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 V septembri sa bude behať! 
 Ako inak než na Behu Dubníkom...

 n redakcia

September je vždy symbolom pomaly prichádzajúcich jesenných dní. 
Avšak september je špecifický i inak. A to tým, že sa v tomto období 
koná každoročný Beh Dubníkom. 

Toto podujatie s nádychom dob-
ročinnej pomoci, ktorej výťažok 
bude venovaný tým ktorí to 

potrebujú, organizuje bežecká 
skupina nadšencov toRun Stará 
Turá. 

Jeho už 5. ročník sa pobeží 
18. septembra v známom pro-
stredí vodnej nádrže Dubník I. 
Súčasťou Behu Dubníkom sú už 
tradične jednotlivé behy: FIT 
BEH na 2,5 km, DAJ 5 na 5 km 
a toRun DESIATKA na 10 km 
do ktorých sa môžete registrovať. 
Nebudú chýbať ani každoročné 
detské behy pre našich najmen-
ších.

Veríme, že i tento rok si náj-
dete cestičku na toto podujatie 
a podporíte ho buď aktívnou 
účasťou alebo podporou svo-
jich blízkych, ktorí sa rozhodli 
prekonať svoje limity alebo len 
jednoducho si zabehať s dobrým 
pocitom.

Samozrejme chápeme, že 
i naďalej sú u nás v platnosti 

rôzne protiepidemické opatre-
nia a je potrebné ich dodržiavať. 
V prípade zhoršenia situácie 
alebo neuskutočnenia podujatia 
majú organizátori pripravených 
niekoľko záložných variant. 
Všetky podrobnosti nájdete na 
facebookovej stránke Beh Duní-
kom.

T RH

 n STAROTURANSKÝ FARMÁRSKY TRH 
25. septembra 2021, Námestie slobody

KULTÚRNE PODUJAT IE

 n KLIMAKTÉRIUM... A ČO?
26. septembra 2021, Dom kultúry Javorina

V ÝSTAV Y

 n KEĎ SVET ZAVREL SVOJE DVERE, 
NÁŠ KRAJ UKÁZAL NEVÍDANÉ
do 30. septembra 2021, Dom kultúry Javorina

 n STARÁ TURÁ NA ZAČIATKU 20. STOROČIA
Mestské múzeum
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Súťaže členov 
DHZ  v Topoleckej 
a Drgoňovej doline

 n Primátor mesta 
foto: DHZ Drgoňova dolina, 
DHZ Topolecká

V závere augusta sa uskutočnili v Drgoňovej 
doline a v Topoleckej súťaže členov dobrovoľ-
ných hasičských zborov z bližšieho i širšieho 
okolia. V Drgoňovej doline to bola súťaž do-
spelých, v Topoleckej medzi sebou súťažili 
detské hasičské družstvá. Spoločnou črtou 

obidvoch podujatí boli – okrem skvelého 
počasia – súťaživosť, preukázaná zručnosť 
a nadšenie. To všetko vyústilo do skvelej pria-
teľskej atmosféry nielen medzi súťažiacimi, 
ale aj návštevníkmi týchto vydarených akcií. 

Poďakovanie za organizáciu patrí Igorovi 
Durcovi a jeho kolegom do Drgoňovej doliny 
a Romanovi Dékanymu s partiou nadšencov 
do Topoleckej. 

Tešíme sa na budúcoročné súťaže.

 Spravodajca i redakcia  do ďalšieho 
obdobia so zmenami
Tak ako aj život prináša rôzne zmeny, nevyhli 
sa počas leta ani nášmu Staroturianskemu 
Spravodajcovi. Tým, že v tomto čase 
mesačník nevychádzal, naskytli sa možnosti 
pre menšie i väčšie zmeny. 

Zmena na poste šéfredaktora
Asi tou najzásadnejšou je, že od 1. septembra 
2021 dochádza k zmene na poste šéfredak-
tora novín. Novou šéfredaktorkou sa stala 
Mgr. Katarína Medňanská. Veríme, že 
vedenie redakcie bude v dobrých rukách 
a Spravodajca sa bude naďalej inšpiratívne 
rozvíjať.  

