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

pokračovanie na str. 2
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23. september, o 19.00 h, 
DK Javorina
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E Pamiatka obetí holokaustu
7. september, 18.00 h, 
Evanjelický kostol
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A Javorinská časovka

8. september, od 8.00 h, prezentácia 
Lubina časť Hrnčiarové

Beh Dubníkom 2018
22. septembra, od 8.00 h, Dubník I.

Významné výročie rezonovalo na tohtoročných Slávnostiach 
bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine

Od vjekú sú Moravák se Slovákem bratri. 
Žijú kolem Moravy jak sa na bratrú patrí.

Každý z brehu svojeho koníčky napájá.
Morava ich nedělí, Morava ich spájá.

Táto pieseň nádherne vystihuje bratstvo 
Slovákov, Moravákov a Čechov. BRATSTVO. 
Tak to vždy bolo, je a bude. Náš spoločný štát 
je rozdelený politicky zásahom vyššej moci. 
Ale taká moc neexistuje, ktorá by dokázala 
rozdeliť, roztrhnúť naše bratské puto troch 
súrodencov. Spája nás veľa príbehov a ľud-
ských osudov. Všetky dôležité a pekné veci 
sme robili spolu. Tohtoročné slávnosti pat-
rili k tým najvzácnejším, pretože ako stuha 
trblietavej javorinskej vody sa nimi tiahla 
oslava 100. výročia vzniku Československej 
republiky. Od začiatku do konca slovenčina 
striedala češtinu.

Na počiatku zneli hymny
Česká aj slovenská ako za čias spoločného 
štátu. Teraz v podaní piatich mužských spe-
váckych zoskupení. Boli to MPS z Kunovic, 
Slovácký krúžek Praha, Slovácký krúžek 
Brno, Slovácký krúžek Bratislava a Skaličané 
zo Skalice. Ich nádherné mohutné hlasy sa 
niesli do nebies. Od toho belasého plášťa sa 
odrážali na slovenskú aj moravskú stranu 
a po vlnách okolitých javorinských lesov 
tíško doznievali v mestečkách a dedinkách 
učupených pod Javorinou zo všetkých strán.

 Riečku nášho bratského 
stretávania spustil Hurban

Pred 173. rokmi jej prameň pokrstil legen-
dárnou vetou Tu bratia vždy sa stretať budú, 
tu vernosť prisahať si budú. Niekto ju môže 
považovať za stále opakovanú frázu. Ale ona 

je súčasťou našej československej histórie. Je 
naša, jedinečná, originálna. Je to náš histo-
rický klenot. A sme na ňu hrdí a ochraňu-
jeme si ju. Rezonuje v našich priateľských 
vzťahoch pri každom bratskom stretnutí. 
Vody riečky priateľstva plynuli tíško. V ceste 
jej často stáli skaly zlých spoločenských aj 
politických udalostí. Ohrozovali ju. Ale ona 
nimi posilnená sa odrazila a pokračovala 
ďalej. Až prerástla v mohutný tok, ktorý už 
nikto nezastaví. Zažila rôzne vlády, režimy. 
Meniace sa vedenia štátov, samospráv, miest, 
obcí. Ale obyčajní ľudia boli a sú stále tí istí. 
A medzi nimi stále panujú úprimné priateľ-
ské vzťahy. Neovplyvnilo ich nič. Javorina 
je miesto ich spoločnej histórie. Javorinské 
slávnosti sú prezentáciou priateľského spo-
lužitia obyčajných ľudí.

Vo vnútri čísla
Voľby do orgánov samosprávy obcí str. 3

Chrobák v lesoch a chrobák v hlave str. 4

Letný tábor pre znevýhodnené deti str. 5

Leto na Liptove str. 6

Burza jeseň – zima 2018 str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Keď si talent podá ruku ... str. 10

Pamiatka obetí holokaustu str. 11

Záhradkári jubilujú str. 12

Letný príbeh z návštevy Prahy str. 13

Staroturanský triatlon 32. ročník str. 14

Tenisovo-športový CAMP str. 15

Víťazná štafeta v podaní TRIOTURA str. 16
autor foto: Branislav Medňanský
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Nejeden vytiahne fľaštičku a ponúkne suseda z druhej strany Javoriny. 
Stretávame sa tu susedia z oboch strán Moravy. Naše priateľstvo 
a nadštandardné vzťahy sú vzorom pre všetky štáty a môže nám ich  
závidieť celý svet. V ňom neexistujú žiadne iné národy, ktoré by si 
nažívali tak, ako my. Symbolom pevnej väzby medzi našimi národmi 
je od roku 1990 Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. 
Každý rok si pri ňom bok po boku pripomíname vznik nášho spo-
ločného štátu, našu minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. 

Sme súdržné dva malé štáty vo veľkej Európe.
Tohtoročné slávnosti organizoval prípravný výbor zložený zo šta-
tutárnych zástupcov jednotlivých prihraničných miest a obcí. Jeho 
predsedom bol starosta mesta Uherské Hradište pán Stanislav 
Blaha. Slávnosti svojou návštevou poctili hostia: predseda 
Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR pán Radek Vondráček, hej-
tman Jihomoravského kraja pán Bohumil Šimek, predseda TSK 
Jaroslav Baška, hejtman Zlínskeho kraja pán Jiří Čunek, predseda 
Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, senátori a poslanci 
ČR, poslanci NR SR, predstavitelia Jihomoravského, Trenčianskeho, 
Zlínskeho a Trnavského kraja, primátori a starostovia okolitých 
miest a obcí. Vzácna a prekvapujúca bola prítomnosť bývalého pre-
zidenta SR pána Ivana Gašparoviča.

Stretnutie opäť moderovali Lívia Boorová zo Starej Turej 
a Bára Majíčková z Kunovíc. Nakoľko sa Veľká Javorina nachádza 
v katastri obce Lubina, slávnostný prípitok predniesol jej starosta 
Martin Beňatinský. Pekne po domácky, pravou kopaničiarskou 
slivovicou. 

„Keby nebola vznikla 1. Československá republika, možno 
by Česi dnes nehovorili česky a Slováci slovensky.“

To sú slová pána Doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc., Dr.h.c., 
v poradí 3. prezidenta SR (2004 – 2014). Teraz 77-ročný, svojou 
prítomnosťou všetkých prekvapil: „Prepáčte, že som neplánovane 
vstúpil do programu. Organizátori nevedeli, že prídem. Som veľmi 
rád, že po niekoľkých rokoch som opäť tu s vami a môžem vám 
povedať pár slov. Som veľmi rád, že sa môžeme tešiť z dobrých vzťa-
hov medzi národmi Česka, Moravy a Slovenska. Vraj po rozdelení 
ostali dobré vzťahy, nič sa nezmenilo. Ja by som povedal, že zmenilo. 
Môžem konštatovať, že nikdy také dobré vzťahy a spolupráca medzi 
najvyššími predstaviteľmi štátov a politikmi neboli. Dokážeme spo-
lupracovať, dokážeme spolupracovať aj v zahraničí a navzájom sa 
podporovať. Čo mňa najviac teší, že tie dobré vzťahy sú najmä medzi 
obyčajnými ľuďmi. Tieto slávnosti majú jeden štartovací bod. A to 
je vznik 1. ČSR. Bez neho by sme sa možno ani takto nestretávali. 
1. ČSR dala základ aj dnešným samostatným zvrchovaným štátom 
Čiech a Slovenska. Všetci sme radi, že sa takto 
môžeme schádzať a navzájom sa podporovať.“

Chodil šohaj Záhorák na tú druhú stranu 
za děvčátkem z Moravy, navracal sa až k ránu. 

Každý o tej lásce ví, oni to šak taja. 
Morava ich nedělí, Morava ich spájá.

Tak sa spieva v druhej slohe piesne. Ale svoju 
lásku nikto netají. Oni sú na ňu pyšní. Všetky 
česko-slovenské páry. Na Slovensku aj v Čechách 
ich žije veľa. Aj to je dôkaz toho, že nás nepo-
razí žiadne rozdelenie. A zase sa dostávam na 
začiatok k hurbanovcom. Lebo aj Štúr mal jednu 
frajerku z Hradca Králové. V roku 1840 Máriu 
Pospíšilovú.  

Javorina je miesto, kde sa opiera duše o dušu, srdíčko 
o srdiečko, písnička a pjesnička o pesničku.

A tak sa celý deň niesol v duchu spevu, hudby, tanca. Česko-
slovenského. Predstavila sa DH Dolněmčanka z Dolního Němčí, DFS 
Javorinka z Lubiny-Miškech Dedinky, DFS Turanček zo Starej Turej, 
SLPT Radošov a CM Radošov z Veselí nad Moravou, Sima Martausová, 
Bartošúv soubor zo Zlína, FS Seniorklub Družba z Trenčína, Zlaté 
husle z Bratislavy, súrodenci Hana a Petr Ulrichovci so skupinou 
Javory z Brna, skupiny Dostavník z Bánoviec nad Bebravou, Salem 
z Pezinka a Telegraf z Uherského Hradišťa.

Ulrichovci a Javory priniesli na Javorinu aj „Javory.“
Pieseň, s ktorou si v roku 1976 na Slovensku vyspievali striebornú 
Bratislavskú lýru. V rozhovore som sa od nich dozvedela zaujímavé 
veci: „Prvú nahrávku sme urobili v roku 1964. Ja som mal od roku 
1968 do 1976 zakázané vystupovať, lebo som naspieval pieseň proti 
vstupu sovietskych vojsk na naše územie Zachovejte klid. Zákazom 
bola postihnutá aj Hanka, lebo nás prestali vydávať. Na Slovensku 
sme boli veľmi populárni. Rok 1968 tie kontakty pretrhol. Tie naše 
národy patria k sebe, patria dohromady a navzájom sa obohacujú 
rečou, piesňami a všeličím. Takýchto spoločných akcií je málo. Máte 
tu naozaj mimoriadne hory, krásne. A vaše ľudovky, slovácke pes-
ničky a pesničky z kopaníc, to je krása, nádhera.“ Ulrichovci sú 
pamätníci, ich piesne prežili viaceré režimy. Pani Hana si vyspie-
vala 1. miesto Bratislavskej lýry piesňou Spoutej mně. Teraz majú 
dve kapely, všetky zlé veci preklenuli. Pozvať na slávnosti práve ich 
bola správna voľba. Možno aj určitá reštitúcia za rok 1968 – v roku 
výročí osmičiek. 

Žehnaj pane najvyšší rodu moravskému 
Rovnú mírú požehnaj aj rodu slovenskému. 

Aby dúho společně spívali a hráli, 
potom ich nic na svjetě nikdo nerozdělí. 

Touto slohou pieseň končí. A takto končilo i 26. československé 
stretnutie. Spoločným spievaním na rozlúčku. Vraj prvé spoločné 
spievanie speváckych krúžkov z Prahy, Brna a Bratislavy na Javorine 
bolo v roku 1923 s doprovodom nášho Samka Dudíka. Teraz sa na 
pódiu stretli tí, ktorí na začiatku spievali hymny. Aj lúka plná náv-
števníkov si s nimi zaspievala tie Masarykove Teče voda, teče...,Ach, 
synku, synku...A ešte Od Prešporka k Dunaju...,Ked sme verbovali 
z Uhér do Moravy...,Teče voda spoza hora...,Pri trenčianskej brá-
ne...,Spánem bohem, idem od vás.

Kapurkový spev mohutného medzinárodného spevokolu ako naj-
sladšia farebná poleva zalial tú veľkú hostiteľskú tortu Javorina 
zvanú, s jedinou úzkou vysokou sviecou v strede, vysielačom, jej 
symbolom.

Mgr. Elena Rubaninská

Významné výročie...
pokračovanie zo str. 1

autor foto: Branislav Medňanský 
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Voľby do orgánov samosprávy obcí
sa uskutočnia na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky zo dňa 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgá-
nov samosprávy obcí podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej 
republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o pod-
mienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 
v sobotu 10. novembra 2018 od 700 – 2200 hod.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním 
preukazom totožnosti.

V Starej Turej, dňa 3.8.2018 Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

Miesto konania volieb
VOLEBNÝ OBVOD č. 1 zahŕňa tieto okrsky:

Okrsok č. 1 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie-
veľká zasadačka č. dv. 136

Mesto
Družstevná 430-451, 454, 456-481, 483-485, 487-501, 

507-512, 677, 680, 689-690, 692-693, 740, 745
Hurbanova 156-157, 3157
Podjavorinskej 284, 516, 519, 524-535
SNP 3, 265-266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675
Okrsok č. 2 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Základná škola, 
Hurbanova ul. č. 128/25

Hurbanova  91, 97, 103, 120, 125, 138-139, 3138, 143, 152, 154, 3154
Námestie Slobody 76
SNP 73-74, 83, 149
Okrsok č. 3 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Požiarna zbrojnica, 
Mýtna ul. č. 554/18, I. posch.

