteľ-
kám  a hosťom prihovorila 
pani Gavačová, zástupkyňa 
primátora. Pani Kadlecová, 
Bacharová a Kolprecajová 
v mene rodičov poďako-
vali pani učiteľkám za lásku 
a starostlivosť, vďaka ktorej 
sú dnes z malých vystraše-
ných, uplakaných drobče-
kov šikovné samostatné 
deti, pripravené vstúpiť do 
sveta vzdelania. 

Zostáva už len pár dní 
a naši škôlkari navždy 
opustia triedy materskej 
školy. Naposledy uložia 

hračky do poličiek, napo-
sledy nám zamávajú 
a vykročia na novú cestu...

„Milé deti, v škôlke ste sa 
veľa naučili, zažili ste veľa 
zábavy, viete kresliť, spie-
vať, tancovať. Dokážete si 
navzájom pomáhať a sú 
z vás naozajstní kamaráti. 
V škole vás čakajú noví 
priatelia, nové hry, ale aj 
veľa práce, kým sa naučíte 
čítať, písať, počítať. Nebude 
to vždy ľahké a niekedy sa 
vám možno vôbec nebude 
chcieť. Ja však verím, že 
naďalej budete takí šikovní, 
ako doteraz, a že sa o rok 
svojim pani učiteľkám prí-
dete pochváliť s vysvedče-
niami, na ktorých bude plno 
jednotiek.“

za materskú školu 
Ľubica Hučková

Pozvánka do Centra voľného času
V stredu  28. 8. 2019 pozývame deti a ich rodičov na Deň otvo-

rených dverí od 8.30 – 16.30 hod. 
V rámci tohto dňa ponúkame nielen informácie o pripravova-

ných záujmových aktivitách v CVČ Stará Turá v školskom roku 
2019/20, ale i bezplatné:
• na mieru šité odborné poradenstvo pre rodičov a ich deti o opti-

málnom voľno-časovom zameraní dieťaťa,
• služby sociálneho pedagóga (sociálno-výchovné poradenstvo vrá-

tane rodinného poradenstva a konzultácií, kariérové poradenstvo),
• odborné poradenstvo a individuálnu konzultáciu pre študentov 

pedagogických fakúlt ohľadne výberu a spracovania tém baka-
lárskych a diplomových prác v oblasti pedagogiky voľného času.

• a samozrejme ponuku záujmových krúžkov:

Pre predškolákov (5 – 6-ročné deti, 
narodené do 2014 vrátane):
•  Minizumba  (K. Kotrasová)
•  Lentilky (J. Koníková)
•  Talentníček (K. Kotrasová)
•  Športovo-pohybová prípravka (J. Koníková)

Pre školákov:
•  Chovateľský krúžok a ekohry  - I. i II. stupeň ZŠ (J. Koníková)
•  Pesničky s gitarou – II. stupeň ZŠ  (V. Tepličková)
•  Kreatív – krúžok tvorivých činností pre deti I. stupňa ZŠ 

(K. Kotrasová)
•  Kreatív – produktový dizajn – krúžok tvorivých činností pre 

deti II. stupňa ZŠ (K. Kotrasová)
•  Detský parlament mesta Stará Turá – II. stupeň ZŠ (V. 

Tepličková)

•  Kurz komunikačných zručností – žiaci 8. a 9. ročníkov 
(V. Tepličková) 

•  Úsmev – záujmový krúžok pre zdravotne znevýhodnené deti 
(M. Milata)

•  Slovenská dáma – I. i II. stupeň ZŠ (P. Milata)
•  Kolkársky krúžok – II. stupeň ZŠ (K. Sadloň) 
•  Minizumba – I. a II. stupeň ZŠ  (K. Kotrasová)
•  Brušné tance – II. stupeň ZŠ (V. Tepličková)
•  Tanečná gymnastika – I. i II. stupeň ZŠ (J. Koníková)
•  Aerobik – pre dievčatá 7. – 9. ročníkov (V. Tepličková)

Pre mládež nad 15 rokov a dospelákov:
•  Stepaerobic a posilňovacie cvičenia (J. Koníková)
•  Aerobikmix a posilňovacie cvičenia (V. Tepličková)
•  Cvičme v rytme (S. Kotrasová)
•  Kondičný tréning (K. Kotrasová)
•  Kalanetika (J. Koníková)
•  Brušný tanec a posilňovacie cvičenia pre začiatočníkov 

(V. Tepličková) 
•  Pilates pre pokročilých – uzatvretá skupina (R. Šutarová)

Pre mamičky/oteckov na materskej 
dovolenke so svojimi deťmi do 3 rokov:
•  Babyclub (K. Kotrasová)

Podrobné informácie o záujmových krúžkoch 
a iných pravidelných činnostiach získate priamo v CVČ alebo na 
www.cvcstaratura.edupage.org .

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá
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Ľudská nevšímavosť a ostych sa ozvať 
sú často len čakaním na nešťastie

„Zomrela suseda. Mala porážku,“ povedala mi mama. „A to som sa s ňou ešte predvčerom 
rozprávala. Aj sa mi zdalo, že má jeden kútik úst zvesený dole, ale bolo mi hlúpe jej to ho-
voriť. Myslela som, že by sa mohla uraziť.“ Nevyslovená otázka, či mohla suseda ešte dnes 
žiť, keby sa nebála ju upozorniť, bude trápiť moju mamu ešte dlho. Možno do konca života.

Ľudská nevšímavosť je čakaním na 
nešťastie, povedal si môj manžel a rozhodol 
sa ísť na políciu.

Po otrasnej skúsenosti, keď po 130 km 
pohodovej jazdy na bicykli po krajoch 
moravských a slovenských, ho v rodnom 
meste asi 50 metrov od domova takmer 
prizabil opitý vodič. Poznal ho. Bol to jeho 
kamarát z detstva, ktorý je v meste známy 
najmä svojou hladinkou v zime, v lete, ráno, 
večer. Keď sa trochu oklepal a dostal sa zo 
šoku, vybral sa skratkou k jeho domu, aby 
mu oznámil, že ide na políciu. K jeho domu 
prišiel práve vo chvíli, keď vodič vyliezal 
z auta. „Uvedomuješ si Peter, že si ma pred 
chvíľou takmer zabil?“ spýtal sa svojho 
kamaráta rozzúrený manžel. Pri pohľade na 

neho si však musel odpovedať sám. Petrov 
neprítomný pohľad a nekoordinované 
pohyby nasvedčovali tomu, že nie on vie-
dol vozidlo, ale vozidlo viedlo jeho. „Chcem 
ti len povedať, že idem na políciu. Nebudem 
čakať, až niekoho zabiješ,“ oznámil mu môj 
manžel a vybral sa na políciu.

„Ste zranený?“ opýtal sa ho na stanici 
policajt, keď mu môj manžel vyrozprával 
príhodu s opilcom za volantom. „Nie som,“ 
odpovedal manžel. „Tak to nemôžeme nič 
robiť. Ak sme ho nezastavili opitého v aute, 
nemôžeme mu nič dokázať,“ pokrčil rame-
nami policajt. „To je mi jasné,“ povedal môj 
manžel, „ja len chcem, aby ste upozornili 
svojich kolegov, že tento šofér s touto znač-
kou auta chodí opitý na aute každý deň a je 

len otázkou času, kým niekomu ublíži, alebo 
niekoho zabije,“ domáhal sa aspoň nejakého 
zásahu manžel.