Po 5 rokoch tak nahradí na tomto mieste 
Mgr. Miroslava Krča, ktorý však naše novi-
ny neopustí úplne, ale ujme sa predsedníctva 
redakčnej rady. 

Touto cestou mu chceme poďakovať za 
zodpovednú, obetavú a trpezlivú prácu, ktorú 
počas niekoľkých rokov vykonával v pozícii 
šéfredaktora. Zároveň mu ďakujeme za roz-
voj, podporu a zviditeľnenie nášho mesač-
níka u verejnosti a čitateľov. V novej funkcii 
mu želáme veľa úspechov, síl a čo najmenej 
prekážok pri zdolávaní nových a kreatívnych 
nápadov.  

Zmena zloženia redakčnej 
rady

I redakčná rada prejde drobnou obmenou. 
Doterajšia predsedníčka Mgr. Lívia Boorová 
z dôvodu nástupu na materskú dovolenku 
požiadala o uvoľnenie z tohto postu. V tejto 
pozícii ju nahradí spomínaný už bývalý šéf-
redaktor Mgr. Miroslav Krč. 

Redakčná rada tak bude pracovať v no-
vom zložení: Mgr. Miroslav Krč (predseda), 
Mgr. Danka Pribišová, Bc. Eva Adámková, 
PhDr.  Věra Tepličková a Bc. Gabriela 
Hučková.

Bývalej predsedníčke ďakujeme za dô-
slednú a precízne odvedenú prácu v prospech 
nášho Spravodajcu. Z celého srdca prajeme, 
aby jej materské povinnosti robili len samé 
radosti a  želáme jej zdravie, šťastie a pohodu 
v rodinnom kruhu.

Zmena adresy redakcie
Do redakcie, ktorá bola v mestskom úrade, 
kancelária č. 201 boli prispievatelia zvyknutí 
nosiť svoje články, písomnosti, smútočné spo-
mienky, inzerciu i mnoho ďalších materiálov 
k uverejneniu. 

Od 1. septembra 2021 dochádza i tu ku 
zmene a po novom bude redakcia sídliť na 
tejto adrese: Dom kultúry Javorina, gen. 
M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá.

Táto adresa bude slúžiť zároveň pre poš-
tové doručovanie príspevkov.

Zmena telefonických 
kontaktov do redakcie

Dôležitou zmenou je tiež aktualizácia tele-
fónnych čísiel do redakcie. Po novom kontak-
tujte toto tel. číslo: 032/776 33 66.

Zmena e-mailovej adresy pre 
zasielanie príspevkov

Súčasne dochádza i k zmene elektronickej 
adresy. Pre príspevky, ktoré odosielajú pris-
pievatelia e-mailom, bude platiť nová adresa 

a to spravodajca@staratura.sk. Ostatné 
adresy na ktoré je možné odoslať dotazy náj-
dete v tiráži mesačníka.

Striktná uzávierka 
prijímania materiálov 
a článkov do Spravodajcu
Náš Spravodajca mal vždy uzávierku prijíma-
nia článkov do 15. dňa predchádzajúceho me-
siaca. Je teda jasné, že ak pripravujeme napr. 
septembrové číslo, tak uzávierka pre podanie 
článkov bola 15. august. 

Chceme teda požiadať všetkých pris-
pievateľov, aby od 1. septembra 2021 
rešpektovali  tento termín a striktne 
ho dodržiavali! Samozrejme chápeme, že 
niekedy sa stane, že tento deň pripadne na 
víkend, príp. sviatok. V tom prípade sa prijí-
manie predĺži o nasledujúci deň. 

Dôrazne upozorňujeme, že redakcia si 
od 1. septembra 2021 vyhradzuje právo na 
články dodané po termíne 15. dňa predchá-
dzajúceho mesiaca neuverejniť a presunúť 
ich do pripravovaných materiálov pre nasle-
dujúce číslo!!!