Dubník I. a II. 1031, 1111, 1144, 1157, 1162, 1175, 1176, 1184, 1190, 1320
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 612-652, 712-723, 741, 2707
Lúčna 3024-3026, 3028-3030
Mýtna 290, 537, 539, 541, 544-553, 555-557, 595
Němcovej 654-659
Sadová 3000-3011, 3012-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3033, 3037
Štúrova 108, 127, 559-594, 596-611, 653, 683-687, 738, 739, 750
Uhrova 660-673, 701-711
Okrsok č. 4 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Jiráskova ul. č. 168/16, Prevak, 
bývalé dets. jasle, prízemie

Dibrovova 220-229, 232-238, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 195, 196
Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201-217, 764-771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Dom kultúry Javorina 
č. 378/55, učebňa č. 78

Gen. M. R. Štefánika 363-368, 383-385
Lipová 369-371
SNP 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, býv. kaviareň

Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 304, 306, 308-317, 676
Holubyho 114, 283, 289, 318, 335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 119, 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263

VOLEBNÝ OBVOD č. 2 zahŕňa tieto okrsky:
Okrsok č. 7 – 
Drgoňova dolina

Požiarna zbrojnica, 
I. poschodie č. d. 1239

Černochov vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330, 1341
Drgoňova dolina 1203-1254, 1316, 1324, 1327
Durcova dolina 1297-1315, 1323, 1328, 1332-1333
Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom, č. d. 1569
Jazviny 1726--1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1728, 1791-1798, 1800-1804, 1809, 1811, 1813, 
 1817-1818, 1820-1821, 1823, 1825, 1829, 1835, 1837
U Mikulcov 1759-1789

VOLEBNÝ OBVOD č. 3 zahŕňa tieto okrsky:
Okrsok č. 9 – Topolecká Požiarna zbrojnica č. d. 2118
Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2255, 2258, 2260, 2265-2266, 2269, 2274-2276, 
 2281, 2282, 2284, 2285, 2289, 2291, 2293-2295
Okrsok č. 10 – Súš Požiarna zbrojnica č. d. 2462
Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2526, 2600, 2605, 2608, 2617, 2626, 2637, 2638, 2644
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612
Trávniky 2551-2599, 2576, 2601-2604, 2607, 

2613-2614, 2621, 2630, 2635, 2642

Poďakovanie mestu Stará Turá
Občania Dibrovovej ulice, z obytných domov č. 243, 244, 245 v Starej Turej touto cestou 
ďakujú mestu Stará Turá pod vedením primátorky pani Ing. Anny Halinárovej za komplex-
nú rekonštrukciu chodníkov, priľahlých spevnených plôch a parkovisko v okolí uvedených 
obytných domov, odborne povedané za tzv. vnútroblokovú úpravu.

Poďakovanie patrí tiež poslancom MsZ, 
ktorí schválili náklady na realizáciu z finanč-
ných prostriedkov mesta. Ďalej treba poďako-
vať Technickým službám mesta pod vedením 
riaditeľky pani Ing. Jany Vráblovej, pánovi 
Jurajovi Strakovi, ktorí uvedenú stavbu koor-
dinovali v spolupráci s realizátorom stavby 
Cesty Nitra, a.s. Poďakovanie patrí i komisii, 
ktorú menovalo mesto Stará Turá za účelom 
určovania poradia dôležitosti úprav podľa 
stavu opotrebovanosti a využívania uvede-
ných chodníkov. Vďaka za návrh pána Ing. 
Emila Vlada z MsÚ – Oddelenia výstavby ÚP 
a ŽP, ktorý odporučil uvedené úpravy v rámci 
mesta riešiť komplexne ako ucelené „vnút-
robloky“,  nielen čiastočnými úpravami rie-
šiť obnovovanie opotrebovaných chodníkov 

a spevnených plôch v okolí obytných domov.
Samozrejme treba poďakovať tiež firme 

Cesty Nitra, a. s., jej zamestnancom, ktorí 
aj napriek neprimeraným horúčavám pra-
covali vysokým tempom. Stavba bola veľmi 
dobre organizovaná, odborne manažovaná 
a realizovaná včas. Firma sa dokázala vždy 
prispôsobiť požiadavkám a potrebám jed-
notlivých obyvateľov, obyvatelia zase chápali 
nutné požiadavky spoločnosti a v priebehu 
výstavby ich rešpektovali.

Ešte raz veľká vďaka vedeniu mesta Stará 
Turá za investovanie do tejto „vnútrobloko-
vej“ výstavby a tým i za spríjemnenie bývania 
obyvateľov v týchto obytných domoch.

Ďakujú občania obytných domov 
Dibrovovej ulice č. 243, 244, 245

OBČIANSKA INZERCIA

Orez, výrez a strihanie ovoc-
ných a komplikovaných stromov. 
Rezanie a štiepanie dreva štiepač-
kou, čistenie zanedbaných lúk, 
sadov a pozemkov. Rýchlo, lacno 
a spoľahlivo. Bližšie informácie na 
tel. č. 0919 320 767.

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

Študentka gymnázia ponúka 
doučovanie pre žiakov ZŠ z mate-
matiky, anglického jazyka príp. 
z iných predmetov. Bližšie infor-
mácie na dobrus@azet.sk alebo 
0944 047 608.
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Chrobák v lesoch a chrobák v hlave
Vážení spoluobčania,
určite ste počuli o päťmilimetrovom chrobáči-
kovi – lykožrútovi smrekovom, ktorý žije v lese 
a ak je vo veľkom počte tak robí škodu (podľa 
názoru lesníkov) alebo iba existuje a škodu nerobí 
(podľa názoru enviromentalistov). Vlastne je to 
celá skupina podkôrneho hmyzu pôsobiaca nega-
tívne na zdravotný stav lesov spolu s ostanými 
faktormi. Lenže o tých ostatných faktoroch akosi 
moc nepočuť, lebo problém je príliš komplexný 
a podrobne sa ním zaoberať, to sa v dnešnej 
rýchlej dobe nenosí. Komplexné riešenie akosi 
nikomu nevonia. Odkedy som zachytil v našich 
médiách nepravdivé informácie ako na Slovensku 
ubúda lesov, dokonca i naduté vyjadrenia typu 

„Hlúpi lesníci sadili smreka a teraz máme problém“ 
a podobné nezmysly, vŕta mi v hlave iný „chro-
bák“. Ako toto celé vysvetliť? Ako vysvetliť celú 
plejádu problémov ktoré ovplyvňujú aj naše sta-
roturanské lesy? 

Ako zosúladiť rozporuplné záujmy rôznych 
skupín obyvateľov v lesoch i mimo les aby to celé 
bolo v prospech celku, napríklad aj mesta Stará 
Turá?

Kto pozná históriu vie, ako bolo v minulosti 
a že najmä koncom stredoveku bolo územie 
Slovenska výrazne odlesnené. Devastáciu lesov 
zastavila až panovníčka Mária Terézia v roku 
1769 vydaním „Tereziánskeho lesného poriadku“. 
Vtedy vznikol obor ľudskej činnosti nazývaný les-
níctvom i profesia lesník. A práve títo študovaní 
lesníci zalesňovaním a ochranou lesa zvýšili les-
natosť na súčasnú úroveň viac ako 41 % územia 
Slovenska. Lesníci vždy stáli na strane ochrany 
lesa a udržateľnosti hospodárenia v lese. Dnes 
stoja pred výzvou, ako zdravým lesom ochrániť 
obyvateľstvo pred klimatickou zmenou. 

Ten môj „chrobák v hlave“ ma núti ako 
mestského lesníka problémy vysvetľovať a riešiť 

spolu s ostatnými zainteresovanými stranami 
v prospech našich detí. Vážnosť situácie vyvo-
lanej zmenami klímy nám už nedovolí viacej 
čakať. Problémy, ako je rozpad lesných ekosysté-
mov, nedostatok vody, ochrana proti povodniam 
i suchu, a podobne. Preto som sa rozhodol spolu 
s kolegami i cezhraničnými partnermi zorgani-
zovať konferenciu, ktorá by mohla vyvolať záu-
jem na hľadaní spoločných riešení i ako zvládnuť 
adaptáciu lokálnych systémov na tieto zmeny.

Konferencia bude mať dve časti: 1. deň budú 
prednesené referáty na témy (uvedené nižšie 
spolu s menom prednášateľa) v sále Domu kul-
túry Javorina a 2. deň bude exkurzia do lesov 
mesta Stará Turá s ukážkami prírody blízkych 
hospodárskych postupov i prebudovy porastov 
na stabilnejšie porastové štruktúry.

Témy konferencie – 1. deň:
1.  Príčiny a scenáre klimatickej zmeny do roku 

2100. Dôsledky klimatickej zmeny na poľno-
hospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo (aj 
obyvateľstvo prihraničných obcí Horňácka 
a kopaníc). Adaptácia na klimatickú zmenu 
a možnosti jej spomalenia. Prof. RNDr. Milan 
LAPIN, PhD. (významný slovenský klimatológ)

2.  Vplyv rozpadu lesných porastov na krajinu 
a jej obyvateľstvo (príklad Vysokých Tatier). 
Ing. Ján Slivinský (dlhoročný pracovník 
TANAPu)

3.  Prírode blízke spôsoby obhospodarovania 
lesa a zvyšovanie stability lesných porastov. 
Združenie Pro Silva. Prof. Ing. Milan Saniga, 
DrSc. (zástanca prírode blízkeho obhospoda-
rovania lesa)

4. Lesné hospodárstvo Starej Turej, negatívny 
vplyv kalamít na mestské hospodárenie, 
prebudova lesa k stabilnejším štruktúram. 
Ing. Ivan Durec, (Lesotur, s. r. o.)

5.  Význam ekologickej, hospodárskej a sociál-
nej stability mestských a obecných lesov, ich 
spoločná politika a ochrana záujmov obyva-
teľov. Ing. Milan Dolňan (prezident Združenia 
obecných lesov Slovenska)

6.  Stabilizačné prvky v agrárnej krajine, eko-
logizácia poľnohospodárstva a poľovnícky 
manažment. Dr. Ing. Petr Marada (zástanca 
revitalizácie agroekosystémov a obnovy počet-
nosti drobnej zveri)

7.  Analýza eróznych a odtokových pomerov 
v prihraničnom území, návrhy opatrení, 
modely. Ing. Rudolf Sabo (Prof. Ing. Miroslav 
Dumbrovský, CSc.)

8. Záujmy ochrany prírody v CHKO Biele 
Karpaty, vplyv na život na vidieku. 
Bielokarpatský ovocný poklad - archív 
starých odrôd. Ing. Bruno Jakubec PhD., 
RNDr.  Katarína Rajcová, (CHKO Biele 
Karpaty)

9. Možnosti financovania ekostabilizačných 
opatrení v krajine. Ing. Radim Matyáš

10. Ochrana pôdy, voda v krajine a návrhy opat-
rení v malých obciach. Nová Lhota-Suchov 
Mgr. Antonín Okénka, MBA, Petr Horňák 
(starostovia)

Vážení spoluobčania, srdečne Vás pozývam 
v mene organizátorov na túto verejnú konferen-
ciu. Konferencia bude prebiehať v dňoch 20.9. – 
21.9.2018. Verím, že sa podarí rozprúdiť poctivú 
debatu k problémom, ktoré nás čakajú.

Podrobnejší program bude zverejnený 
na plagátoch a webových stránkach mesta 
a Lesoturu. Informácie a registrácia na 2. deň 
konferencie budú poskytované na adrese 
veronika.durcova@lesotur.sk, tel. 032 776 48 90.

Ivan Durec 
Lesotur, s. r. o.

Kvalitu chodníkov v našom meste viem 
naplno oceniť až teraz... Keď kočíkujem

Stará Turá je naozaj pekné mestečko. Príťažlivé malebné zákutia, starostlivo udržiavané 
verejné priestranstvá, zelene i betónu tak akurát. Ani malé, ani veľké. Pre mladých i pre star-
ších. Prechádzka Starou Turou je príjemným zážitkom pre domácich i návštevníkov. Ale ...

Ale nesmiete mať kolieska. Ak máte detský kočík, 
prípadne invalidný vozík, máte k dispozícii len 
veľmi obmedzený okruh, pretože inde sa z pokoj-
nej prechádzky, či jazdy stáva dobrodružná hra 
pod názvom: HĽADAJ, KADE SA DÁ PREJSŤ. 
Najmä, ak sa chcete poprechádzať s kočíkom 
so spiacim dieťaťom. Je síce pravda, že dnešné 
moderné, ale tuhé kočíky sú samé osebe zbra-
ňou hromadného ničenia pokojného spánku detí, 
no pri kvalitnom povrchu chodníkov sa to dá 
zvládnuť.