„Ak ho nechytíme opitého za volantom, 
nemôžeme robiť nič,“ trval na svojom poli-
cajt a týmto konštatovaním uzavrel rozhovor 
a zároveň i prípad.

A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. 
Pán Peter jazdí na svojom tátošovi ďalej. 
Často opitý. S naším vedomím i s vedomím 
polície.

Nuž, niekedy ani ľudská všímavosť 
a nehanebné ukázanie prstom nemusí sta-
čiť pre pokoj v duši a môže byť len čakaním 
na nešťastie.

Věra Tepličková

PS.
Tento článok je uverejnený i na: https://

teplickova.blog.sme.sk/c/512411/ludska-
-nevsimavost-a-ostych-sa-ozvat-su-casto-
-len-cakanim-na-nestastie.html?ref=vsimli

Pekné pripomenutie nezabudnuteľných chvíľ
V závere mesiaca jún sme opäť privítali v obradnej sieni mesta jubilujúcich občanov. 
Priateľská atmosféra, ktorú vytvorili matrikárky Bc. Erika Držková a Mgr. Ivona Málková 
v spolupráci s členkami Zboru pre občianske záležitosti mesta Stará Turá sa niesla počas 
celej ceremónie pre občanov, ktorí sa dožili krásneho životného jubilea, 70 a 80 rokov. 

Celkovo 47 oslávencov si v úvode 
vypočulo príjemné tóny Detského folklór-
neho súboru Turanček pod vedením MgA. 
Michala Stískala. Krátkou básňou sa k nim 
prihovorila Mgr. Katarína Medňanská 
a následne si zobral slovo v príhovore primá-
tor mesta PharmDr. Leopold Barszcz, ktorý 
zaželal jubilantom pevné zdravie, šťastie 
a spokojnosť v rodinnom kruhu. V závere 
sa všetkým zainteresovaným poďakoval 
a odovzdal pamätný list a kvet. Jubilanti toto 
príjemné popoludnie spečatili podpisom 

do pamätnej knihy mesta a presunuli sa do 
zasadačky, kde bolo pre nich pripravené 
občerstvenie.

O dva dni neskôr, konkrétne 27.6. nás 
opäť čakala príjemná udalosť. V obradnej 
sieni mesta Stará Turá, si pripomenulo 8 
staroturianskych manželských párov 50 
rokov spoločného spolužitia – zlatú svadbu. 
Primátor mesta v krátkom príhovore vyslo-
vil obdiv nad ich dlhoročným manželským 
spolunažívaním a vyzdvihol, že v mnohých 

ohľadoch tvoria krásny príklad nekonečnej 
lásky a obetavosti pre nás všetkých. V závere 
im poprial veľa krásnych spoločne prežitých 
rokov v zdraví, šťastí a láske. Manželia si 
z jeho rúk prevzali malý darček a zanechali 
svoj podpis v pamätnej knihe mesta. 

I my za redakciu Staroturianskeho spra-
vodjacu touto cestou ďakujeme všetkým 
zúčastneným jubilantom a manželským 
párom a želáme im, aby boli naďalej plný 
životného optimizmu, tešili sa dobrému 
zdraviu a sprevádzala ich radosť a spokoj-
nosť na každom kroku.

za redakciu M. Krč 
Autor foto: MsÚ Stará Turá

Jubilanti v obradnej sieni mesta Stará Turá



8  Staroturiansky Spravodajca 07/2019 www.staratura.sk

DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

• 9. – 31. augusta 2019 – na výstavu Zvyky a obyčaje Starej Turej, 
ktorá je zameraná na tradície nášho mestečka a jeho okolia. Výstava 
približuje obyčaje, ktoré boli súčasťou každodenného života našich 
predkov, tvrdú a ťažkú prácu i zábavy, ktorými sa do života priniesli 
rozptýlenie a radosť.

• 19. septembra 2019 o 19:00 – na komédiu jedného herca Pavol 
Seriš: PRI KASE z prostredia supermarketov, hypermarketov, mega-
marketov a gigamarketov. Paródia na dnešnú konzumnú spoločnosť 
vychádzajúca ako z reálneho, tak z absurdného základu. Autorská zmes 
stand-up comedy a pohybového herectva zo sveta obchodu, bez návštevy 
ktorého si pomaly nevieme predstaviť ani deň. Komédia získala Cenu 
diváka na medzinárodnom festivale netradičných divadiel Kopřiva 2017. 
Režijná spolupráca: Adam Steinbauer. Vstupné: 5 € a 6 €

• 29. septembra 2019 o 16:00 – na detské predstavenie Smejko 
a Tanculienka – Všetko najlepšie! Piate výročie populárnej dvo-
jice Smejko a Tanculienka oslávime najväčšími rozprávkovými a taneč-
nými hitmi. Pred hladným vlkom zachránime Kozliatka aj Medvedíka. 
Zase priletí náš večne opakujúci sa Papagáj. Nových chrobáčikov 
vychováme s pesničkou Nonono tytyty a potešíme známou Hlava 
ramená. Toto všetko a omnoho viac na Vás čaká na koncerte Smejka 
a Tanculienky. Predstavenie je vhodné pre všetkých od 2 rokov.
 Vstupenky si môžete zakúpiť na www.ticketportal.sk

• 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

• 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 

• 26. september  2019 – pozývame Vás na autobusový zájazd na 
narodeninový koncert Borisa Filana do Bratislavy. Bude tam 
múdrosť, skúsenosť a sranda. Bude tam BORIS FILAN a jeho banda. 
V programe tiež vystúpia Elán, Richard Müller, Pavol Hammel, Václav 
Patejdl, Ján Lehotský, Kamil Peteraj, Oliver Andrassy a Rasťo Piško.
 Vstupné a doprava: 40 €

K U R Z Y

• Klub paličkovanej čipky pri DK Javorina organizuje Kurz paličkovanej 
čipky. Kurz bude prebiehať 1x týždenne (2 hod.). Celkový počet 20 hod. 
Poplatok 30 €. Prihlásiť sa môžete do 30. 9. 2019.