Sme presvedčení, že i napriek niekoľkým 
podstatným zmenám, ktoré vstupujú do plat-
nosti, zachováte i naďalej svoju priazeň náš-
mu mesačníku. 

Veríme tiež, že stále budeme spoločný-
mi silami s Vami, našimi vernými čitateľmi 
a prispievateľmi písať novú úspešnú históriu 
Staroturianskeho spravodajcu. 

Už teraz sa tešíme na spoluprácu a čaká-
me na Vaše skvelé príspevky. 

 n Vaša redakcia

 n Ocenené družstvo DHZ pri preberaní 
ceny z rúk primátora mesta

 n záber zo súťaže v Drgoňovej doline
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 Z grantového programu COOP Jednota vyhral 
projekt  Nová zeleň na Hurbanovej ulici

 n riadenie projektov MsÚ

V čase od 15.5. do 15.6.2021 sa v predajni 
COOP Jednota uskutočnilo v rámci pravidel-
ného grantového programu hlasovanie za tri 
projekty, ktorým sa mesto Stará Turá zapojilo 
do tejto výzvy. 

Vďaka COOP Jednote Prievidza a jej ini-
ciatíve podporovať ďalšie mesto alebo obec 
v podpore lokálnych komunít, bola vybraná 
aj Stará Turá so svojimi projektmi.

Občania mohli hlasovať za:
 § Nové preliezačky pre škôlku (zakúpenie 

nových preliezačiek pre Materskú školu 
Stará Turá),

 § Nová zeleň na Hurbanovej ulici 
(vytvorenie oddychovej zóny pri 
bytovom dome na Hurbanovej ulici č. 

143, Výsadbou stromov, kríkov a kvetov, 
ako aj kúpou mobiliáru pretvoriť doteraz 
nevyužívaný a znečistený priestor na 
príjemnú spoločenskú zónu), 

 § Oddych v prírode (zakúpenie 
cyklistického altánku a mobiliáru, ktorý 
bude umiestnený pri cyklistickej trase 
v lokalite Topolecká – Hlavina). 

Po ukončení hlasovania sa víťazným pro-
jektom s počtom hlasov 2842 stal: Nová 
zeleň na Hurbanovej ulici. 

Ostatné dva projekty získali podstatne 
menej hlasov – Nové preliezačky pre škôlku 
boli podporené 1572 hlasmi a Oddych v prí-
rode 1046 hlasmi. 

Každoročne je v rámci regiónu Horná 
Nitra podporená z Nadácie COOP Jednota 

obec alebo mesto s troma svojimi projektmi.
Od roku 2019 podporuje COOP Jed-

nota Prievidza navyše ďalší projekt. Keďže 
v minulom roku pribudlo do „rodiny“ COOP 
Jednoty Prievidza 17 nových predajní v tren-
čianskom regióne, rozhodli sa v rámci toh-
toročného programu špeciálne podporiť ešte 
ďalší projekt práve z tohto regiónu.

V tomto roku bolo v rámci predajní 
COOP Jednota Prievidza vybrané mesto 
Handlová, mesto Stará Turá a obec Tužina. 
Za každé mesto i obec boli zvolené tri projek-
ty, za ktoré mohli zákazníci hlasovať v pre-
dajniach v spomenutých mestách a obciach.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 
hlasovania a podporili projekty.

Keď svet zavrel svoje dvere, náš 
kraj ukázal nevídané

Pandémia koronavírusu nás 
zastihla nepripravených. Na 
isté obdobie nám znemožnila 
navštevovať našich blízkych, 
obmedzila náš bežný život, 
znemožnila nám cestovať. Ak 
však zmeníme optiku, môžeme 
na predchádzajúce obdobie 
nazerať ako na príležitosť 
zastaviť sa, zamyslieť sa, 
spoznávať to, čo sme predtým 
možno nevideli či prehliadali, 
pričom to máme priamo na 
dosah ruky. 