Už niekoľko mesiacov chodím po meste 
s kočíkom a trúfam si povedať, že za ten čas sa zo 
mňa stal celkom obstojný znalec staroturianskeho 
terénu. Z mojich pozorovaní a niekoľkomesačnej 

kočíkovej praxe vyplynulo, že pekné a kvalitné 
chodníky máme najmä v strede mesta, tam, kde 
je to vidieť, prekážkové dráhy sú na uliciach okra-
jových. Mám zmapované trasy, kde je radosť kočí-
kovať, i chodníky, kde sa dá s trochou šikovnosti 
úspešne prejsť, i chodníky – chudiatka, ktoré pri-
pomínajú skôr tankodrom, ako miesto určené pre 
chodcov. A nejde len o kvalitu povrchu samot-
ných chodníkov, ale i o nájazdy na chodníky. 
I keď sa mnohé tvária bezbariérovo, dostať sa nie-
kedy na chodník, musí byť nielen pre mamičku 
s kočíkom, ale napr. i pre vozíčkara tvrdý oriešok. 

A nepíšem len o chodníkoch starých, ktoré 
sú často samý bubon, jama, či kopcom drviny 
zasypaná jama. Niektoré úseky chodníkov sú 

pomerne nové, no už po pár mesiacoch či rokoch 
prevádzky je možné vidieť, že práca na nich bola 
sfušovaná a že pravdepodobne dlho nevydržia. 
Na našich chodníkoch sa navyše podpisujú i nie-
ktoré firmy, ktoré ich z rôznych dôvodov poško-
dia, no opravou sa už príliš nezaoberajú. Zasypú, 
zalepia dieru a hotovo. K náprave často dochádza 
až vtedy, keď sa ľudia búria.

Kritizujem, ale priznám sa, nestrácam nádej. 
Vidím, že snaha mesta o zlepšenie aktuálneho 
stavu tu je a že sa postupne chodníky obnovujú, 
rekonštruujú a menia. A ktovie? Možno s ďal-
šími vnukmi v kočíku sa budem môcť prejsť po 
bezpečnom a peknom chodníku i po tichých uli-
ciach. Práve tam, kde sa najlepšie spinká. A keďže 
som veľký optimista, tak verím, že s pravnukmi 
si možno vychutnám i kočíkovanie až na Dubník.

Věra Tepličková
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Chcete zažiť niečo pekné? Benefičný 
koncert Dúha v srdci vás pozýva...

Priestory Spoločenskej sály v MsKS v Novom Meste nad Váhom a blízke okolie sa už po 
siedmy krát naplnia množstvom ľudí, ktorí majú radi kvalitnú hudbu, tanec a tešia sa 
z vlastnej tvorivosti. Podujatie Dúha v srdci chce naplniť radosťou srdiečka detí a mládeže 
s mentálnym alebo telesným postihnutím, detí zo špeciálnych škôl, ale srdečne pozýva 
všetkých, ktorí sa môžu zabaviť a potešiť zaujímavou ponukou podujatia.

Program tohtoročného benefičného kon-
certu je naplnený kvalitou a určite uspokojí 
aj náročných záujemcov. Veď vidieť na pódiu 
v priebehu krátkeho času Richarda Müllera, 
Emu Drobnú, S Hudbou Vesmírnou 
a Ľudové mladistvá, to bude pre všetkých 
silný zážitok. RICHARDA MÜLLERA 
zrejme nie je potrebné predstavovať. Patrí 
medzi najväčšie legendy česko-slovenskej 
hudobnej scény. Je preňho typická skvelá 
hudba, prežité texty a jedinečná interpretá-
cia, ktorá poslucháča vtiahne do deja piesní. 
S HUDBOU VESNÍRNOU sa mnohí po 
prvý krát stretli pri moderovaní skvelej fol-
klórnej šou Zem spieva. Mladá hudobná 
skupina zaujala nielen netradičným mode-
rovaním súťaže, ale aj svojimi vtipnými pies-
ňami a videoklipmi. Z Youtube prerazila aj 
do slovenských rádií a plne sa etablovala 
na v hudobnej brandži. Koncert obohatia 
aj dvaja hudobníci z Nového Mesta nad 
Váhom. EMA DROBNÁ je výborná spe-
váčka, ktorá svoju kariéru odštartovala víťaz-
stvom v súťaži Česko-slovenská Superstar 
v roku 2015. V hudobnom svete sa udomác-
nila a úspešne napreduje a získava si srdcia 

divákov. Ďalšou zaujímavou ponukou bude 
MARTIN ŠTEFÁNIK, novomešťan, ktorý je 
zakladateľom ĽUDOVÝCH MLADISTIEV. 
Aké je jeho vnímanie benefičného koncertu? 
„Dúha v srdci nie je festival iba o koncertoch 
a o potlesku. Je to festival, kde sa my " šťastní" 
učíme čo sme časom zabudli od ľudí, od kto-
rých je často otáčaný zrak. Učíme sa pokore, 
nespútanej radosti a nazeráme tak na pravé 
hodnoty života.“ Ľudové mladistvá je nekon-
venčná skupina ponúka originálne spraco-
vanie slovenského folklóru v dokonalom 
muzikantskom a speváckom prevedení. Ako 
každý rok, tak i počas tohto koncertu pri-
nesie JURAJ KOHÚTIK, amatérsky básnik, 
svoj zbásnený pohľad na kapely a spevákov. 
O humor a vtip počas celého koncertu sa 
postará SAJFA, jedinečný moderátor, ktorý 
žne úspechy v rozhlase i v televízii. Je známy 
aj ako podporovateľ charitatívnych projek-
tov. Rozprúdenie krvi a správnu dynamiku 
vo vašom tele vám zaistí výborná Zumba 
tanečníčka DENISA hodinu pred koncer-
tom. Okrem hudobnej a tanečnej zložky 
podujatia je pripravených množstvo ďal-
ších aktivít: enkaustika, košikárstvo, výroba 

bižutérie, maľovanie na tváre, tričká, drevo, 
medovníky, modelovanie z textilu, plstenie, 
zdobenie šiltoviek, skákanie v nafukovacom 
hrade, detské tance. 

Dôležité informácie:
Benefičný koncert Dúha v srdci je zdarma 
pre všetky deti s mentálnym a zdravotným 
postihnutím a pre deti z detských domo-
vov z Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Bezplatné vstupné majú i deti do výšky 
140 cm. Verejnosť si vstupenky môže zakú-
piť v predpredaji za 10 € v Centre sociál-
nych služieb v Novom Meste nad Váhom, 
Bernolákova ul. č. 14, pondelok – piatok 7:00 

– 15:30 hod., alebo priamo na koncerte za 
12 €. Zmena programu je vyhradená.

Organizátori benefičného koncertu 
Dúha v srdci konaného pod záštitou pred-
sedu TSK Vás srdečne pozývajú na skvelé 
podujatie. 

Príďte medzi nás, bude nám spolu 
krásne!

Centrum sociálnych služieb 
Nové Mesto nad Váhom
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
Občianske združenie Život s dúhou v srdci
Občianske združenie Milan Štefánik

Júlia Bublavá, Milan Štefánik

Letný tábor pre znevýhodnené deti
Po niekoľkoročných skúsenostiach s ponu-
kou letných táborov deťom zo sociálne zne-
výhodneného prostredia sa členovia komisie 
pre sociálne veci a bývanie v spolupráci so 
sociálnym oddelením MsÚ v Starej Turej 
rozhodli ponúknuť letný tábor deťom, ktoré 
majú určitú formu telesného alebo mentál-
neho postihnutia. Keďže dlhodobo pracu-
jeme aj s touto skupinou detí, vnímame 
náročnosť starostlivosti o tieto deti s ich 
špecifickými potrebami. Deti s určitým 
znevýhodnením a ich rodičia sú na seba 
silne naviazaní (predovšetkým deti 
s autizmom) a často nemajú možnosť 
preveriť si schopnosť aj krátkodobého 
odčlenenia sa od rodičov. Avšak i tieto 
deti, rovnako ako ich zdraví rovesníci, 
chcú dokázať sami sebe, ale aj rodičom, 
že zvládnu pobyt v cudzom prostredí 
a dokážu prežiť takmer klasický letný 
tábor so všetkými radosťami a akti-
vitami, ktoré takéto pobyty deťom 
ponúkajú. 

Využili sme ponuku občianskeho 
združenia Čmelík, ktoré niekoľko rokov 

pripravuje letné tábory pre deti s handica-
pom. Päťdňový tábor na Duchonke využila 
skupina šiestich detí, ktoré v úvode s urči-
tou neistotou a obavou, ale po oťukaní sa 
s veľkou radosťou využívali všetky ponuky 
táborového života. Ubytovanie v krásnom 
prírodnom prostredí ponúkalo možnosť 
nenáročných turistických prechádzok, špor-
tovania. Deti navštívili ZOO v Bojnej, užili 
si vodného šantenia v bazéne, zábavných 
súťažní. To najdôležitejšie, čo počas tohto 
krátkeho času získali bola obrovská dávka 

sebavedomia a utvrdenie sa v tom, že dokážu 
samostatne zvládnuť pobyt v neznámom 
prostredí bez rodičov, iba za pomoci odbor-
ných asistentov. Viem, že rozhodnutie súhla-
siť s táborom nebolo jednoduché ani pre 
rodičov, teším sa, že mali dostatok odvahy 
a deťom umožnili prežiť letné radosti, ktoré 
sú bežnou súčasťou zdravých detí.

Podstatné finančné krytie letného tábora 
bolo zabezpečené vďaka charitatívnemu 
účtu Mesta Stará Turá a Nadácii ŽIVOT.

Na záver môžem zhodnotiť, že rozhod-
nutie ponúknuť tábor deťom s určitou 
formou postihnutia bolo správne. Deti 
sa vrátili domov nadšené, rodičia boli 
spokojní a šťastní. Zistili, že ich deti sú 
oveľa samostatnejšie, ako predpokladali. 
Utvrdili sa v tom, že iba s malou pod-
porou dokážu zvládnuť aj náročnejšie 
situácie.

Verím, že deti budú s radosťou spo-
mínať na veselé dni na Duchonke.

Júlia Bublavá
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Leto na Liptove
Deti z Detskej organizácie Fénix 
zo Starej Turej aj toto leto trávili 
aktívne. Týždeň strávili v Jánskej 
doline, kde spoznávali krásy 
prírody. V rámci turistického 
programu vystúpili na Ďumbier 

– najvyšší vrch Nízkych Tatier 
a v rámci cykloturistiky navští-
vili mesto Liptovský Hrádok 
a skanzen v Pribiline. Aj v blíz-
kom okolí bolo čo spoznávať – 
navštívili Stanišovskú jaskyňu, 
vystúpili na rozhľadňu a nepo-
hrdli ani termálnym kúpaliskom. 
Škoda bolo iba zlého počasia 
pri výstupe na Slemä a Ohnište, 
keď v polovici výstupu to museli 
vzdať a vrátiť sa do sucha pod 
strechu chaty.

Veľký tresk bol názov celo-
táborovej hry, v rámci ktorej 
plnili rôzne úlohy, a tým kolo-
nizovali svet. Napínavé to bolo 

od začiatku až do úplného konca. 
Vyhrali najlepší, ale spokojný bol 
každý, kto na tomto tábore bol. 
Veď kúpanie v studenom potoku, 
večerné táboráky, hry všetkého 
druhu, domáca kuchyňa a skvelá 
nálada od začiatku až do konca 
boli zárukou aktívne stráveného 
týždňa v nádhernej prírode.

Ani tohtoročný tábor by 
sme nezvládli bez dobrých ľudí. 
Touto cestou chceme poďakovať 
za pomoc Ondrejovi Kokavcovi, 
Milošovi Podhradskému a firme 
Popo-Expo za všestrannú 
pomoc, rodičom účastníkov za 
príspevky z vlastnej záhrady do 
táborovej kuchyne a Nadácii 
Život za finančný príspevok 
z Programu malých komunit-
ných grantov.

Peter Ištoňa 
Detská organizácia Fénix

Na Papradi sa opäť mlátilo
Horúce letné dni sa v minulosti 
nespájali s oddychom, ale práve 
naopak. Ľudí na kopaniciach 
čakala najdôležitejšia  práca 
na poli - žatva a mlatba. Bolo 
potrebné zobrať úrodu, aby bola 
zásoba na celý nasledujúci rok. 
Robota to bola veľmi náročná. 
V dávnej minulosti sa kosilo len 
ručne. Po zvezení úrody čakalo 
na roľníkov mlátenie a čistenie 
obilia. Najstaršou technikou 
bolo mlátenie cepmi. Približne 
v dvadsiatych rokoch minulého 
storočia sa  používali mláťacie 
stroje na ručný pohon, podstat-
nejší posun nastal pred druhou 
svetovou vojnou, keď sa začali 
používať mláťačky na benzínový, 
či parný motor. Prvé obilné 
kombajny sa objavili po roku 

1945. Dnes sú mláťačky už rari-
tou. V máloktorej stodole sa ešte 
nájde takýto starý funkčný stroj. 
Jeden z posledných každoročne 
oprášia dobrovoľní papradskí 
hasiči, aby verejnosti ukázali 
tradičnú mlatbu obilia. 