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 Kapuściński, Ryszard: Šachinšach • Martin-Lugand, 
Agnes: Kvapka šťastia v rannej káve • Pronská, Jana: Dve mince 
nádeje • Huarache, Mamani Hernán: Kurandera - hledání podstaty 
ženské síly Detektívky Horst, Jorn Lier: Zadná izba • O´Hara, 
Kenneth: Nôž tvaru delta Náučná literatúra Mandžuková, 
Jarmila: Slová, ktoré pomáhajú • Kováčová, Barbora: 45 hier na 
podporu vizuomotorickej koordinácie detí raného a predškolského 
veku Detská literatúra Kol.: Slovenské rozprávky = Slovak 
Fairy Tales (dvojjazyčné vydanie obľúbených rozprávok Small, 
Lily: Zvieratká z Kúzelného lesa – ježko Viky Detská náučná 
literatúra Mlčúchová, Lenka., Abramovičová, Nina: Milan Rastislav 
Štefánik: kreslený príbeh rodáka z Košarísk

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite 
istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký 
človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť 
ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie 
z počítačových hier. Tejto akcie sme sa zúčastnili aj my z knižnice 
K. Royovej i Domu kultúry Javorina. Čítali sme deťom na Námestí 
slobody Stará Turá. Svoju obľúbenú knihu predstavila a prečítala z nej 
i  zástupkyňa primátora mesta p. Mgr. Iveta Gavačová. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným, no najmä deťom z materských škôl, že nás so 
záujmom počúvali.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985

T-štúdio, s.r.o., reklamná agentúra a tlačiareň
Jiráskova 169, 916 01 Stará Turá

www.t-studio.sk

prijme do TPP (alebo na čiastočný úväzok)

EKONOMICKO -ADMINISTRATÍVNU
PRACOVNÍČKU

NÁPLŇ PRÁCE:  samostatné vedenie podvojného
účtovníctva, mzdovej agendy a fakturácie
v programe MRP

MZDA:  800 €

INFO:  s.tura@t-studio.sk    0907 636 232   032/776 48 96
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
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 19.7.2019 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.

•
Dňa 19. augusta uplynie 10 rokov, 
keď nás vo veku 29 rokov navždy 
opustil manžel, otec, brat a kamarát 
Andrej PORUBAN. 

Tichú spomienku venuje 
manželka Andrea s dcérkou 

Natálkou, sestra Ingrid, krstný 
otec Dušan s rodinou a ostatná rodina.

•
Dňa 30. júla 2019 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša príbuzná 
a krstná mama Božena 
RUBANINSKÁ. Kto ste ju poznali, 
venujte jej prosím, tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, 

no v našich srdciach budeš navždy žiť. 

Dňa 14.7.2019 uplynuli 3 roky, čo nás 
navždy opustil náš manžel, otec, starý 
otec, švagor Emil MADRO. 
Za tichú spomienku ďakuje manželka, 
synovia s rodinami a ostatná rodina. 

Zostala bolesť, smútok v duši, 
veľa sĺz, čo nikto neosuší.  

Čas plynie, spomienky stále bolia 
zabudnúť na Teba nikdy nedovolia.

Dňa 7.7.2019 sme si pripomenuli 20. 
výročie, kedy nás navždy opustil náš 
otec, brat a príbuzný Ivan SUŠARSKÝ. 
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami. 

Smútiaca rodina.

•
Čas plynie, roky ubiehajú, 

ale spomienky v srdci ostávajú.

Dňa 17.8.2019 uplynie 20 rokov od 
chvíle, keď nás navždy opustil môj 
drahý manžel, krstný, ujo a švagor 
Ján SVÍTEK.

S láskou a úctou spomína manželka, 
krstné deti a ostatná rodina.

•
Smrť je len ďalšia cesta, ktorou som musel ísť... 

Mal rád život a chcel ešte žiť, ale osud chcel inak 
a musel nás opustiť, spomienky zostanú...

Dňa 12.8.2019 je 30 rokov, čo opustil 
tento svet Ignác DRAHOŠ. 

S láskou spomína dcéra 
Elena s rodinou.

•

Dňa 23.8.2019 si pripomíname 40. 
výročie úmrtia nášho otca Emila 
KOTULU. 
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami. 

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

Matričné okienko
Vítame bábätká
Michael Denk, Diana Barančinová, 
Alexandra Kĺčová, Emma Orihelová, Matej 
Hornáček
Počet narodených detí: 6

Idú spoločným životom
• Tomáš Tuček (Stará Turá) a Iveta 

Mutňanská (Trenčianske Stankovce)
Počet uzavretých manželstiev: 8

Posledné rozlúčky
Daniel Laurenčík, Janka Pavlovičová, Miroslav 
Dolník, Anna Klimáčková, Mária Molnárová, 
Rudolf Meliš, Ľudmila Pilátová, Alžbeta  
Pribišová, Marta Hlubocká, Zlata Sopóciová, 
Alžbeta Malárová
Počet úmrtí: 11

Zoznam jubilantov 
za mesiac AUGUST 2019

• Jarmila Majtásová (70 rokov)

Nová cesta a chodník 
na Dubník

Topoľová alej, ktorá lemovala 
cestu na Dubník už žiaľ zostáva 
iba v našich spomienkach. Sme 
však radi, že rýchlou spoluprá-
cou technických služieb a firmy 
Cesty Nitra, a. s. sa už v súčas-
nosti črtá nová alej, ktorá sa 
opäť stane dôstojnou bránou 
do rekreačnej zóny Dubník. Po 
výrube topoľov, búracích prá-
cach na chodníku a vyfrézovaní 
cesty sme sa v mesiaci júl dočkali 
osadenia moderného osvetlenia, 
ale aj realizácie novej asfaltovej 
komunikácie a chodníka z bez-
špárovej dlažby. V súčasnosti 

sa budú popri ceste ešte robiť 
drobné úpravy a na jeseň pri-
budne zdravá a mladá dubová 
alej a kríky, ktoré opäť poskytnú 
nielen pekný pohľad na túto 
lokalitu mesta, ale aj útočisko 
pre vtáky, drobné živočíchy 
a hmyz.

Veríme, že už teraz v let-
ných mesiacoch sa Vám bude 
po novej ceste a chodníku ľah-
šie kráčať peši či cestovať na 
bicykli za vodou a prírodou na 
Dubníku. 

LB
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Mimoriadne úspechy „FREE-ZEE DANCE“
Krásny a mimoriadne úspešný školský rok 2018/2019 majú za sebou tanečníci z „FREE-
-ZEE DANCE“, ZUŠ Stará Turá. Vyučovanie v ZUŠ pre tanečníkov prebieha počas 
školského roka v pondelok až v piatok v poobedňajších hodinách až do večera. V uplynulom 
školskom roku navštevovalo tanečný odbor v ZUŠ vyše 120 tanečníkov. 

Okrem vyučovacieho procesu si tanečné 
umenie a následné úspešné reprezentovanie 
na vystúpeniach a súťažiach vyžaduje prácu 
nad rámec, a to formou rôznych workshopov 
a sústredení i cez víkendy. Workshopov sme 
v tomto školskom roku absolvovali hneď nie-
koľko. Učili nás známi slovenskí tanečníci, 
no i svetoví lektori. Zúčastnili sme sa sied-
mych tanečných súťaží v Myjave, v Nitre, 
v Gbeloch, v Trenčíne, v Žiari nad Hronom 
a  medzinárodnej súťaže v  Chorvátsku 
(Poreč). V celoslovenských súťažiach taneč-
níci zo Starej Turej získali 19x 1. miesto, 5x 2. 
miesto a 3x 3. miesto. Do celoštátnej súťaže 

„DEŇ Tanca“ v Žiari nad Hronom sme sa 
prebojovali cez dve postupové kolá, ktoré sa 
konali v Trenčíne. Najlepšie možné hodno-
tenie v súťaži – Titul „Majstri Slovenska“ si 
odniesli žiačky 2. ročníka 2. časti s tancom 

„Street show Cabaret“. Dievčatám so spomí-
nanou súťažnou choreografiou v tomto škol-
skom roku sa vo všetkých súťažiach veľmi 

darilo. Z tanečnej súťaže v Nitre sa FREE-
ZEE DANCE vďaka bodovému hodnoteniu 
nominovali na Majstrovstvá sveta „Dance 
Star World Finals 2019“ v  chorvátskom 
meste Poreč. Ide o prestížnu súťaž, v kto-
rej sa predviedlo niekoľko tisíc tanečníkov 
z viac ako 30 krajín sveta. Umiestnenie 4., 
5., a  6. miesto vo veľkej konkurencii na 
Majstrovstvách sveta nás veľmi potešilo 
a motivovalo v ďalšom napredovaní. Skoro 
týždenný pobyt v Chorvátsku absolvovalo 
38 starších žiakov. Boli sme súčasťou otvára-
cieho ceremoniálu Majstrovstiev sveta s vlaj-
kovým sprievodom zúčastnených krajín, 
ktorý zavŕšil veľkolepý ohňostroj. Tanečné 
workshopy, súťaženie, plážovú párty, pre-
hliadku mesta Poreč, toto všetko sme mali 
možnosť zažiť koncom mája. 