V tomto duchu vznikol nápad 
vyzvať ľudí, aby čas trávený na 
potulkách po okolí zachytili ob-

jektívom a podelili sa tak s nami 
všetkými o krásy, na ktoré je náš 
kraj bohatý. Krásy, ktoré sú pre 
niekoho notoricky známe, pre 
iného naopak možno nepoznané. 
Preto Dom kultúry Javorina vy-
hlásil v roku 2020 fotosúťaž pod 
názvom „Krásy kopaničiarskeho 
regiónu“ s cieľom podnietiť ľudí 
tráviť čas v prírode a hľadať v nej 
krásu, pokoj, zaujímavosť.

Do súťaže sa zapojili ama-
térski i profesionálni nadšenci 
fotografovania z celého regiónu. 
Podmienky fotosúťaže, ktorej 
trvanie bolo kvôli nepriaznivej 
situácií predĺžené, splnilo 27 
fotografov so svojimi fotkami. 

Z nich vybrala porota v zložení 
p. Hečko, p. Tomis, p. Valenta 
a p. Schwartz, top 10 fotografií, 
a z týchto prvé až štvrté miesto 
nasledovne:
 § 1. miesto – Lucia Filusová: 

Tunel (Stará Turá)
 § 2. miesto – Jozef Huťa: 

Osvietený (Košariská)
 § 3. miesto – Elena Cintulová: 

Keď zima odchádza 
(Myjavské kopanice – 
U Belanských)

 § 4. miesto – Ľuboš Rybnikár: 
Zima pod Javorinou (cesta 
z Lazov na Veľkú Javorinu)

Celkovo bolo prihlásených viac 
než 120 fotografií. Kapacitné 
priestory nám však neumožňujú 
vystaviť všetky, ale každý autor si 

na výstave nájde aspoň jedno svo-
je dielo. Tieto si môžete pozrieť 
na výstave „Keď svet zavrel svoje 
dvere, náš kraj ukázal nevídané“ 
vo Výstavnej sieni (Stredisko ce-
zhraničnej spolupráce) na 2. po-
schodí Domu kultúry Javorina 
Stará Turá. Výstava je pre verej-
nosť sprístupnená do 30. septem-
bra, a to v pracovné dni v čase 
od 8.00 do 16.00 hod. Kľúče od 
výstavy je potrebné vyzdvihnúť si 
v kancelárií domu kultúry. 

Veríme, že sa Vám fotografie 
budú páčiť, a že Vás inšpirujú pri 
plánovaní prechádzok jesennými 
kopanicami, prípadne Vás pod-
nietia v častejšom túlaní sa naším 
okolím!

 n Dom kultúry Javorina

 n Jozef Huťa: Osvietený n Lucia Filusová: Tunel
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 Festival  DIVNÉ VECI 2021
 n Eva Adámková, Dom kultúry Javorina 

foto: Ing. Martin Medňanský

Po roku do Starej Turej opäť zavítal multižánrový festival Divné veci. Tentokrát 
nie do centra mesta na Námestie slobody, ale usídlil sa v priestoroch jazera 
Dubník. Vystúpenia sa šili priamo na mieru, keď pred samotným zahájením 
festivalu tvorcovia pracovali v niekoľkodňovej rezidencii Dubníka. Po rokoch 
ožil kedysi vychýrený kemp. Predstavením Sen o vode umelci oživili spustnuté 
miesta, vdýchli im život. Diváci zažili atmosféru zašlej slávy obľúbeného kempu 
v prekvapivom šate. Putovali po viacerých stanovištiach, ktoré im približovali 
obdobie budovania Dubníka, obrovské nadšenie ľudí a zároveň splnenie sna 
o vode – o našom Dubníku. 