4. augusta 2018 mali náv-
števníci možnosť preniesť sa 
o pár desiatok rokov dozadu, 
keď fyzicky náročná práca bola 
samozrejmosťou každodenného 
života.  

Poďakovanie za túto veľmi 
zaujímavú akciu, ktorou opra-
šujú našu históriu, patrí členom 
DHZ na Papradi a všetkým, 
ktorí sa na podujatí podieľali.

Eva Adámková
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Pozvánky do CVČ Stará Turá
•  Od 4. 9. môžete v CVČ opätovne po 

prázdninách využívať bezplatné služby 
sociálneho pedagóga. Termín konzultá-
cie a poradenstva je potrebné dohodnúť si 
vopred na č. t. 0905612829 alebo na e-mai-
lovej adrese: socpedst@gmail.com

•  Činnosť záujmových krúžkov štartujeme 
17. 9. 2018. Niektoré záujmové krúžky 
sú kapacitne obmedzené, preto, ak máte 
záujem, žiadosti o prijatie získate priamo 
v CVČ Stará Turá už dnes.

•  Na piatok 21. 9. na 15.00 hod. pripra-
vujeme športovú akciu pre deti ZŠ pod 
názvom MARATÓN POHYBU. Na 
účastníkov čakajú 2 hodiny rôznych pohy-
bových aktivít, v ktorých si deti preveria 
svoju zdatnosť, vytrvalosť a kondičku. 

Aktivita nie je súťažou, ide o absolvovanie 
dvojhodinovej pohybovej záťaže. Treba si 
priniesť vhodnú športovú obuv na prezu-
tie do telocvične (podrážka, ktorá nefarbí) 
a pitný režim. Štartovné: 0 eur. Na akciu 
je potrebné vopred sa prihlásiť, najneskôr 
do 19. 9. 2018.

•  V sobotu 29. 9. o 10.00 hod. pozývame na 
Námestie slobody v Starej Turej malých 
cyklistov, kolobežkárov a kolieskokorču-
liarov na akciu Po námestí na kolieskach. 
Na účastníkov čaká množstvo tradič-
ných i netradičných aktivít na kolieskach 
a bohatá tombola. Štartovné: dobrá nálada, 
vlastný dopravný prostriedok (bicykel, 
kolobežka, kolieskové korčule),  prilba na 
hlavu, chrániče. Akcia je určená pre deti 

do 15 rokov.
•  V priebehu mesiaca september zorga-

nizujeme pre žiakov 8. a 9. ročníkov 
a ich rodičov besedu  pod názvom Na 
čo myslieť pred výberom strednej školy. 
Obsahom besedy nie je propagácia žiad-
nych konkrétnych stredných škôl, jedná 
sa skôr o podporu a pomoc pri rozhodo-
vaní z pohľadu možností rodiny a osob-
nostnej výbavy žiakov. Vstup na akciu je 
bezplatný. Miesto a čas besedy bude spres-
nený na plagátoch, webovej stránke CVČ 
a facebooku.

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

Malé obzretie za popoludním s hasičmi 
a záchrannými zložkami v Drgoňovej doline

Na oslavách MDD organizovaných DHZ 
Drgoňova Dolina dňa 25.05.2018 sa ihrisko 
v Drgoňovej doline opäť zmenilo na detský 
svet, v ktorom si deti mohli užiť slnečné 
popoludnie s množstvom zážitkov. Okrem 
skákacieho hradu a  športovo-zábavných 
aktivít na ne čakali ukážky práce DHZ 
Drgoňova Dolina a Hasičského záchranného 
zboru Myjava a techniky policajného zboru 

z obvodného oddelenia Stará Turá, sanitky 
z NsP Myjava a Záchrannej asistenčnej 
služby - Michal Michalec. Predvedené bolo 
vyslobodenie zraneného vodiča z havarova-
ného auta a jeho následné uhasenie sprevá-
dzané zvukom sirén a komentárom. Akcia 
bola spojená s ukážkou techniky, výstroje 
a výzbroje policajného zboru a možnos-
ťou previezť sa na policajných a hasičských 

autách, či sanitke. Toto atraktívne podujatie 
v poobedňajšom krásnom počasí venované 
všetkým deťom sa vydarilo a ich šťastný 
úsmev na tvári bol tou najväčšou odmenou 
pre organizátorov. Akciu podporila Nadácia 
ŽIVOT Stará Turá.

DHZ Drgoňova Dolina

Pripomíname si 90-te výročie 
narodenia Mirka Tajmíra

Mirko Tajmír (10.9.1928 Stará Turá – 25. 12. 2008 Bratislava), 
stavebný inžinier, vedec, riadny profesor SvF SVŠT, manželka 
Oľga, rod. Lukáčová, syn Mirko.

Vyučil sa za murára u stavi-
teľa Šašinku na Starej Turej, 
absolvoval priemyslenú školu 
stavebnú, zamestnal sa v sys-
téme štátnych pracovných 
záloh ako technik a odborný 
učiteľ. V roku 1960 absolvo-
val s vyznamenaním Stavebnú 
fakultu (SvF) Slovenskej 
vysokej školy technickej 
v Bratislave, kde následne 
pracoval na Katedre kon-
štrukcií pozemných stavieb. 
V roku 1973 až 1977 tu obhájil 
svoju kandidátsku dizertačnú 
prácu, habilitačnú prácu a bol 
menovaný za docenta vo ved-
nom odbore „Teória a kon-
štrukcie pozemných stavieb“. 

V roku 1985 získal titul DrSc. 
A následne bol menovaný za 
riadneho profesora SvF SVŠT 
v Bratislave. Bol dlhoročným 
pedagógom, autorom vyso-
koškolských skrípt, pred-
sedom skúšobných komisií, 
aktívne sa zapájal vo vedecko-

-výskumnej činnosti, absol-
voval zahraničné stáže, kde 
prednášal a publikoval. Za 
svoju činnosť a výsledky svo-
jich prác bol ocenený niekoľ-
kými pamätnými medailami 
(Zlatá medaila SVŠT a Zlatá 
medaila Aurela Stodolu). 
Zomrel a je pochovaný 
v Bratislave.  

prevzaté z knihy Trvalky

autor foto: Jana Kováčiková
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

• 23. septembra 2018 o 19:00 – Odchody vlakov – príbeh 
dvoch neúspešných hercov, ktorí sa aj za cenu totálneho kolapsu 
snažia zachrániť svoje predstavenie a dobrú povesť. Aj o tom 
je divadelná hra, v ktorej sa Vám predstaví Adela Vinczeová 
spolu s manželom Viktorom Vincze. Komický no zároveň citlivý 
príbeh nabáda k zamysleniu sa nad rolami, ktoré v živote máme 
a hráme a často nedokážeme určiť, ktorá z nich je tou pravou. 
Komédia úspešného českého scenáristu a režiséra Petra Zelenku. 
Vstupné: 14 € a 12 €.

• 11. októbra 2018 o 17:00  – Spievankovo  – Zaspievajte si 
spolu so Spievankou a Zahrajkom najobľúbenejšie pesničky na 
jedinečnom interaktívnom koncerte Spievankovo. Čaká Vás kopec 
tanca, hudby a nekonečnej zábavy. Vstupné: 10 €.

Z Á J A Z D Y
• 30. novembra 2018 – autobusový zájazd na koncert úspešnej 

kapely Elán, ktorá oslavuje 50 rokov od jej založenia. Koncert sa 
bude konať na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Tešiť 
sa môžete na Joža Ráža, Jána Baláža a Vaša Patejdla. Poplatok 
za zájazd 40 €.

K U R Z Y  A  Š K O L E N I A
• Pozývame Vás na kurz rezbárstva s názvom  „Malá rezbárska 

škola“, kde budete mať možnosť priučiť sa rezbárskemu remeslu 
a osvojiť si základnú techniku pri práci s dlátom. Kurz bude  pre-
biehať jedenkrát do týždňa vždy vo štvrtok a bude trvať 2 hodiny. 
Je vhodný pre deti od 10 rokov. Prihlásiť sa môžete do 7. septem-
bra 2018. Celkový počet hodín kurzu: 32. Predpokladaný začiatok 
kurzu: 13. septembra 2018. Poplatok za dospelú osobu: 40 €; 
Poplatok za dieťa: 20 €.

• Aj tento rok pripravujeme Kurz spoločenských tancov pod 
vedením diplomovaného lektora. Naučíte sa tancovať valčík, 
tango, merengue, salsu, foxtrot, rumbu, jive, sambu, polku, 
cha-cha a waltz. Prihlásiť sa môžete do 12. októbra. Celkový 
počet hodín kurzu: 13 lekcií (1 lekcia = 150 min./raz týždenne). 
Predpokladaný začiatok kurzu: Október 2018. Poplatok za osobu: 
50 €.

• Dom kultúry Javorina v spolupráci s Klubom paličkovanej čipky 
pri DK Javorina Stará Turá organizuje Kurz paličkovanej čipky. 
Kurz bude prebiehať jedenkrát za týždeň a bude trvať 2 hodiny. 
Prihlásiť sa môžete do 15. októbra 2018. Celkový počet hodín 
kurzu: 20. Predpokladaný začiatok kurzu: po 20. októbri 2018. 
Poplatok za osobu: 30 €.

Z Á J A Z D Y
• Dom kultúry Javorina Stará Turá pripravuje autobusový zájazd 

na Novú scénu Bratislava na predstavenie RASPUTIN. Pôvodný 
slovenský muzikál zachytávajúci dramatické momenty zo života 
najpodivuhodnejšieho muža ruských dejín, ktoré zmenili beh 
sveta. Do osudu Ruska začal Rasputin významným spôsobom 
zasahovať v roku 1905, krátko po tom, čo prišiel do Petrohradu 
zo zapadnutej sibírskej dediny. Miesto, ktoré zaujal pri cárskom 
dvore, potvrdzuje, ako jedna jediná osobnosť môže v dejinách 
zohrať zásadnú úlohu. Réžia: Ján Ďurovčík. Termín oznámime 
dodatočne. Poplatok: 33 € a 38 €. (doprava + vstupenka)

• Živé dielne – V dnešnej dobe tradičné remeslá stratili svoj prak-
ticky význam. To však neznižuje ich historický a umelecký význam, 
ako aj význam z hľadiska kultúrneho dedičstva. Na Starej Turej 
a v okolí  je našťastie ešte stále dostatok ľudí, ktorí nechcú nechať 
poctivú remeselnú výrobu zaniknúť. Uskutočnením podujatia 
Živé dielne chceme deťom, žiakom, študentom i dospelým umož-
niť účasť na ukážkach práce remeselníkov, kde sa môžu podľa 
svojho záujmu zapojiť do tvorby, ale i do rozsiahlejšieho kurzu. 
Návštevníci budú mať možnosť priučiť sa vyšívaniu krivou ihlou, 
paličkovaniu, rezbárstvu, varechárstvu, košikárstvu, tkáčstvu 
a drôtovaniu. Termín október – november 2018

P R E D A J  V S T U P E N I E K  A  I N F O R M Á C I E 
v kancelárii DK Javorina Stará Turá, tel. č. 032 776 33 66, 

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Ďakujeme veľmi pekne za knihu od autorky p. Evy Tomisovej: 
Nárečie Starej Turej. Publikácie si môžete zapožičať i zakúpiť 
v Mestskej knižnici Kristíny Royovej.

Beletria Janegová, Kristína: Dosť na dva životy • Šranková, 

Eva Ava: Anna Šarišská amazonka • Foleyová, Lucy: Kniha 

strát a nálezov  Detektívky Dán, Dominik: List zo záhrobia 

• Jamborová, Vita: Bodyguardka Náučná literatúra Baláž, 

Anton: Prehovor, Ezechiel • Krautschneider, Rudolf:  Lidé 

a oceán •Kol.: Specifické poruchy učení – dyslexia, dysgrafia, 

dysortografia (publikácia pre rodičov a učiteľov) Detská 

literatúra Gančarčíková, Kateřina: Príbeh vody • Brezina, 

Thomas: Prípad pre teba a Tigrí tím. Nebezpečná helikoptéra• 

Kol.: Príbehy o zvieratách – kartónové leporelo so zvukovým 

modulom

IMPROVIZOVANÉ PREDSTAVENIE ROZPRÁVKY
Počas letných prázdnin sme zahrali na Námestí slobody Stará 
Turá zvedavým detičkám, ktoré prišli s rodičmi i starými rodičmi 
rozprávku O perníkovej chalúpke. Po predstavení sme rozdali 
sladké perníčky. Deti si dokreslili chýbajúce papierové srdiečka 
– škridielky zo strechy  a opravili domček. Veríme, že sa nám 
podarilo spríjemniť chvíľky letného oddychu.