Tanečné vstupy mladších i starších žia-
kov sme prezentovali i na Festivale „Divné 
Veci“. Každoročne organizujeme pre žia-
kov tanečného odboru tanečnú súťaž 

„FREE-ZEE CUP“, kde si žiaci pred očami 
divákov zmerajú medzi sebou svoje tanečné 
sily a sú odmenení krásnymi cenami a tro-
fejami. Koniec školského roka pravidelne 
zavŕši „FREE-ZEE SHOW“ - záverečný 
koncert tanečníkov, ktorá prilákala i tento 
rok do Domu Kultúry Javorina v  Starej 
Turej plnú sálu priaznivcov tanca a hudby. 
Za celoročnú aktívnu prácu, talent a jeho 
rozvíjanie boli na FREE-ZEE SHOW odme-
nené tri žiačky. V kategórii Deti získala trofej 

„Najlepší tanečník“ Nicol Líšková. V kategó-
rii Juniori „Najlepší tanečník“ Vanessa 
Andelová. Trofej „Objav roka“ si odniesla 
Natália Kristína Kaňová, ktorá je súčasťou 
našej veľkej tanečnej rodiny od septembra. 
Cez prázdniny si tanečníci užívajú voľno 
a čerpajú sily na novú sezónu s výnimkou 
festivalu „Úsmev“, ktorého sme boli tak-
tiež súčasťou. Teší nás, že od septembra sa 
opäť počet žiakov zvýši a bude nás skoro 140. 
Privítame nových prváčikov, no pridajú sa 
i deti do starších ročníkov, pretože tanec 
deti a mládež v Starej Turej skutočne baví 
a napĺňa. 

Katarína Rzavská 
pedagóg TO, ZUŠ Stará Turá
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Zaujímaš sa o druhých? Si ochotný pomáhať?
 Rozumieš seniorom? Si trpezlivý?

Si absolvent školy alebo dôchodca? ... nezáleží na veku. 
Nemáš certifikát opatrovateľa? ...nevadí. U nás ho získaš.

Dôležité je, že si pripravený pomáhať 
a tvoriť dobrú atmosféru v Zariadení pre seniorov 

a opatrovateľskej služby v KRAJNOM. 

Ako OPATROVATEĽ-KA pracuješ 14 dní v mesiaci.

Ponúkame základnú mzdu 620 € + príplatky 
za soboty, nedele a sviatky, 

mimoriadne odmeny za výkon do 200 €, príspevok 
za cestovné, výbornú stravu a kopec zábavy.

Máš záujem?...zavolaj na číslo 0905 261 580 
a dohodni si stretnutie. 

Obzrime sa späť
Za sebou máme ďalší školský rok – plný 

povinností a  ťažkých úloh, ale aj tvorivých 
aktivít, veselých zážitkov a vzácnych chvíľ 
s priateľmi. Pretože škola, to nie je len drina, 
prísna disciplína a únavná práca. Práve 
v škole môžu žiaci zažiť i nové, zaujímavé 
či netradičné zážitky. Medzi ne patrí isto 
i Noc s Andersenom, ktorú pripravujeme 
každoročne pre našich žiakov v spolupráci 
s Mestskou knižnicou Kristíny Royovej pri 
príležitosti Dňa detskej knihy a výročia 
narodenia Hansa Christiana Andersena, 

„najväčšieho rozprávkara“. Tento rok sme 
akciu zrealizovali 7.5.2019 a pre žiakov 
sme spolu s pani knihovníčkami pripravili 
večer i celú noc plnú čítania, hrania divadla 
a tvorivých aktivít podporujúcich slovnú 
zásobu. Pozvali sme si i hostí – 2 zaují-
mavé ženy, Andreu Sadloňovú, ktorá nám 
porozprávala svoj „americký príbeh“ a Júliu 
Gavačovú, ktorá nám zasa predstavila svoju 
umeleckú tvorbu. Akcia je zameraná na 

podporu vzťahu detí ku knihám a k čítaniu. 
Veľmi sa tešíme, že ju môžeme už niekoľko 
rokov realizovať a že sa všetkým vždy páči.

Ďalšou výnimočnou a zábavnou akti-
vitou, do ktorej sa aktívne zapájame s nie-
ktorými žiakmi školy, je obľúbená Cesta 
rozprávkovým lesom. Žiaci prezlečení za 
rôzne rozprávkové bytosti hrajú na stano-
vištiach svoje roly od nedeľného rána až 
do poobedných hodín bez prestávky a bez 
ohľadu na počasie najlepšie ako vedia J. 
Väčšina týchto detí je súčasťou divadelného 
krúžku našej školy. Jeho činnosť v tomto 
školskom roku vyvrcholila predstavením pre 
verejnosť s názvom Múr – ako som vyrastal 
za železnou oponou. Dramaturgiu a scenár 
som pripravila podľa knižnej predlohy Petra 
Sísa, českého ilustrátora žijúceho v USA. 
Predstavenie malo veľmi dobrý divácky 
ohlas.

V tomto šk. roku mali tiež žiaci našej 
školy možnosť zoznámiť sa s ďalším cudzím 

jazykom na záujmovom útvare Hravá fran-
cúzština. Okrem základov tohto nádherného 
melodického jazyka sme veľa počúvali, súťa-
žili a ochutnali sme tiež niekoľko francúz-
skych typických potravín, dokonca sme si 
i spolu upiekli francúzsky jablkový koláč! 

Mgr. Katarína Medňanská

Výtvarný ateliér Alt pri o.z. Sluha pod 
vedením K. Belišovej (so sídlom v Dome bie-
lych hláv) nainštaloval výstavu prác nádej-
ných umelcov v k.c.TU. Výstava zahŕňa 
práce „žiakov“ výtvarného kurzu, ktorý 
navštevovali od septembra 2018. Pri práci 
využívali rôzne motívy i techniky a na ich 
obrazoch sa odráža i osobitosť každého 
z nich. Vystavujú tu Martina Roháčková, 
Anna Mária Redajová (žiačky ZŠ), Anna 
Lašáková, Dušan Redaj, Anna Trúsiková, 
Elena Kozempelová, Marianka Hollá. 

Katarína Medňanská, k.c.tu.