Úžasná atmosféra Dubníka, kde pohľad na 
pokojnú hladinu jazera s plávajúcimi labuťa-
mi, či prírodná scenéria vyvoláva pokoj v duši. 
Do toho nesúce sa tóny koncertu, či spevác-
keho workshopu. Tento rok si festival žil svo-
jím pokojným životom a užívali si ho nielen 
samotní festivaloví návštevníci, ale i náhodní 
rekreanti. V tichom prostredí kempu vyrá-
stla festivalová jurta, aby poskyt-
la priestor Divadlu Zkufra von, 
Pavlovi Serišovi z Divadla Bolka 
Polívku, a nakoniec i hlavným 
organizátorom – Divadlu Trio 
Olga. Každé predstavenie odliš-
né, ale zároveň rovnaké v úžasnej 
festivalovej atmosfére. 

I v tomto ročníku Divných 
vecí sme nezabudli na pohy-
bové aktivity. Opäť sa zapojilo 
Občianske združenie Centrum 
Santosha a týmto cvičením si 
zároveň pripomenuli Medziná-
rodný deň jogy.

Vyvrcholením dňa bolo mul-
timediálne hudobné predstavenie 
Fatamorgána, ktoré sa odohrá-
valo na hladine jazera Dubník. 
Výnimočný zážitok pre každého 
diváka. Účinkujúci vystupujúci 
vo vode, na loďkách i na plti, je-
dinečná hudba, tanečné kreácie 
so špeciálnymi svetelnými efek-
tami, padajúca voda, slúžiaca ako 
premietacie plátno. 

Celodenný prog-
ram festivalu bol 
adaptovaný do ex-
teriéru. Táto voľba 
bola z dôvodu, aby 
sme v tejto neistej 
dobe boli pripra-
vení prezentovať 
tvorbu v bezpečnom 
prostredí pre divá-
kov i účinkujúcich. 
Z minulých ročníkov sme boli 
zvyknutí na rozsiahlejší festival, 
ale keďže sme museli dodržiavať 
aktuálne hygienické opatrenia, 
tento raz bol určený menšiemu 

počtu ľudí. A tí si ho vychutnali do posled-
nej bodky.

Každoročne si festival žiada zapojenie 
množstva dobrovoľníkov a ľudí, ktorí sú 
ochotní nezištne pomôcť. Tak tomu bolo 
i tento rok. Poďakovanie si zaslúžia p. Mar-
tin Ilušák, Janko Kýška, Juraj Straka, Martin 
Jakubec, Matej Srnka, Ľuboš Naď, Roman 

Dekány, Anton Antálek, Miroslav Blaško, 
Matúš Rybnikár, Matej Kučera, Dobrovoľný 
hasičský zbor Topolecká, Slovenský rybár-
sky zväz, Penzión Hájenka, Upratovací servis 
Odra a dievčatá zo Sociálneho šatníka.

Okrem personálneho zabezpečenia je 
nevyhnutné aj finančné krytie. 7. ročník fes-
tivalu sa uskutočnil vďaka podporovateľom 
a sponzorom, medzi ktorých patrí Fond na 
podporu umenia, Trenčiansky samospráv-
ny kraj, Mesto Stará Turá, Staroturiansky 
okrášľovací spolok, PreVaK, p. Peter Pecho, 
Henkel, LITA a BaSys.sk.
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Stará Turá žila 
remeslami

 n Eva Adámková, Dom 
kultúry Javorina 
foto: Dom kultúry Javorina

Remeslá našich predkov – akcia, 
ktorej v kalendári podujatí už 
stabilne patrí prvý, prípadne 
druhý augustový piatok. V tento 
deň Stará Turá žije remeslami, 
tradíciami a folklórom. 