Eva Nováčiková

O D B E R  K R V I 
• 17. októbra 2018 bude prebiehať v Kaviarni Domu kultúry 

Javorina Stará Turá Odber krvi od 08:00 do 10:00.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Aj keď nie ste medzi nami, 

v srdciach žijete stále s nami.

Dňa 17.7.2018 sme si pripomenuli 13 rokov, čo 
nás navždy opustila naša mamička, babička 
a prababička Valéria SLOVÁKOVÁ, ktorá by 
sa dožila 21. septembra 85 rokov.  Dňa 16.8.2018 
si pripomíname 9. výročie, čo nás navždy opustil 
otec, dedo a pradedo Vladimír SLOVÁK, ktorý 
by sa dožil 13. augusta 85 rokov.  Dňa 30.5.2018 
nás náhle opustil otec a brat Vladimír SLOVÁK, 
ktorý by sa dožil 9. augusta 43 rokov.

Milovali sme ich a oni milovali nás, 
tú lásku v našich srdciach nezmení ani čas. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•

Odišiel si náhle, bez slova rozlúčky, 
ale v našich srdciach zostaneš navždy. 

Úprimne ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším dra-
hým manželom, otcom, starým 
otcom, švagrom a priateľom Ľubo-
šom PAGÁČOM, ktorý nás náhle 

opustil dňa 19.7.2018 vo veku 63 rokov.  Ďakujeme 
za slová útechy, kvetinové dary a Mgr. Kataríne 
Medňanskej a p. Jánovi Halásovi za dôstojnú 
rozlúčku s našim drahým zosnulým. 

S láskou spomína manželka Jana, synovia Michal 
a Peter s rodinami a ostatná smútiaca rodina. 

Kto žije v srdciach svojich milých, 
nie je mŕtvy, je len vzdialený.

Dňa 4. septembra 2018 uplynie päť 
smutných rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mamička, 
babička a príbuzná pani Anna 
MIKLÁŠOVÁ zo Starej Turej. 

S láskou spomína celá rodina. 

•
Dňa 14.9.2018 uplynie 
50 rokov, čo nás 
navždy opustil môj 
otec Štefan JURČÁK. 
Zároveň si dňa 
11.10.2018 pripome-

nieme 37. výročie úmrtia mojej mamy Boženy 
JURČÁKOVEJ. Za tichú spomienku ďakujem 
všetkým, ktorí nezabúdajú. Pre nás najbližších 
zostávajú v našich srdciach. 

Dcéra Viera a blízka rodina.

•
Dňa 25.9.2018 si pripomíname 40 
rokov, kedy nás náhle vo veku 54 
rokov opustila naša mamina 
a babina Anna KOTULOVÁ, 
rodená Hučková. Kto ste ju poznali 
venujte jej tichú spomienku. 

S láskou spomínajú Dcéry Anka a Jana s deťmi

•
Dňa 13.9.2018 si pripomíname prvé 
výročie úmrtia Vladimíra 
HORVÁTHA. 

Za tichú spomienku ďakuje 
manželka a synovia s rodinami.

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

Matričné okienko
Vítame bábätká
Ellie Dvončová, Alexandra Halinárová, 
Zuzana Trebatická, Marek Mikláš, Matúš 
Barančin, Mia Ondrášková, Dominika 
Denková, Marián Polčan

Idú spoločným životom
• Dušan Babrnák zo Starej Turej a Alena 

Mrváňová z Nitry
• Milan Michálek zo Starej Turej 

a Ing. Lucia Remková zo Senice
• Ivan Orihel zo Starej Turej a Martina 

Štefková zo Starej Turej
• Radoslav Juríček zo Starej Turej a Alena 

Sýkorová zo Starej Turej
• Martin Briška z Piešťan a Zuzana 

Dudíková zo Starej Turej
• Ondrej Masár z Vaďoviec a Nina 

Antálková zo Starej Turej
• Jaroslav Mozolák z Trenčína a Katarína 

Ester Kučerová zo Starej Turej
• Ing. Ivan Václavek zo Starej Turej 

a Ing. Gabriela Pribišová z Rudníka
• Miroslav Biesik zo Starej Turej 

a Ing. Danica Krošláková z Púchova
• Igor Mozola z Vaďoviec a Lucia 

Klandúchová zo Starej Turej
• Radovan Eľko z Dolného Srnia a Andrea 

Hudcovicová zo Starej Turej
• Miroslav Štuchal z Lopušného Pažitia 

a Lenka Ďurcová zo Starej Turej
• Ján Škandera zo Starej Turej a Bc. Janka 

Dršková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Katarína Potfajová, Ľubomír Pagáč, Jozef 
Hubina, Alžbeta Michalcová, Anna Svatoňová, 
Alžbeta Slávková, Božena Hluchá, Anna 
Biesiková, Rudolf Hollý

Zoznam jubilantov 
za mesiac SEPTEMBER 2018

• Ľubomír Bača, Vlasta Kiripolská, Anna 
Hoghová, Ján Orechovský, Miroslav 
Knápek, Marta Hrašná, Miloslava 
Kuhajdová, Ing. František Úšela, Júlia 
Hajtúnová, Ing. Václav Šika, Emília 
Klimková

• Anna Durcová, Božena Rajtárová, 
Štefan Rapant, Miroslav Dedík, Vlasta 
Moravčíková

• Štefánia Hajdúchová, Miroslav Durec
• Vít Klčo, Milan Držík, Alojz Peško, Anna 

Miková, Miloš Tomšík, Anna Nemcová, 
Margita Slezáková, Katarína Valenčíková, 
Anna Valentová, Emília Kulišková, 
Mária Molcová, Emília Chudíková, Ján 
Švancara, Mária Pirnáková

• Irena Dingová, Emília Holovicová, Viliam 
Medňanský, Tomáš Mateják, Darina 
Gabrižová, Ľudovít Magula, Pavol 
Sabršúl, Božena Ondrášiková, Michal 
Michalec, Anna Sadloňová, MUDr. Marta 
Salczerová

• Anna Bunčáková, Jozef Pažitný, Alžbeta 
Gregorová, Anna Kollárová, Emília 
Dzuráková, Ladislav Čepela, Anna 
Holovicová

• Ján Harušták

Cykloturisti v Krušných horách
Cykloturisti zo Slovenského cykloklubu 
Stará Turá v rámci spoznávania Českej 
republiky si to tento rok namierili do seve-
rozápadnej časti Karlovarského kraja na hre-
beň Krušných hôr. Jazdíme pravidelne po 
všetkých kútoch každé leto už od roku 2002 
a aj tentoraz nás tu čakalo množstvo zaují-
mavosti a inšpirácii. Ubytovanie sme si našli 
v Perninku, odkiaľ sme každý deň vyrážali 
do okolia. Vystúpali sme na najvyšší vrch 
Krušných hôr Klínovec, kde nás príjemne 
prekvapilo množstvo cyklotrás a single 
trekov pre každého, všade sme narážali 
na nádhernú prírodu s pozostatkami ban-
skej histórie a neodpustili sme si ani skvelú 
českú kuchyňu. Zaujímavá a veľmi inšpira-
tívna bola návšteva mesta Loket s povestným 

hradom Karla IV., nádherná cyklotrasa 
okolo rieky Ohře až do Karlových Varov 
a samozrejme prehliadka celej metropoly. 
Hemžilo sa to tu predovšetkým cudzincami, 
takže sme medzi nich skvelé zapadli. České 
dráhy nás príjemne prekvapili ochotou pre-
praviť deväť bicyklov vo vlaku so šiestimi 
stojanmi naspäť do Krušných hôr s úsme-
vom na perách. Dovolili sme si prejsť aj za 
hrebeň na nemeckú stranu, kde cykloturis-
tika tiež pekne žije, len to pivo je tam drahšie. 
Všetci účastníci sa zhodli v tom, že tohto-
ročný výlet po cyklotrasách Českej republiky 
bol jedným z najkrajších. A aj preto už teraz 
hľadáme inšpiráciu, kam pôjdeme opäť na 
budúci rok. Foto k článku nájdete na str. 15.

Peter Ištoňa 
Slovenský cykloklub Stará Turá
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Keď si talent podá ruku 
s usilovnosťou a úspechom

Už pár dní je v plnom prúde nový školský rok 
a s ním i prezentácia talentu a tvorivosti  žia-
kov Základnej umeleckej školy  v Starej Turej, 
ktorá tu má veľa podôb. Okrem vystúpení, 
koncertov, tvorivých dielní, divadelných či 
tanečných predstavení, netradičných foriem 
výstav či uverejnenej výtvarnej tvorby žiakov 
v knihách, kalendároch, medzinárodných 
katalógoch umeleckej tvorby, je význam-
ným posunom talentu žiaka jeho účasť na 
prestížnych súťažiach a prehliadkach ume-
leckej tvorby detí a mládeže. Aj vďaka zod-
povednej príprave pedagógov sa škola môže 
každoročne pochváliť poprednými ocene-
niami. Veď v  školskom roku 2017/2018 
získali „naši umelci“ vo výtvarnom, taneč-
nom, hudobnom a literárno-dramatickom 
odbore až neuveriteľných 59 ocenení, z toho 
14 medzinárodných!!! Tiež úspešne repre-
zentovali ZUŠ vo folklórnej show RTVS 
Zem spieva a priniesli si titul Vicemajstri 
sveta zo svetového finále súťaže Dance Star 
World Finals 2018.

Školský rok uzavreli nemenej úspešne. 
Žiaci výtvarného odboru sa zapojili do 
6. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže 

„MAĽUJTE S PRIMALEXom!“ Žiakov  mala 
podnietiť k uvedomeniu si, že prostredie, 
v ktorom žijú a pohybujú sa, má na neho 
veľký vplyv. Vybrať si mohli z troch tém a to: 
Naše liečivé byliny, Život na dedine a Ako 
doma maľujeme byt, dom, lavičku, plot....

Na marketing firmy PRIMALEX pri-
šlo rekordných 5 000 prác, a to až z 357 
základných a umeleckých škôl, kde vybe-
rať najlepších bolo nesmierne ťažké. Každá 
práca mala svoj osobitý rukopis a bola nie-
čím výnimočná. Originálny výtvarný pre-
jav Kataríny PERNIŠOVEJ zo ZUŠ Stará 
Turá porota ohodnotila 2. miestom a škola 
bola podporená farbami v hodnote 500 €. 
Katka navštevuje výtvarný odbor pod vede-
ním Mgr. Miroslavy Lacovej už osem rokov 
a môže sa pochváliť viacerými oceneniami. 
Tento rok jej budeme držať palce, aby naďa-
lej rozvíjala svoj talent v umeleckom štúdiu 

na strednej škole. Srdečne blahoželáme 
k úspechu.

Vykročme teda do nového školského 
roka plného nových príležitostí pre našich 
úspešných žiakov a ich obetavých pedagógov.

ZUŠ Stará Turá

§ Dňa 30.6.2018 v čase o 20:15 
hod. vykonala na základe sťaž-

nosti hliadka na Ul. Štefánikovej  
návštevu u pána E. P., ktorý nie-
koľko dní vykonáva údržbu svojho 
motorového vozidla tak, že pri 
údržbe nedodržiava bezpečnosť 
práce ani vyhlášku o manipulá-
cii s horľavými a nebezpečnými 
materiálmi. Hliadka menova-
ného kontaktovala z dôvodu aby 
si zabezpečil vozidlo a odstrá-
nil nebezpečné a horľavé látky. 
Nádoby s chemikáliami odstránil 
ihneď, vozidlo postaví na kolesá do 
1.7.2018 do 20:00 hod. Kontrolu 
stavu vykoná nasledujúca nočná 
zmena. Ak nebudú spomenuté pod-
mienky splnené, MsP spíše oznáme-
nie na Inšpektorát práce. Toto však 
nebolo nutné, lebo menovaný splnil 
všetky podmienky tak, ako mu ulo-
žila hliadka MsP.

§ Dňa 3.7.2018 o 14:56 hod. bolo 
prijaté telefonické oznámenie, 

že na konci Ul. SNP, pri kruhovom 
objazde sa samovoľne pohybovalo 
vozidlo. Hliadka oznam preverila, 
na uvedenom mieste sa nachádzalo 
vozidlo Peugeot. Hliadka vozidlo 
spoznala a následne upozornila 
majiteľa, aby si auto preparkoval 
a riadne zabezpečil proti svojvoľ-
nému pohybu.