ODBORÁRSKE  
OKIENKO

ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-PREMA Stará Turá opäť po 
2-ročnej prestávke organizuje  STRETNUTIE  DÔCHODCOV, 
ktoré sa uskutoční v  dňoch 20., 21. a  22.8.2019. Tento rok sa 
Stretnutie dôchodcov uskutoční o mesiac skôr, nakoľko z technic-
kých príčin sa neuskutoční v SPOLDOMe v areáli CHIRANY, ale 
v jedálni  STREDNEJ ODBORNEJ  ŠKOLY –  Športová ulica.

Na stretnutie dôchodcov budú pozvaní všetci naši členovia – 
dôchodcovia zo všetkých bývalých i terajších pracovísk, tzn. zo závo-
dov CHIRANA Medical, a. s. – bývalý cech III a z bývalého Z-07 
– dopravy, ÚSM, zásobovania, ďalej z CHIRANA T. Injecta, a. s. – 
bývalé cechy IV a VI, ELSTER, s. r. o. -  bývalý cech V, z CHIRANA-
PREMA Energetika, s. r. o. – bývalý závod 05, PREMATLAK, 
a. s., PREMARESS Plus, s. r. o. – bývalá jedáleň, JUSTUR, s. r. o., 
CHIRASYS, s. r. o., ďalej dôchodcovia z bývalej Nástrojárne a tiež 
dôchodcovia z bývalej a. s. – administratívy.

pokračovanie na str. 13
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5. ročník Festivalu Divné veci 
je úspešne za nami

Kráčate po ulici a zrazu zaznejú fanfáry. 
Oproti za potokom stojí veľký stan, akoby 
mongolská jurta. V parku, medzi stromami 
sú ponaťahované fólie a pri nich poskakujú 
deti so sprejmi v rukách. Po Starej Turej pre-
máva veterán, na korbe ktorého je veselo.  
Vyobliekaní cestujúci, akoby malý cirkus, 
vyhrávajú na celú ulicu. Na chodníku stre-
táte podivných bežcov, jeden dokonca beží 
s krompáčom. Sadnete si do svojej obľúbe-
nej kaviarničky na voňavú kávu a tu zrazu 
pri vedľajšom stole začne dialóg, akoby ste 
boli v divadle. Pohybujete sa medzi regálmi 
supermarketu, hlavou vám víria otázky, čo 
je ešte potrebné vložiť do nákupného košíka, 
keď sa  zrazu pri vás objaví operná diva a na 
celý obchod spustí svoju áriu. Na autobu-
sovej zastávke, medzi nedočkavými čakajú-
cimi, sedí človek s konskou hlavou. Na ulici 
je rušnejšie ako po iné dni. Stretávate ľudí 
so žltými bulletinmi v ruke, ktoré dôsledne 
študujú a ponáhľajú sa rôznymi smermi. 
Akoby čosi nechceli zmeškať. Všetko je to 
také divné! Až do chvíle, kým nezistíte, že 
v Starej Turej sa dejú divné veci. Presnejšie 
Festival Divné veci. Už po piaty krát sa naše 
mesto  stalo dejiskom tohto pouličného, 
multižánrového festivalu. Časy, keď ľudia 
cestovali za kultúrou niekoľko desiatok kilo-
metrov, sú dávno preč. Dnes kultúra prichá-
dza čo najbližšie za svojim divákom. Tak ako 
je to počas Divných vecí, kedy sa v Starej 
Turej stretne množstvo umelcov, ktorí pri-
nášajú netradičné, inšpiratívne predstavenia 
založené na dialógu  s miestnym publikom. 
Jednotlivé výstupy sú umiestnené do nety-
pických, nedivadelných priestorov, čím zís-
kavajú výnimočnosť. 

Hlavná organizátorka  festivalu, umel-
kyňa Monika Haasová priniesla do Starej 
Turej nový druh umenia, ktorý si získal 
množstvo priaznivcov. Divné veci sa stali 
neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života 
v našom regióne. 

V dňoch 20. až 22. júna 2019 bolo cen-
trom festivalového diania  opäť  krásne, 
zelené, staroturanské námestie.  Prebiehali 
tu koncerty, výstupy, workshopy,  pohybové 
aktivity. Ale umenie bolo cítiť po celom 
meste. V telocvični ZUŠ, v evanjelickom 
kostole, vo výstavnej sále, ale i v pivnici 
domu kultúry, vo festivalovej jurte a hlavne 
v uliciach mesta. Vôňu sobotňajšieho rána 
na trávnatom koberci, za zvukov žblnkajúcej 

fontány, umocňovali pokojné pohyby cvi-
čencov jogy, ktoré neskôr vystriedali sviž-
nejšie pohyby mladých športovcov Wu shu 
centra, či cvičenie žien. Festivalová pohoda, 
ku ktorej prispelo výborné počasie,  vládla 
na koncertoch kapiel Para, Banda, Vrbovskí 
vítazi, Besh o droM, Mamapapabanda, pred-
staveniach Fyzického divadla Trio Olga, 
Odivo, Med a prach, GroepRood, The Susie 
Haas band,  výstupoch pre deti, výstavách, 
či  jánskom ohni na Dubníku. V tomto roku 
do Starej Turej zavítali umelci z rôznych 
kútov sveta – Izraela, Brazílie, Nemecka, 
Francúzska, Srbska, Holandska, Maďarska, 
Taiwanu, Česka a Kostariky. Súčasťou fes-
tivalu bolo i výtvarné umenie, tentokrát 
prezentované sprejovanými veľkoplošnými 
obrazmi v parku.  Pozitívom Divným vecí je 
priame zapojenie  domácej ZUŠ do umelec-
kého diania, čím sú 
žiaci motivovaní do 
ďalšej činnosti.  

Pripraviť zau-
jímavý trojdňový 
festivalový program 
šitý na mieru staro-
turianskych lokalít 
nie je vôbec jedno-
duché. Ale hlavná 
garantka festivalu 
Monika Haasová  
v spolupráci s Ave 
agency a Domom 
kultúry Javorina 

túto produkčnú úlohu opäť zvládla na 
výbornú. Dokázala spojiť ľudí, pre ktorých 
je festival srdcovou záležitosťou.  

Návštevníci si Divné veci užívali plnými 
dúškami, putovali z jedného výstupu na 
druhý, bez toho, aby siahli do peňaženky. 
Na všetky produkcie bol vstup voľný, za čo 
patrí poďakovanie sponzorom, vďaka kto-
rým sa festival mohol uskutočniť.  Fondu 
na podporu umenia, mestu Stará Turá, 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju, 
Staroturanskému okrášľovaciemu spolku, 
firmám PreVaK, Sensus, Chirana T. Injecta, 
Justur, Gazda, Hotelu Lipa, p. Petrovi Pechovi, 
ochotným dobrovoľníkom a všetkým, ktorí  
boli pre realizácii festivalu nápomocní. 

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina Stará Turá 

autor foto: DK Javorina
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ODBORÁRSKE  OKIENKO
pokračovanie zo str. 11

N Á V Š T E V N Í K
Prišiel k nám zelený návštevník,
mužíček, čo ho nepoznal nik.
Všetkému sa veľmi čudoval
A múdre rady nám rozdával.