Dom kultúry Javorina sa i v tejto 
neistej dobre rozhodol, že pôjde 
opäť do toho a pripraví už 15. 
ročník podujatia Remeslá našich 
predkov. A snaha nebola már-
na. V piatok 6. augusta, po dl-
hej dobe, keďže viacero rôznych 
akcií bolo zrušených, Námestie 
slobody ožilo. Od skorého rána 
ho zapĺňali remeselníci z rôznych 
kútov Slovenska, či spoza Mora-
vy. Ich ranné vzájomné stretnu-
tia boli srdečné, keďže mnohí sa 
nevideli veľmi dlhý čas. Príleži-
tostí na predaj majú málo, preto 
sa v ich tvárach zračila vďačnosť 
za ponúknutú príležitosť. A po-
zitívna nálada pretrvávala po celý 
deň. Množstvo návštevníkov si 
vychutnávalo atmosféru jarmo-
ku, kochalo sa pohľadom na to-
var remeselníkov. Naozaj bolo 
čo obdivovať. Krásna keramika, 
originálne šperky, odevné do-
plnky, bytové doplnky, potreby 
pre domácnosť, kvety, domáce 
produkty, pečivo a tento rok 
i dobroty ako čučoriedky, ma-
liny a dokonca i čerstvé dubáky. 
Krásne voňavé! A remeselníci, 
pokojní a usmiati, ponúkali krás-
ne úžitkové predmety, či rôzne 

vecičky – len tak na potešenie. 
Pre potešenie oka i duše, pre ra-
dosť samotného kupujúceho, či, 
v prípade darčeka, obdarovaného. 

Jeden múdry človek raz po-
vedal: „Keď si kupujete niečo 
od umelca, kupujete si niečo 
viac než len predmet. Kupujete 
si stovky hodín pokusov a omy-
lov, kupujete si roky sklamania 
i čistej radosti. Nekupujete si len 
vec, kupujete si kúsok srdca, kú-
sok duše a kúsok jeho života....“ 
A takto to naozaj je. 

Lákadlom pre viacerých boli 
stánky s občerstvením. Rozvo-
niavajúce podpecníky, chutná 
cigánska, pre deti neodolateľné 
wafle, či iné maškrty. A  úspech 
malo, pravdaže, orosené pivko. 

Okrem samotného jarmoku 
sme pre návštevníkov pripravili 
i sprievodné aktivity. Pri zosta-
vovaní sme nezabudli ani na deti. 
Tým bola určená Malá školička 
tanca, ktorú viedla p. učiteľka 
ZUŠ Katka Rzavská. Deťúrence, 
oblečené v krojoch, vystúpili na 
pódium, aby pri prvých tónoch 
hudby začali robiť malé tanečné 
krôčiky. Niektorí bojazlivo, iní, 
naopak, smelo.  Pre deti, ktoré 
radšej tvoria, boli pripravené 
tvorivé dielne. Prebiehali v réžii 
zdatného rezbára a drevára p. 
Pavla Majka. Deti pracovali vý-
hradne s prírodným materiálom 
ako drevo, šišky, bukvice a po-
dobne. A výsledkom boli krásne 
okaté drevené zvieratká. 

K jarmoku neodmysliteľne 
patria tradície a folklór. V rámci 
kultúrneho programu sa pred-
stavili naši domáci hudobníci 

– ľudová hudba Polun a v závere 
dňa vystúpila známa kapela Bo-
rovienka. Obecenstvo sa výborne 
bavilo, pospevovalo a už len málo 
chýbalo a bolo by sa i roztanco-
valo. 

Atmosféra bola skrátka vý-
borná. Návštevníci si užívali 
stretnutia s priateľmi či známy-
mi, vychutnávali si príjemný deň. 
Účinkujúci dostali možnosť za-
hrať si pred  vďačným publikom, 
takže radosť bola obojstranná. 

A pohľad z pódia na plné ná-
mestie divákov a remeselníkov, 
ktorým akoby sa ani nechcelo 
odísť, bol priam blažený. Čo iné 
si organizátor môže priať.

Počas dňa mali návštevníci 
možnosť pozrieť si výstavu pod 
názvom „Keď svet zavrel svoje 
dvere, náš kraj ukázal nevídané“, 
ktorá cez fotoobjektív priblížila 
krásy našich kopaníc. Fotografie 
vznikli počas pandémie a autori 
ich prihlásili do rovnomennej sú-
ťaže, ktorú vyhlásil DK Javorina 
v roku 2020. Celkom sa prihlási-
lo 27 autorov so 124 fotografiami. 
Podvečer sa zároveň uskutočnilo 
odovzdanie cien víťazom. Výsta-
va je prístupná verejnosti do 30. 9. 
2021 počas pracovných dní. 