§ Dňa 13.7.2018 v čase o 02:00 
hod. nahlásila pracovníčka 

MKS, že vidí na Ulici SNP pri 

predajni COOP Jednota osoby, 
ktoré sa medzi sebou naťahujú 
a postupne aj bijú. Oznam bol 
preverený na mieste sa odohrala 
ruvačka z ktorej väčšina účastní-
kov utiekla pred prichádzajúcou 
hliadkou. Na mieste ostal len M. 
K. bytom Vaďovce, jeho brat Ľ. K. 
a priateľka. Na mieste sa nachádzal 
ešte P. V. zo Starej Turej a údajný 
útočník, ten sa však vraj schoval 
do baru. Do neho sa hliadka nedo-
stala, lebo bol uzamknutý. M. K. 
bola poskytnutá pomoc, lebo mal 
zlomený nos, rozbité ústa a krvácal. 
Hliadka MsP mu privolala vozidlo 
RZP. Nikto na nikoho nepodal 
oznámenie a nikto sa pred hliad-
kou nechcel k veci vyjadriť. Zrejme 
šlo o vybavovanie si účtov. Preto po 
upokojení situácie a odvoze mla-
díka do nemocnice hliadka pokra-
čovala v bežnom výkone služby.

§ Dňa 23.7.2018 bolo na MsÚ 
o 11:20 hod. nahlásené, že  na 

Ul. SNP uniká pravdepodobne plyn. 
Hliadka našla popísané miesto 
a zistila, že na plynovom uzávere 
je kaluž vody, ktorá bublinkuje 
pravdepodobne z unikajúceho 
plynu. Skutočnosť bola nahlásená 
na poruchy – plyn. O 12:20 hod. sa 
ohlásila poruchová služba, aby im 
hliadka identifikovala miesto úniku 
plynu. Na mieste bol zistený slabší 
únik  a plynári zabezpečili nápravu.

MsP Stará Turá

Z denníka MsP

Katarína Pernišová spolu s učiteľkou 
Mgr. Miroslavou Lacovou

Rezervácie na tel. č. 0949 441 470 alebo v správe na Facebooku.
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Sto rokov od vzniku 
Československej republiky 
Československá légia v Rusku časť 3/4

V Rusku žilo pred vojnou okolo 
70 000 Čechov a do 2 000 Slovákov. 
Po vypuknutí vojny požiadali 
zástupcovia krajanských spolkov 
ruského cára o možnosť vytvoriť 
si vlastné vojenské jednotky, ktoré 
by bojovali proti Trojspolku. Tak 
vznikla Česká družina v Kyjeve 
11. okt. 1914. Dostala bojový prá-
por a pridelili ju k ruskej armáde, 
kde robili prieskumy, pôsobili 
ako tlmočníci a agitovali medzi 
rakúsko-uhorskými vojakmi. Vo 
februári 1916  zmenila názov na 
Československý strelecký pluk 
a v máji 1916 na Československú 
streleckú brigádu.

V júli 1917 sa Čs. brigáda 
zúčastnila v rámci Kerenského 
ofenzívy boja pri Zborove, v kto-
rom dosiahla významné víťazstvo 
a v októbri 1917 vytvoril sa 
Československý armádny zbor.

Po bolševickej revolúcii r. 1917 

vydal T. G. Masaryk nášmu voj-
sku v Rusku pokyn na dodržanie 
neutrality a nezasahovania do rus-
kých sporov. Neskôr vznikla myš-
lienka odsunu nášho armádneho 
zboru na sever cez Murmansk. 
Väčšina sa však presunula po veľmi 
dramatických udalostiach, kedy 
legionári ovládli celú Transsibírsku 
magistrálu, cez Vladivostok do 
Európy. Tu uveďme, že sa v Rusku 
v legionárskych bojoch zúčastnil zo 
Slovákov i Jozef Gregor-Tajovský.

Légia v Rusku musela ostať ešte 
dva roky po vzniku Československa, 
aby si zabezpečila lepšiu pozíciu 
pri mierových rokovaniach vo 
Versailles.

Po zložitých rokovaniach sa 
podarilo so spojencami dohodnúť 
evakuáciu čs. legionárov  z Ruska. 
Vrátilo sa okolo 70 000 osôb, voja-
kov a aj civilov.

Podľa ext. zdrojov spracoval GR

Vytrhnuté z učiteľského notesa 2. časť

Vy starší sa možno pamätáte, že v školách sa 
praktizovalo školské sporenie. Pre učiteľov 
to bola záťaž navyše, pre deti istota, že budú 
mať za čo ísť na výlet na konci školského 
roka. Školský výlet býval pre niektoré deti 
jedinou možnosťou dostať sa ďalej ako za 
vlastný chotár. Deti sa tešili , lebo k vlastným 
úsporám pridali nejaký groš aj rodičia. Kto 
sa netešil, boli učitelia, lebo školský výlet bol 
a je veľké riziko – jedna noha v base. Kto 
to nezažil, ten si nevie predstaviť, čo všetko 
sa môže prihodiť čo len jednému z 30 – 40 
živých a neposedných detí. 

Výlet do Bojníc je v pláne každej školy, 
aspoň pre nižšie ročníky. Zámok sa deťom 
vždy páči, lebo zodpovedá predstavám 
o sídle kráľov, princov a princezien. Tu 
mohla bývať napríklad Šípková Ruženka 
alebo kráľ z rozprávky Soľ nad zlato. Zvieratá 
majú deti vždy rady, domáce aj exotické. No 
výlet by nebol výletom, kým majú účastníci 
výletu všetky peniaze pri sebe. Aj títo naši 
si dobre všimli, že priestor medzi zámkom 
a ZOO záhradou je plný stánkov s najrozlič-
nejšími lákadlami: prstienky, gorálky, opičky 
na gume, tajomné mačky vo vreci, obrázky 
a ... všeličo od výmyslu sveta. A ešte aj maš-
krty. Ledva sa dočkali vytúženého pokynu, 
že môžu už nakupovať. Úlohou učiteľa je 
sledovať, aby sa niektorý žiačik nestratil 

a nezamiešal do inej školy a úlohou žiakov 
v tej chvíli je, aby minuli všetky peniaze 
do haliera. Lebo až potom sa výlet ráta. 
Niektorí nakupovali len pre seba, iní aj pre 
mamy alebo mladších súrodencov. Tí, čo už 
peniaze minuli, prichádzali ku mne, aby sa 
pochválili, čo nakúpili a pre koho. 

Na druhý deň po výlete som sa v obchode 
stretla s mamkou jednej prváčky. Čo vám 
Evka priniesla z výletu? 

Ná ništ, súdružka učiteľka. Ako to? Veď 
bola pri stánkoch celý čas, ako ostatní. Jáj! 
Ale keď tam bolo všetko len po korune a ona 
mala len desať korún. 

Tak vidíte. Poučenie, aké peniaze treba 
dávať deťom na výlet. No dnešné deti sú už 
vyspelejšie a dnes už nemáme koruny, ale eurá. 

---

O pár rokov by už Evička bola vedela minúť 
aj viac ako 10 korún. No hviezdou ďalšieho 
výletu sa stala prváčka Milenka. Boli sme 
v Bratislave. Čo sme mali vidieť, sme už videli, 
nuž, reku, deti, dnes budete míňať nasporené 
korunky v takom obchode, aký ste ešte nevi-
deli. No náhoda chcela inak. Prv ako sme 
ich mohli pustiť do bratislavského Prioru, na 
malom blízkom námestíčku chlapcov zau-
jalo novučké vyblýskané autíčko a na ňom 

ceduľa, že je to 1. cena. Vedľa auta nená-
padný stánok, v ktorom staršia pani predá-
vala lósy po tri – slovom – 3 koruny. Aj ten 
najslabší mysliteľ z triedy a zájazdu vôbec 
pochopil, že ak si kúpi trojkorunový lós, 
môže vyhrať toto auto. A vyhrať ho chceli 
všetci, preto všetci kupovali lósy. V tej chvíli 
bol Prior zabudnutý, slová učiteľky sa míňali 
účinku. Pani v stánku bol andšená, ako jej 
ide kšeft. A nadšení boli aj nádejní majitelia 
nového auta, len keď tu zrazu v klbku týchto 
nadšencov ozve sa náramný plač. 

„Čo ti je, Milenka, čo sa ti stalo? Stratila si 
peniaze?“ Rukami si utiera slzami zaliate oči 
a uplakaným hlasom ledva zo seba dostane 
toto: „Súdružka učiteľka, ako to auto dove-
zieme domov, keď neviem šoférovať?“

No, problém, ktorý v tej chvíli začal zne-
pokojovať aj viacerých, ale len jeden jediný 
našiel riešenie. Štvrták Miro, ktorého otec 
robil v horách ako šofér nákladného auta. 

„Ty sprostá, čo reveš, šak ujec šofér pripne 
auto za autobus a hotovo!“

Aké jednoduché. Keď bol problém 
s autom vyriešený, ešte stačili minúť zvyšné 
peniaze v tom obrovskom obchodnom 
dome, zväčša v potravinách a v hračkách. 

Výherné lósy priniesli domov ako 
maličkú nádej na možnú výhru. O zloso-
vaní sme sa nikdy nedozvedeli a nikoho to 
už netrápilo, aj Milenka sa upokojila, lebo za 
dverami boli prázdniny a na auto sa zabudlo. 

Alžbeta Cibulková
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Záhradkári jubilujú – 50. výročie ZO SZZ Stará Turá
Jubilejným dňom v existencii a živote Zák-
ladnej organizácie SZZ Stará Turá Chrástna-
tá 15 - 9 bude 5. september 2018. 

V tento deň pred 50 rokmi na zakladajúcej 
schôdzi prešla vtedajšia „Prvá záhradná 
osada pri n. p. Chirana Stará Turá“ pod 
Slovenský ovocinársky a záhradkársky zväz 
(SOZZ), ktorý bol predchodcom dnešného 
Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ).

Prvá záhradná osada pri n. p. Chirana 
Stará Turá bola vybudovaná na - v tom čase 

- neobrábanej pôde v lokalite Krásny vrch, 
známej ako Chrástnatá už v roku 1967 dnes 
tvorí osadu č. 1 našej Základnej organizácie 
(ZO).

I keď skúsených odborníkov na budova-
nie záhradkových osád bolo málo, postupne 
boli v tejto lokalite vybudované ešte ďalšie 
osady č. 2, 3 a 4. Záujem o záhradky naďa-
lej rástol a tak výbor ZO v spolupráci s vte-
dajšími funkcionármi JRD Dubník a MsNV 
Stará Turá i so súhlasom ONV a OPS Trenčín 
podľa vtedy platného zákona č. 122/1975 Zb. 
o poľnohospodárskom družstevníctve vyti-
povali ďalšie pozemky vhodné na dočasné 
užívanie a budovanie záhradkových osád. 
V lokalite Súš – Brezovka to boli osady č. 5, 
6, 7, 8 a 9, v lokalite Papraď – Pod Lipovcom 
osada č. 10, v lokalite Papraď – Blanárov 
vrch osada č. 11. V lokalitách Stará Turá – 
za Podjavorinským výrobným družstvom, 
Šášnatá a Chrástnatá - pod osadou č. 4 boli 
ešte vybudované ďalšie 3 menšie osady, ktoré 
sú dnes evidované ako osada č. 13.

V súčasnom období je v správe ZO cel-
kove 11 záhradkových osád v piatich uve-
dených lokalitách. K 31.12.2017 mala naša 
organizácia 368 členov. Celková užívaná roz-
loha je cca 23 hektárov.

Významným medzníkom v užívaní 
pozemkov bolo schválenie Zákona č. 
64/1997 Zb. v znení zmien a doplnkov, kto-
rým sa okrem iného zriadil nájomný vzťah 
s vlastníkom pozemkov užívaných v zria-
dených záhradkových osadách a stanovil sa 
postup v konaní na vyporiadanie vlastníctva 
k týmto pozemkom. Taktiež došlo i k zme-
nám a registrácii Stanov SZZ.

Právo užívania pozemkov v záhradko-
vých osadách, zriadených na pozemkoch, ku 
ktorým bola uzavretá zmluva o dočasnom 
užívaní pozemku - v našom prípade medzi 
ZO SZZ a JRD Dubník Stará Turá, ktoré 
malo k pozemku právo družstevného užíva-
nia, prešlo len na tých členov našej ZO, ktorí 
na základe zmluvy so ZO užívajú pridelenú 
parcelu a spoločné pozemky v záhradkovej 
osade.

Slovenský zväz záhradkárov je v zmysle 
Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
právnickou osobou a postavenie samostat-
nej právnickej osoby majú aj organizačné 

zložky zväzu, t. j. aj naša ZO SZZ Stará Turá 
Chrástnatá 15-9.

Koncom roka 2008 užívatelia zo všet-
kých osád podali správnemu orgánu návrh 
na začatie konania na vyporiadanie vlastníc-
tva k pozemkom v záhradkových osadách 
v zmysle uvedeného zákona. Keďže zo strany 
vlastníkov pozemkov nebol dosiahnutý 
súhlas nadpolovičnej väčšiny s odpredajom 
za navrhovanú cenu, pokračovalo konanie 
vypracovaním úvodných podkladov.