Vraj bude potopa veliká,
Taká, čo sa pred ňou uteká.
Človeka veľa zla spravila,
Keď tento planéta zničila.

Zachráňme tú našu krásnu Zem,
Ľudia dobrej vôle poďte sem.
Nech vnuci majú čo milovať
A s láskou Slovensko skrášľovať. 

Tieto slová v rytme známej ľudovej piesne mali zaznieť v záve-
rečnej časti komédie ochotníckej staroturianskej divadelnej skupiny 
Tilia. Ale nezazneli. Nenápadne sa rozplynuli v potlesku vyše štyroch 
stoviek divákov. 

Pre tých, ktorí nevedia, o čom píšem, dňa 27. 6. 2019 bola v Dome 
kultúry premiéra autorskej komédie pod názvom „Návštevník“. 
A tým návštevníkom nebol nikto iný ako mimozemšťan, ktorý chcel 
zistiť, ako si ľudia vážia planétu, na ktorej žijú. 

Z úkrytu pozoroval rozhovory postáv pri Dubníku. Počúval 
rybárky, ktoré ale vôbec neprišli na ryby, vypočul si rozhovor 

„psíčkariek“, ktorých naivita a profesionálna deformácia ho privá-
dzali do úžasu. Na prechádzke bola aj „bio“-matka vnímajúca nielen 
potreby vlastného dieťaťa, ale aj vesmírne satelity, v družnom roz-
hovore s mladou mamičkou, pre ktorú bol internet dôležitejší, ako 
zdravý rozum. Dej sa odohrával v čase pred prezidentskými voľbami, 
a preto rozhovory smerovali k tomu, ako vybrať toho správneho pre-
zidenta. Absurdita rozhovorov prinútila zeleného návštevníka zjaviť 
sa ľuďom. Bol taký nahnevaný tým, čo ľudia vykonali s planétou 
Zem, že sa rozhodol spraviť druhú veľkú potopu. Všetky postavy sa 
zomkli a snažili sa presvedčiť mimozemšťana, aby dal ľudstvu novú 
šancu. Podarilo sa. 

Toľko krátky obsah. 
Tento článoček nepíšem preto, že sa chceme pochváliť našou 

hrou. Chceli by sme poďakovať všetkým divákom. Ďakujeme za 
dôveru, ktorú ste nám prejavili vašou prítomnosťou a najmä za 
neuveriteľnú atmosféru, ktorú ste spoločne vytvorili. Ďakujeme za 
podporu srdečným smiechom a potleskom od prvého hudobného 
taktu až do samučkého konca predstavenia. 

Možno, že toto je ten spôsob, ako zachrániť svet? Robiť to, čo 
každého baví, podeliť sa s ostatnými, úprimne sa zasmiať, alebo 
aspoň usmiať, poradiť, pochváliť, pomôcť... 

Ešte raz všetkým ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

Divadelná skupina Tilia 
autor foto: Dušan Haver

Dôchodcovia zo spoločnosti SENSUS Slovensko, a. s. – 
bývalý cech vodomerov budú pozvaní zvlášť, dňa 4.9.2019 do 
LAHÔDOK Expresso pri Chirane v Starej Turej.

Stretnutie dôchodcov sa uskutoční v spolupráci so zamestnáva-
teľmi, ktorí nemalou čiastkou prispievajú na stravu. Opäť na želanie 
niektorých zamestnávateľov, budeme pozývať aj zamestnancov, ktorí 
už nie sú členmi ZZO OZ KOVO CHIRANA-PREMA Stará Turá, 
sú však bývalými zamestnancami toho-ktorého závodu.

V  týchto dňoch dostanú všetci pozvaní dôchodcovia 
POZVÁNKU na ten-ktorý deň ako aj NÁVRATKU, ktorú je 
potrebné obratom doručiť na sekretariát ZZO OZ KOVO – bývalá 
budova SPOLDOMu.

ZRAZ účastníkov prehliadky podniku zo spoločnosti ELSTER, 
s. r. o. je o 12.00 hod. pred administratívnou budovou CHIRANY. 
Po skončení prehliadky bude zabezpečená doprava do STREDNEJ 
ODBORNEJ ŠKOLY.

DOPRAVA – osobné auto bude zabezpečené aj po skončení 
STRETNUTIA na autobusové alebo vlakové spojenie.

Spoločnosť CHIRANA T. Injecta, a. s. bude zasielať POZVÁNKY 
aj v tomto roku zvlášť. 

Pokiaľ by sa však pri tom množstve odoslaných POZVÁNOK 
vyskytlo, že niektorému z Vás pozvánka nebude doručená (môže 
sa stať napr. zmenou adresy, zhodou mien, atď.) prosíme Vás aby ste 
uvedenú skutočnosť nahlásili na sekretariáte ZZO OZ KOVO – č. 
t. 032/775 26 74 alebo 0911 817 643.

Na STRETNUTIE DÔCHODCOV budú pozvaní zo strany 
odborovej organizácie všetci dôchodcovia – členovia zo ZZO OZ 
KOVO CHIRANA-PREMA  Stará Turá, ktorí majú záujem stretá-
vať sa a majú členské príspevky zaplatené najneskôr do roku 2017. 

Mnohí naši dôchodcovia sa veľmi radi stretávajú a spomínajú 
na svojich kolegov, niektorí – pokiaľ im to zdravotný stav a okol-
nosti dovolia – nevynechajú ani jedno stretnutie. Okrem chutného 
obedu, kultúrneho programu a príhovoru zo strany predsedu našej 
odborovej organizácie p. Nemčeka, zástupcov zamestnávateľov 
a tiež zástupcov z radov dôchodcov, čaká na všetkých pozvaných 
hostí malý darček (to znamená že aj pre tých, ktorí sa Stretnutia 
dôchodcov nemôžu zúčastniť a  sú platcami členských príspev-
kov). Darček si môžete  prevziať osobne alebo prostredníctvom 
inej osoby – či už rodiny, priateľov atď. – na sekretariáte ZZO OZ 
KOVO v SPOLDOMe.

ZZO OZ KOVO
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ELBRUS – Turanci na streche Európy 2. časť

Po „školení“, ako sa majú fajčiť pravé 
ruské papyrusy, o ktorom všetci iste vieme, 
že škodí zdraviu, sme sa dostali opäť k pre-
sunu na útulňu Mária, čím sme odštarto-
vali náš pokus o výstup na vrchol. Ráno sme 
sa ešte zastavili na pravidelnom čapovaní 
miestneho železitého prameňa - Poľana 
Narzanov. V rámci šetrenia síl sme cestu 
hore k našemu výškovému táboru opako-
vali tou istou metódou (lanovka), no našli sa 
medzi nami borci, ktorí išli z Azau po svo-
jich. Aby sme po dosiahnutí útulne len tak 
neleňošili pri, alebo v útulni, vybrali sme 
sa výstupovou trasou po ľadovci Garabaši 
smerom ku Pastuchovým skalám – míľniku 
cestou na vrchol. Symbolicky sme dosiahli 
výšky Mont Blancu, teda 4.810 m.n.m. Tu už 
som si začal uvedomovať majestátnosť tejto 
sopky, ktorá z diaľky pôsobí zrádnou ľahkou 
dostupnosťou. Výška už dala pocítiť svoju 
silu a doľahol na mňa tlak vedomia, ktorému 
začalo dochádzať, aká obrovská je to výzva, 
ako som unavený teraz, keď som nebol ani 
len v polovici výstupovej trasy. Koľko kilo-
metrov a koľko dní som sem meral, koľko 
fyzickej prípravy vo svojej domovine ma 
to stálo mesiace pred odletom. Dám to? 
Nedám to? Po návrate do základného tábora 
ma chytila kríza. Pokrútený žalúdok, slabosť 
a točila sa mi hlava. Skôr kríza psychická, 
s odstupom času môžem potvrdiť.

Nasledujúci deň mal byť ešte odpočin-
kový, také rozdýchavanie a až potom sa 
malo ísť na vrchol.  Ale ako sa vraví u našich 
susedov, „neporučíš větru, dešti“, predpoveď 
počasia nám hlásila okno na ďalší deň, teda 
pekné, bezoblačné počasie, no na ďalší sa 
už malo zatiahnuť a výstup by bol prinaj-
lepšom bez výhľadov, možno vôbec. Nastala 
dilema a večerné hlasovanie. Samozrejme, že 
každý chcel mať aj vizuálne zážitky, aj pekné 
fotky a tak sa rozhodlo vyraziť na vrchol už 
v nasledujúcich skorých ranných hodinách. 
Zobral som to ako výzvu, roztrasenou rukou 
som zahlasoval za účasť a o tretej ráno sme 
už vyrážali na vrchol. Do výšky Mont Blancu 
sme šli ratrakom. Nebol som psychicky silný 
odmietnuť túto možnosť a obhajoval som si 
svoje svedomie tým, že som si tam po svo-
jich vyšliapal pár hodín dozadu. A našli sa 
opäť tí istí borci, čo to šli po svojich a vyrá-
žali o dve hodiny skôr. Všetka česť. Zo 4.800 
m.n.m. sme už vyrážali svorne, všetci spolu, 
krok za krokom. To, čo sa na tejto hore javí 
ako blízky, dosiahnuteľný cieľ za pár minút, 
sa zľahka zvrtne na niekoľko hodinový úsek. 
Všetko skresľuje. 

Ranný mráz síce štípal, no ranné zore 
a prvé lúče slnka, odhaľujúce postupne 
z rúška noci epické štvortisícové štíty na hra-
nici Gruzínska, známu Užbu, či Dongozorun 
a Nakratau, nám dodávali síl a nadeje na nád-
herné zážitky z výstupu. Nad výškou 5.000 

m.n.m už sme šli slimačím tempom a vyu-
žívali krátke, aj dlhšie prestávky. Z nohy na 
nohu, ukrajovali sme jeden výškový meter za 
druhým. Krátka prestávka, vymočiť sa vedľa 
prešliapaného chodníka. Kvoli ľadovcovým 
trhlinám nebolo možné pobehovať mimo 
prešliapaného chodníka a už vôbec nemožné 
hľadať skalu, či strom, za ktorým by ste sa 
schovali. Údajný traverz do sedla mal riadne 
stúpajúcu tendenciu. No keď sme sa dostali 
do sedla vo výške 5.500 m.n.m, síce vyčer-
paní, no slnečnými lúčmi už zohrievaní, 
sme začali naberať sily na posledné výš-
kové metre. Hlavný vedúci, Maťo, nemal 
však toľko šťastia a pre zdravotné problémy 
s pľúcami musel našu výpravu opustiť a zísť 
dole. Ako sám povedal, bol som hore 28 krát, 
nestojí mi to za riskovanie. Navyše pár dní 
dozadu sme oslavovali narodenie jeho čer-
stvého potomka. Aj o tomto sú hory, vedieť 
nájsť svoje hranice, za ktoré nie ste ochotní 
ísť, uvedomiť si hodnotu seba samého.

Zo sedla sme vyrazili pozvolným stúpa-
ním, až sme sa dostali na vetrom bičovanú 
planinu. Vrchol bol už na dosah. Sme si mys-
leli. To, čo vyzeralo, ako lúka na Koščálech 
vrškoch, bola ďalšia hodina výstupu. Ale 
došli sme, vyšli sme a boli sme šťastní. Áno, 
len polovica úspechu, pretože pre úplný je 
treba aj návrat, ale eufória bola neopísa-
teľná. Veľa z nás vrchol nezvládlo, či to vzdali 
cestou, či sa z útulne ani neodvážili merať 
sily, no stretlo sa nás hore neúrekom, vyše 
dvadsať.

A o pár mesiacov, na tomto istom mieste, 
stáli ďalší turanci, Lubo „Malina“ Mikulec, 
Vojto Bartal,  Roman Zeman a novomešťan 
Vlado Valenta. A vtedy sa rozhodli vyjsť aj 
na druhý vrchol. Lubo s Romanom sa vyhe-
covali, zišli naspäť do sedla 300 výškových 
metrov, znova toľko hore (vedľajší východný 
vrchol je len asi o dvadsať výškových met-
rov nižší od západného) a samozrejme späť 
do sedla. Neodvážim sa hodnotiť tento 
výkon z hľadiska štatistík, či sa chalani stali 
prvými turancami, čo dali oba vrcholy naraz, 
nakoľko tieto štatistiky nepoznám, no výkon 
je to hodný minimálne obdivu.

Zostup sme mali ten istý, cez Pastuchove 
skaly dole do základného tábora a na druhý 

deň späť do civilizácie.
Oslavy na hoteli nemali konca. Každý 

sme si užili naplnenie jedného z našich snov.
Moju výpravu ešte čakali treky do ťažko 

byrokraticky prístupných dolín Adyr Su 
a Adyl Su. Tu sa už nachádza spomínaná 
prihraničná zóna s Gruzínskom, kde okrem 
troch dní čakania na vybavenie povolení, si 
počkáte ešte hodinku, dve na strážnom sta-
novišti s po zuby ozbrojenými vojakmi. Nie 
kvôli počtu ľudí, ktorí čakali na vstup do 
zóny, ale kvôli vojakovi, ktorý iba jedným 
prstom vyťukával fonetické znenie našich 
mien a miesta narodenia. Odmenou nám 
však bola nádherná príroda. Prechádzka 
v doline Adyr Su pomedzi skalnaté velikány 
umocňoval dôkaz sily prírody - na ľadovci 
Bashkar v hornej časti údolia sa odtrhla 
prirodzená hrádza morénového jazera 
a milióny kubíkov vody rozryli koryto rieky 
Adyr Su a poničili aj to, čo po niekdajšom 
živom turizme zostalo. Cestou sme nestretli 
takmer nikoho. Ako keby ste prišli do opus-
tených Vysokých Tatier...ostali len opustené 
budovy, rekreačné stredisko s prázdnym 
bazénom a cesta z polovice strhnutá vodou 
a skalami z morénového jazera, na dne kto-
rého bolo možné nájsť sem tam aj “požuvané” 
osobné auto. Napriek tomu bolo stále na čo 
pozerať, lúky plné kvetov, zurčiaca rieka so 
sýto modrou farbou z ľadovca. A na konci 
dominanta údolia, majestátny, 3.991 metrov 
vysoký Džantugan, prezývaný aj Matterhorn 
Kaukazu. Odvážnejší sa aj okúpali v rieke, 
ktorá svojou teplotou výrazne znižovala 
mužom sebavedomie.