V roku 2011 však bola na základe roz-
hodnutia Európskeho súdu vykonaná 
významná novelizácia tohto zákona, ktorá 
sa týkala spôsobu určenia ceny za pozemky 
v zriadených záhradkových osadách, a to tak, 
že výška náhrady pre pôvodných vlastníkov 
pozemkov musí byť stanovená znaleckým 
posudkom. Následne musel správny orgán 
zadať vypracovanie znaleckých posudkov 
s určením ceny pozemkov pre všetky osady. 
To samozrejme postup konania spomalilo.

K návrhu na začatie konania boli vo 
všetkých osadách vypracované geometrické 
plány (GP). V roku 2012 bolo potrebné via-
ceré GP prepracovať, nakoľko bol i pre k. 
ú. Stará Turá spracovaný ROEP – Register 
obnovenej evidencie pozemkov a viaceré GP 
nevyhovovali novým predpisom pre kataster 
nehnuteľností.

V súčasnosti výkonný výbor ZO spo-
lupracuje so správnym orgánom, kontro-
luje a aktualizuje údaje všetkých užívateľov, 
potrebných k vypracovaniu Registra pôvod-
ného stavu, ktorý spolu s GP záhradkovej 
osady tvoria úvodné podklady ku konaniu.

Okrem uvedených zmien nastali i perso-
nálne zmeny v členskej základni ZO. Naše 
rady opustili viacerí členovia, ale i dlhoroční 
funkcionári, predseda pr. Ján Dinga (r. 2005), 
hospodárka pr. Mária Paštyková (r. 2014) 
a tajomník pr. Ing. Jozef Lacika (r. 2017). 

V roku 2017 po úmrtí Ing. Laciku bolo 
potrebné zvoliť nové vedenie, aby sme 
zachovali funkčnosť organizácie a pokra-
čovali i v procese vyporiadania vlastníctva 
užívanej pôdy.

V septembri 2017 bol zvolený nový 
Výkonný výbor a zároveň i Koordinačný 
výbor, t. j. širšie vedenie organizácie, pozo-
stávajúce z predsedov z každej osady a ich 
zástupcov.

Na funkciu predsedu bol zvolený pr. 
Ing. Štefan Chriašteľ (osada č. 10), na funk-
ciu podpredsedu pr. Ing. Vlastimír Čepela 
(osada č. 2), na funkciu tajomníčky pr. Eva 
Horňáková (osada č. 1) a na funkciu hos-
podárky Martina Lukáč. Menovaná sa však 
v marci tohto roku z pracovných dôvodov 
funkcie hospodárky vzdala. V súčasnosti 
ZO hľadá vhodného kandidáta/-ku na túto 
funkciu.

Začiatky budovania záhradkových osád 

v našom meste boli sprevádzané entuziaz-
mom a chuťou nie len vypestovať si vlastné 
ovocie a zeleninu, ale aj využiť neobrábanú 
pôdu, vytvoriť niečo vlastnými rukami, robiť 
spoločne brigády a podujatia, získavať nové  
poznatky, vymieňať si skúsenosti i informá-
cie a v neposlednej miere i prezentovať svoje 
úspechy. Pravidelne sme napríklad dodávali 
exponáty na okresnú výstavu ovocia a zele-
niny v Novom Meste nad Váhom, ktorá sa 
obvykle koná počas septembrového jar-
moku a publikovali články s záhradkárskou 
tematikou. O všetkých týchto aktivitách nás 
presvedčili dokumenty, ktoré sme v archíve 
našej organizácie našli.

Život v jednotlivých záhradkových osa-
dách sa za uplynulé roky postupne zmenil. 
Členská základňa, či chceme alebo nie starne, 
zakladajúcich členov striedajú mladší. 
Pôvodne sa záhradky využívali hlavne na 
pestovateľské účely, členovia sa venovali 
výsadbe stromov, kríkov, drobných bobuľo-
vín a ich ošetrovaniu.

Dnes sa záhradkári viac zameriavajú i na 
využitie záhradiek na aktívny oddych. Menia 
sa i klimatické podmienky v našom regióne, 
prejavuje sa nedostatok vody a to ovplyvňuje 
aj možnosti využitia záhradiek na pestova-
teľské účely. Tento rok sa však ukazuje ako 
úrodný a zrejme úroda bude lepšia ako za 
ostatné roky, keď nedosahovala ani dlho-
ročný priemer. 

Ako oslávime toto významné jubileum? 
Počas konania jesenného „Kopaničiarskeho 
jarmeku“ dňa 19.10.2018 pripravuje vede-
nie ZO v spolupráci s členmi osád v DK 
Javorina prezentáciu dokumentov a foto-
grafií od založenia prvej záhradkovej osady 
v Starej Turej, budovania ďalších osád v uve-
dených lokalitách, spojenú s výstavou ovocia 
a zeleniny dopestovaných v záhradkových 
osadách. Chceme týmto nadviazať na tradí-
ciu, ktorá bola v našom meste v začiatkoch 
pôsobenia organizácie.

Chceli by sme touto cestou vysloviť aj 
vďaku všetkým bývalým i súčasným funk-
cionárom za vynaložené úsilie, napĺňanie 
poslania i cieľov SZZ pri tvorbe a ochrane 
životného prostredia i za odvedenú prácu 
v prospech ZO SZZ Chrástnatá 15-9. 
Spomíname v tomto čase aj na tých funk-
cionárov a členov našej organizácie, ktorí, 
žiaľ už nie sú medzi nami a aj im patrí naša 
vďaka za ich prínos.

Záverom Vás všetkých pozývame na 
našu výstavu do Domu kultúry Javorina 
v Starej Turej do výstavných priestorov na 2. 
poschodí. Vaša účasť nás poteší a povzbudí 
v našej práci a napĺňaní poslania SZZ.

Ing. Štefan Chriašteľ – predseda ZO SZZ  
Eva Horňáková – tajomníčka ZO SZZ 

Stará Turá júl 2018
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Letný príbeh 
z návštevy Prahy

Pred siedmimi rokmi ma 
v časopise GEO (3/2011) zau-
jal článok Praha pre bábiky, 
ktorý sa venoval unikátnemu 
modelu historického mesta. 
Vytvoril ho knižničný sluha 
Antonín Langweil v 19. storočí 
z odpadového papiera univer-
zitnej knižnice. Tento model 
je svetový unikát, ktorý zaberá 
plochu 20 m2. Skladá sa z 52 
nepravidelných dielov, ktoré do 
seba zapadajú ako dosky plá-
vajúcej podlahy. Model obsa-
huje 2500 domov s popisným 
číslom, 13400 dielov striech 
a 9100 komínov. V parkoch 
a záhradách je 5400 stromčekov 
z bavlniek a drôtikov. Niektoré 
detaily sú menšie než  1 mm. 
Domy sú vysoké 2 – 4 cm. Ing. 
Ján Buriánek sa rozhodol v r. 
2007 digitalizovať Langweilov 
model a tak ho priviesť k životu. 
Roboticky ovládaný fotoaparát 
použitý pri snímaní modelu bol 
temer rovnako unikátny ako 
samotné dielo. Vďaka tomu sa 
človek môže virtuálne prejsť aj 
tými zákutiami Prahy, ktoré už 
takmer dve storočia neexistujú. 
Aké bolo moje prekvapenie, keď 
som sa 17.6.2018 pri návšteve 
Maiselovej synagógy v Prahe 
mohla zúčastniť tejto virtuál-
nej prehliadky starou Prahou 
pomocou filmu premietaného 
na veľkú obrazovku.

Výlet do Prahy som absolvo-
vala s Jitkou Durcovou a jej man-
želom na pozvanie pána Tomáša 
Veselého, Žida, ktorý sa ako dieťa 
s rodičmi Agnešou a Oskarom 
Weissom skrývali počas 2. sv. 
vojny u rodiny Valentovcov. 
Weissovcom sa v Starej Turej 
narodil ďalší syn Milan, ktorého 

pokrstil katolícky kňaz Alfonz 
Ščepko. Vtedy si zmenili priez-
visko na Veselý. Príbeh tejto 
židovskej rodiny som opísala 
v knihe Osudy Židov Starej Turej 
na stranách 44, 77 – 78 a tiež 
v Staroturianskom spravodaj-
covi (11/2017) v článku Ďalšie 
osudy Židov – 3. časť.

Pán Veselý nám pripravil 
pekný program. Prvý deň sme 
strávili na Pražskom hrade. 
Najprv sme v bývalej jazdiarni 
videli výstavu Doteky státnosti 
pri príležitosti 100. výročia 
založenia Československa. Táto 
výstava predstavuje vývoj, kto-
rým prešli štátne symboly od 
začiatku úsilia o vznik samo-
statného štátu až do súčas-
nosti. V „Cisárskej konírne“ 
bola umiestnená ďalšia výstava 
s názvom Labyrintem dejin 
českých zemí, ktorú sme si tiež 
prezreli. Predstavovala zážit-
kové expozície, čiže archívne 
dokumenty a dokumentárne 
filmy v polkruhových laby-
rintoch. Pozreli sme si i ďalšie 
bežne dostupné expozície hradu. 
Keďže pán Veselý bol dlhoroč-
ným zamestnancom hradu, 
vybavil nám prehliadku niekto-
rých prezidentských priestorov 
a priestorov kancelára prezi-
denta. Táto prehliadka sa koná 
v obmedzenom počte a za prís-
nych bezpečnostných opatrení. 
Pre mňa bola najzaujímavejšia 
prehliadka bývalej Masarykovej 
knižnice a pracovne. Knižnica 
obsahuje 50 000 zväzkov kníh 
a stále sa dopĺňa. Nachádza sa 
v nej aj mramorové umývadlo. 
Všetok nábytok pre knižnicu 
bol vyhotovený z ušľachtilého 
dreva na mieru a preto som bola 

prekvapená, že niekoľko desia-
tok centimetrov pod stropom 
boli police na knihy nadstavené 
iným drevom. V 2. polovici 70. 
rokov na základe rozhodnu-
tia Gustáva Husáka bola kniž-
nica prerobená. V roku 1979 ju 
premiestnili z 2. poschodia na 
3. poschodie a znížili o jednu 
policu, nakoľko výška miest-
nosti bola menšia. Arogancia 
moci sa môže prejaviť v hoci-
čom. V roku 2017 boli knižničné 
regály uvedené do pôvodného 
stavu nadstavením stojok a pri-
daním jednej policovej pozí-
cie. Súčasťou prehliadky bola 
aj kinosála zo 60. rokov, kde 
sa cenzurovali filmy a počas 

vykonávania prezidentskej funk-
cie Václavom Havlom sa tam 
konali mítingy a besedy. Pán 
Veselý odovzdal do Masarykovej 
knižnice aj moju knihu Osudy 
Židov Starej Turej. Jednu knihu 
venoval aj pražskému rabínovi 
a ďalšiu som venovala Hagiboru, 
Domovu sociální péče patria-
cemu Židovskej obci v Prahe, 
kde som bola ubytovaná.

Verím, že pán Veselý prijme 
moje a Jitkine pozvanie na náv-
števu Starej Turej, aby si mohol 
pozrieť aspoň miesto, kde stál 
dom, v ktorom sa zachránil 
a navštíviť hrob svojich záchran-
cov – manželov Valentovcov.

Eva Tomisová

návšteva Masarykovej knižnice na Pražskom hrade

prehliadka kinosály zo 60. rokov

Langweilov model Prahy vystavený v Múzeu 
hlavního města Prahy (zdroj: internet/Wikipedia)
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Staroturanský triatlon 
(32. ročník, 11.8.2018)

Dňa 11. augusta sa uskutočnil už 
32. ročník Staroturanského triatlonu 
v kategórii šprint triatlon, t. j. plávanie 
750 m, bicykel 20 km a beh 5 km. 

Posledné roky je mimoriadny 
záujem pretekárov o toto podujatie. 
Zaplnili sme 2 štartové vlny po 120 
štartujúcich. Prvá vlna OPEN kategó-
ria, bola tiež súčasne Majstrovstvami 
Slovenska hasičov a druhá vlna bol 
Slovenský pohár v triatlone. Hoci 
bolo ráno ešte mokro po nočnom 
daždi a v úvode štartu prvej vlny 
spŕchlo, bolo príjemné počasie na 
športové aktivity. Pri štarte druhej 
vlny sa počasie ustálilo a bolo slnečno. 
Teplota vody bola 25,5 °C. Na pod-
ujatí sa predstavilo 8 štartujúcich 
Staroturancov. Bohužiaľ, tento rok 
neštartovala žiadna domáca prete-
kárka. Vo veteránoch si suverénne 
počínal Christopher SYMONDS 
z Veľkej Británie, ktorý je mimocho-
dom správca anglického parlamentu.