Prechádzka ďalší deň údolím Adyl Su 
už bola záverom našej výpravy a nastal 
čas návratu. Maršrutkami naspäť do 
Minerálnych vôd, odtiaľ do Moskvy, do 
Viedne a domov. 

Neznamená to však koniec. Tak, ako 
dokáže zahriať na srdci strecha Európy, či 
už jedna, alebo druhá, to iste dokáže aj oby-
čajný Chrib nad Miškéch dedinkou, pretože 
hory sú vždy iné, aj keď tam prídete stokrát 
a vždy si vedia nájsť cestu k srdcu tým, ktorí 
si to zaslúžia. 

Jaro “Rarach” Naď
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Úspechy staroturanských 
kolkárov

Členskú základňu Mestského kolkárskeho klubu Stará Turá tvorí 65 členov, z toho 21 
členov sú žiaci, dorast a juniori. V súťažiach Slovenského kolkárskeho zväzu má Mestský 
kolkársky klub zapojených sedem družstiev.

Mestský kolkársky klub sa zameriava na 
výchovu mládeže, ktorá dosahuje výborné 
výsledky v krajských, celoslovenských 
a dokonca medzinárodných súťažiach.

Sezóna 2018/2019 bola úspešná hlavne 
pre dorastencov, ktorým sa podarilo postú-
piť zo západoslovenskej skupiny do celo-
slovenského finále, kde obsadili krásne 3. 
miesto.

Majstrovstvá Trenčianskeho kraja boli 
pre náš klub úspešné. V kategórii doraste-
niek získala

1. miesto Vladimíra Vávrová a v kategó-
rii dorastencov sme mali dokonca až dve 
medailové umiestnenia - striebornú medailu 
získal Matúš Kotula a bronzovú Dominik 
Truhlík. V kategórii junioriek obsadila 
druhé miesto Natália Kováčová. V kategó-
rii ženy titul Majsterka trenčianskeho kraja 
obhájila Lenka Gordíková. V súťaži senio-
riek nad 60 rokov obsadila Anna Nemčeková 
krásne 1. miesto a Magdaléna Garafová 2. 
miesto. V kategórii seniorov nad 60 rokov sa 
stal Majstrom kraja Ján Maroň a v kategó-
rii seniorov nad 50 rokov získal Ján Hochel 
pekné 2. miesto.

Z majstrovstiev Trenčianskeho kraja si 
13 hráčov vybojovalo postup na majstrov-
stvá Slovenska. Výborné umiestnenie získala 
dorastenka Vladimíra Vávrová, ktorá sa stala 
majsterkou Slovenska vo finále aj v kombi-
nácii. Úspešná bola aj kategória dorastencov, 

kde Matúš Kotula vybojoval 3. miesto vo 
finále aj v kombinácii. V kategórii žien zís-
kala Lenka Gordíková 1. miesto vo finále 
a 2. miesto v kombinácii.

Tento ročník sme mali zastúpenie aj 
v TOP 12 Slovenska dorasteniek a dorasten-
cov, kde sa celkovo dostali až traja naši doras-
tenci: Vladimíra Vávrová, Matúš Kotula 
a Dominik Truhlík. Vladimíre Vávrovej 
sa podarilo obsadiť v kategórii dorasteniek 
tretie miesto. Naše ženy sa zúčastnili tur-
naja v šprinte v Piešťanoch, kde sa darilo 
juniorke Natálii Kováčovej, ktorá obsadila 
1. miesto a dorastenke Vladimíre Vávrovej, 
ktorá skončila na 2. mieste.

Náš klub usporiadal už 11. ročník tur-
naja Turancup. V kategórii žien zvíťazila 
Natália Kováčová a v kategórii dorast zvíťa-
zila Vladimíra Vávrová.

V máji sa konali Majstrovstvá sveta U-18 
v Rokycanoch a do reprezentačného výberu 
sa dostali aj naši 2 zverenci. Za dorastencov 
bojoval Matúš Kotula a medzi  dorastenkami 
Vladka Vávrová. Tohtoročná sezóna sa im 
mimoriadne vydarila, „zamakali“ na sebe 
a bolo to poznať aj na výsledkoch. Matúš 
spolu s ďalšími slovenskými chlapcami skon-
čili v súboji družstiev na krásnom 3. mieste. 
Naše slovenské dievčatá síce ako družstvo 
neskončili na pódiu, ale Vladka svojim výko-
nom postúpila do finále jednotlivkýň a tu 
svojim ďalším výborným výkonom získala 

striebornú medailu v kombinácii. Sme veľmi 
hrdí na úspechy  hráčov MKK, hlavne našich 
mladých nádejí, srdečne im gratulujeme 
a želáme veľa úspechov.

MKK Stará Turá 
autor foto: MKK Stará Turá

Úspešná sezóna 
Dorastu MFK Stará Turá 
Chlapci – dorastenci po tesnom 5. mieste v súťaži V. ligy Sever 
2017/2018 sa do novej sezóny pod vedením trénera Petra Minárika 
pustili s odhodlaním zlepšiť celkové umiestnenie, a tak atakovať 
vyššie priečky tabuľky. 

Už v polovici súťaže, po jeseni, 
sa zaradili medzi favoritov ligy. 
V zimných mesiacoch sa muž-
stvo zodpovedne pripravovalo 
na jarnú časť súťaže v domácich 
podmienkach, ale aj absolvo-
vaním futbalového sústredenia 
v športovom areáli Bradlan 
Brezová pod Bradlom.

V jarnej časti súťaže muž-
stvo pokračovalo v kvalitných 
výkonoch, a predvedenou 
hrou postupne získavali na 
svoju stranu aj náročné srdcia 

staroturianskych futbalových 
fanúšikov. 

Celoročné úsilie a zodpo-
vedný prístup k tréningom, 
nasadením v majstrovských 
zápasoch sa im vrátilo v podobe 
najúspešnejšieho umiestnenia – 
1. miesto v súťaži V. ligy Sever 
U19 so ziskom 73 bodov a skóre 
165:41. Víťazstvo v súťaži nebolo 
náhodné, aj pretože tento kolek-
tív hráčov sa začal formovať už 
v prípravke MFK. 

Na záver chceme poďakovať 

v prvom rade chlapcom za trvalé 
a úspešné výkony, trénerovi 
Minárikovi za kvalitné a zod-
povedné vedenie, ale i vedeniu 

MFK, ktoré poskytlo chlapcom 
vhodné podmienky k zvyšovanie 
a rozvoju športovej výkonnosti.

MFK Stará Turá

MFK Stará Turá (DORAST) – víťaz 5. ligy SEVER U19 
Horný rad zľava: tréner mužstva - Peter Minárik, F. Nemec, P. Počarovský, S. Robek, 
A. Otrubný, T. Dzuro, M. Pisca, F. Brnák, M. Kláćik, A. Bončo, vedúca mužstva – 
Sylvia Záhorová Dolný rad zľava: M. Cibulka, D. Štepanovic, J. Záhora, T. Masár, 
A. Tanglmayer, M. Žoldák, M. Hrcan autor foto: MFK Stará Turáė
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