Aj tento rok sme zaznamenali 
veľký záujem z radov športovcov o toto 
podujatie. I z tohto dôvodu pre nasle-
dujúci 33. ročník Staroturanského 
triatlonu zvyšujeme kapacitu na 140 
štartujúcich v jednej vlne.

Výsledky domácich 
borcov v open kategórii:
23. Pavol BOOR 1:16:13
26. Igor NOSÁL 1:16:24
43. Oleg TEPLIČKA 1:19:53
47. Andrej KOPRIVŇANSKÝ 1:20:53
74. Petr HUDEČEK 1:26:44
89. Michal HALINÁR 1:31:01
99. Tibor LINDTNER 1:37:23
101. Jiří TOMIS (najstarší pretekár) 1:41:09

Za úspešné zvládnutie pretekov patrí 
poďakovanie organizátorom podujatia 
- členom KST Stará Turá, Mestskému 
úradu Stará Turá, Technickým služ-
bám Stará Turá, hasičskému zdru-
ženiu Fireman, ktorým touto cestou 
ďakujeme.

Podujatie podporili:
• CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. 

Stará Turá
• Trenčiansky samosprávny kraj
• Dubník Club, s. r. o. Stará Turá
• Bežecká skupina toRun Stará Turá
• ESET
• Lekáreň Centrum

Július Eisele, predseda KST Stará Turá 
autor foto: smaili

Hasičský triatlon
1. Roman TOMASCH TRIAX Bratislava 1:06:22
2. Tomáš ŽLNAY Piešťany 1:07:41
3. Marián SIVÁČEK TRIAX Bratislava 1:09:00
Veteráni

1. Christopher 
SYMONDS Veľká Británia 1:10:18

2. Marian JELENÁK Trenčianska Teplá 1:12:53
3. Milan FURAR Nitra 1:14:10
Ženy

1. Zuzana 
VADKERTIOVÁ TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 1:18:50

2. Marcela 
SVOBODOVÁ Bratislava 1:22:57

3. Ľubica HAMAROVÁ Bratislava 1:28:10
Slovenský pohár
1. Ondrej KUBO 3NITY Triathlon team BA 0:58:51.8
2. Marek SMETANA 3NITY Triathlon team BA 0:59:58.5
3. Tomáš TOLKUNOV TRIAX Bratislava 1:00:36.7
Ženy
1. Lýdia DRAHOVSKÁ ŠBR Piešťany 1:07:32.5
2. Ivana KURIAČKOVÁ ŠK ATÓM Levice 1:13:27.5
3. Jana ŠKANDEROVÁ Run for Fun - Triathlon 1:15:43.0

Podrobné výsledky nájdete na www.kstst.sk.

foto k článku na str. 9 Cykloturisti v Krušných horách
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WROCLAW 
TROPHY 2018

V dňoch od 5. do 9. júla 2018 sme s roční-
kom U17 (2001 a mladší) opäť reprezen-
tovali Mestský futbalový klub Stará Turá 
v poľskej Wroclawi. Našej účasti predchá-
dzala organizácia „Plesu futbalistov“ 
a finančný výťažok z neho. Akcia bola tiež 
podporená Nadáciou ŽIVOT, ktorej týmto 
veľmi pekne ďakujeme.

Organizátorom medzinárodnáho turnaja 
Wroclaw-Trophy 2018 je Eurosportring 
medzinárodné turnaje. Zúčastnilo sa ho 
182 tímov hrajúcich v 10 kategóriách 
z Estónska, Anglicka, Francúzska, Čiech, 
Poľska, Maďarska, Holandska, Rakúska, 
Slovenska a i.

V našej kategórii U 17 boli vytvorené 
4 skupiny. Počas turnaja sme zaznamenali 
výrazne lepšie výsledky ako v minulom roku, 
v maďarskom Kapošvári. Prvý turnajový 
deň sme s poľským tímom TSSR Poloniou 
(Poľsko) síce tesne prehrali o jeden gól (0:1), 
však so Sokolom Rakoniewice (Poľsko) sme 
uhrali remízu (1:1) a odnášali si tak jeden 
bod. Strelcom gólu bol Andrej Otrubný. 
Ďalší deň bol víťazný. S FK Bilina (ČR) 
sme získali 3 bodíky (4:0; góly – Samuel 
Laššo 1, Martin Žoldák 2, Simon Supek 1) 
a s Mszczonowianka (Poľsko) sa nám opäť 
podaril víťazný výsledok (1:0, strelcom 

gólu – A. Otrubný). Napriek vcelku dob-
rým výsledkom sa nám nepodarilo postú-
piť medzi prvú osmičku (veľký pohár), a tak 
sme tretí hrací deň zabojovali o ten menší. 
Prvý zápas s Nitrou skončil pre nás opäť 
víťazne (3:0; góly – Andrej Otrubný, Martin 
Žoldák, Simon Supek), však s Boskovicami 
sme mali menej šťastia a prehrali sme 0:2. 
Potešilo nás však aj konečné 2. MIESTO. 

Počas pobytu sme našim chlapcom 
zabezpečili aj zaujímavý program, ako napr. 
návštevu Zábavního centra Horník s Laser 
Game v Ostrave, kúpanie v miestnom 
Aquaparku Wroclaw, či návštevu kina. 

Za finančnú a morálnu podporu ďaku-
jeme p. Zuzke Bachratej-Cibulkovej, rodi-
čom detí, vedeniu MFK, Nadácii ŽIVOT, 
šoférovi p. Jožkovi Jarošovi, trénerom - 
p. Igorovi Sekerkovi a Romanovi Pribišovi, 
ale hlavne našim chlapcom, ktorí takto 
bojujú za MFK Stará Turá už deviaty rok. 
V nemalej miere ďakujeme aj trénerovi 
p. Petrovi Minárikovi za celoročnú špor-
tovú prípravu a vedenie chlapcov spolu 
s asistentom a zároveň prezidentom klubu 
Miroslavom Krčom.

Za MFK Sylvia Záhorová

Tenisovo-športový CAMP
V dňoch od 23.7. do 27.7.2018 prebiehal det-
ský tenisovo športový camp v Starej Turej. 
Prihlásilo sa 35 detí vo veku od 5 do 13 rokov. 
Tábor prebiehal denne od 8.00 do 16.00 
hod. Deti boli rozdelené do 4 skupín podľa 
veku a tenisových skúseností. Pod vedením 
Mgr. Tomáša Malka, jeho manželky Adky, 
Tatiany Moravčíkovej a Michaely Redajovej 
sa postupne oboznamovali s technikou teni-
sových úderov, absolvovali rôzne zábavné hry 
pri rannej rozcvičke, vykonávali koordinačné 
a pohybové cvičenia. Tábor nebol orientovaný 
čisto len na tenis, deti získali základné zruč-
nosti v basketbale, v stolnom tenise, zahrali si 
futbal, boli sme plávať a využili sme i pieskové 

volejbalové ihrisko. Obednú prestávku sme 
si spríjemňovali či už kreslením, leňoše-
ním na vakoch firmy Honest alebo spieva-
ním a tancovaním pri súťaži „Miss a Misák 
campu“, ktorými sa stali súrodenci Rastík 
Kišš a Tánička Kiššová. Počas celého týždňa 
prebiehali rôzne súťaže v jednotlivých špor-
toch a miniturnaj pre skúsenejších tenistov. 
Na záver tábora bol odmenený každý účast-
ník campu a boli vyhodnotené všetky súťaže. 
Týmto by som chcel poďakovať všetkým rodi-
čom a sponzorom, ktorí nám poskytli rôzne 
firemné predmety a ceny. Koniec tábora sme 
si osladili krásnou a výbornou tortou od 
Editky Vráblikovej, ďakujeme :)

Vyhodnotenie súťaží:
1. družstvo:
1. miesto Klárka Hudečková
2. miesto Romanko Vráblik
3. miesto Saška Višňovská a Tánička Kiššová
2. družstvo
1. miesto Svetlanka Idesová
2. miesto Tomáško Malek
3. miesto Filipko Habánek
3. družstvo
1. miesto Adamko Vaško
2. miesto Matúško Dinga
3. miesto Vaneska Violová a Nikolasko Jurík
4. družstvo
1. miesto Nikolka Antalová
2. miesto Rastík Kišš
3. miesto Lucka Sadloňová

Vyhodnotenie miniturnaja v tenise:
1. družstvo:
1. miesto Terezka Bunčiaková
2. miesto Romanko Vráblik
3. miesto Saška Višňovská
2. družstvo
1. miesto Tomáško Malek
2. miesto Janko Augustín
3. miesto Lucka Augustínová

Mgr. Tomáš Malek, TK Stará Turá

Zoznam zúčastnených na fotografií, zľava hore: J. Jaroš, I. Sekerka,  F. Nemec, S. Laššo, S. Robek, 
M. Cibulka, A. Hučko, T. Dzuro, A. Otrubný, M. Žoldák, A. Puchlý, R. Pribiš, S. Záhorová, P. Laššová. 
Zľava dole: P. Počarovský, Š. Horváth, J. Záhora, S. Supek, A. Adásek, D. Sekerka, J. Durec. Foto: Z. C. Bachratá
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Víťazná štafeta v podaní TRIOTURA 
alebo aký bol Slovakman 2018

V prvý augustový víkend sa už po šestnásty raz v piešťanskej Lodenici stretli triatlonoví 
nadšenci a fanúšikovia, aby si vychutnali slovenské triatlonové peklo na podujatí Slo-
vakman. Každoročný silný vietor a teploty viac ako 33 stupňov vytvárali už tradične tie 
pravé hawaiiské podmienky na jedinom (a zároveň jedinečnom) dlhom triatlone, ktorý sa 
na Slovensku organizuje. Na akciu sa prihlásilo rekordných 205 jednotlivcov a 35 štafiet. 

Stará Turá mala zastúpenie v štafete 
JA-TY-ON v zložení Michal Halinár (plá-
vanie) – Juraj Krištofík (bicykel) – Ján 
Marek (beh). Všetko vypuklo v sobotu 
4.8.2018 o 7:00 h, keď výstrel z dela poslal 
na trať jednotlivcov a o 10 minút neskôr 
štafetárov. Plavecká časť sa uskutočnila 
na Sĺňave, cyklistika prebiehala medzi 
Piešťanmi a Červeníkom. Bežecká trať bola 
situovaná medzi Lodenicou a mestským 
parkom v Piešťanoch. Podujatie sa konalo 
ako MSR v dlhom triatlone, Ford Czechman 
Tour Český pohár v dlouhém triatlonu a tiež 

aj ako Československý pohár. Šťavnatá 
porcia 3,8 km plávania, 180 km cyklistiky 
a 42,2 km behu turanské trio poriadne pre-
verila. Námaha sa však vyplatila a výsle-
dok 1:11:09 (plávanie), 4:50:59 (cyklistika) 
a 3:59:13 (beh) stačil triu na 1. miesto 
v danej kategórii.  

Veľmi kvalitné umiestnenie v jednot-
livcoch dosiahol i Miloš Šíma, ktorý sa vo 
svojej kategórii umiestnil na výbornom 
5. mieste. Zahanbiť sa nedal ani triatlonový 
nadšenec Viliam Dinžík, čo potvrdil kvalit-
ným umiestnením na 10. priečke v kategórii.

Vyhlásenie víťazov prebehlo vo večer-
ných hodinách po 23. hodine v sprievode 
vynikajúcej nálady. Trojica je zaviazaná vďa-
kou iniciátorke a hlavnej „režisérke“ zostavy 
Monike Halinárovej, ktorá od začiatku 
verila, že akcia bude mať úspech a posunie 
naše mantinely o kúsok ďalej, než sme dúfali.

Za TRIOTURA Juraj Krištofík

Mladšie MINI v plnej príprave
Príprava na sezónu 2018/2019 
je v plnom prúde a v mest-
skom basketbalovom klube 
došlo k niekoľkým zmenám 
a novinkám. 

Ako prvé družstvo uvá-
dzame Mladšie MINI zložené 
z prípravky a niektorých hrá-
čok z kategórie Starších MINI. 
Staronovým trénerom je pán 
Milan Šustík a jeho asistentkou 
pani Naďa Kontinová. V dňoch 
12.8. - 15.8.2018 sa dievčatká 
pod novým vedením zúčastnili 
sústredenia v prekrásnej prírode 

v Tábore v Podvišňovom.
Jednoznačným cieľom bolo 

spojiť dievčatá medzi sebou 
i trénermi a tak isto zvyknúť si 
na formu a priebeh tréningov. 
K dispozícii bol i bazén, ktorý 
s nadšením využili. 

Koniec sústredenia sa neza-
obišiel bez večernej opekačky 
spojenej so spevom a zábavou. 

V ďalších dňoch sa bude 
intenzívne pokračovať v prí-
prave na novú sezónu.

Naďa Kontinová 
asistentka trénera