Históriu Starej Turej priblí-
žila návštevníkom fotovýstava 
„Stará Turá na začiatku 20. storo-
čia“, ktorá bola prístupná v Mest-
skom múzeu a možno ju navštíviť 
i počas nasledujúcich mesiacov.

Podujatie Remeslá našich 
predkov sa uskutočnilo i vďaka 
finančnej podpore Nadácie SPP 
a Nadácie ZSE. Za prípravu 
a celkovú realizáciu patrí veľká 
vďaka kolegom z Domu kultú-
ry Javorina, pracovníkom mesta 
Stará Turá, Technickým službám 
a ochotným dobrovoľníkom.
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Deň Slnka
Trieda 2. A sa zúčastnila Dňa Slnka – A Ray 
of Sunshine for a Child.

Pamätný list nám bude našu účasť pripo-
mínať. n Kotrasová

Maksík 
Matematická súťaž pre bystré hlavy 
V školskom roku 2020/2021 pracovalo na 
matematických úlohách v piatich kolách:
 § 28 druhákov, najviac sa darilo Martinke 

Vráblovej z 2. D triedy, ktorá získala 115 
bodov

 § 11 tretiakov, najviac sa darilo Matejovi 
Šišovskému z 3. A triedy, ktorý získal 
126 bodov a stal sa aj šampiónom školy

 § 11 štvrtákov, najviac sa darilo Kristínke 
Polákovej zo 4. B triedy, ktorá získala 
114 bodov

Prajem všetkým v ďalšom školskom roku veľa 
úspechov! n Soňa Kotrasová

Osmijanko - 
náš kamarát

S Osmijankom je jedna 
„velikakánska“ HRA. 

 HRA plná 
spoznávania, 
objavovania, 
odhaľovania,

skúšania
a zažívania

sveta okolo nás a v nás.

Súťažili sme a vyhrali sme, 
sme v prvej osmičke,
tešíme sa tejto správičke.
300 škôl súťažilo, no my sme to nevzdali, 
20 kilogramov materiálov sme vytvorili a poslali.
Radosť máme veľkú,
potešili sme rodičov
aj pani učiteľku.

 n 2. A, S pozdravom Kotrasová

YPSILON  – slovina je hra
V školskom roku 2020/2021 sa naši šikovní 
žiaci zapojili do zábavnej súťaže v slovenskom 
jazyku. Úlohou tejto súťaže je propagovať 
a popularizovať slovenský jazyk a literatú-
ru ako vyučovací predmet a motivovať žia-
kov k úspešnému riešeniu písomných testov 
a skúšok.

Zbavili sme sa trémy a takto úspešne sme 
pracovali:
1. ročník: pracovalo 8 žiakov z toho malo 
100 % 6 žiakov 

Zara Antalová, 1. A
Richard Olexa, 1. A
Linda Majtáz, 1. A
Vladka Mareková, 1. B
Filip Majtás, 1. B

Liliana Uhrová, 1. B
2. ročník: pracovalo 27 žiakov z toho 100 % 
mali 4 žiačky

Dominika Poláková, 2. A
Sára Lužná, 2. A
Hannah Ferrari, 2.B
Nikola Bachárová, 2. C

3. ročník zastupoval Jakubko Hluchý z 3. D 
triedy a získal 86 bodov
4. ročník: pracovalo 8 žiakov, najviac sa 
darilo Terezke Jurčovej, ktorá dosiahla 99 
bodov.

Ďakujem všetkým súťažiacim a prajem 
veľa úspechov v ďalšom ročníku súťaže

 n Soňa Kotrasová

MATRIČNÉ 
OKIENKO
n VÍTAME BÁBÄTKÁ
JÚN 2021
Jakub Červený, Matias Hradský, 
Andrea Miklášová, Barbora Šuhajdová,  
Jozef Bartkovjak
Počet narodených detí: 7
JÚL 2021
Andreas Bachar, Matúš Štefík
Počet narodených detí: 7
AUGUST 2021
Tomáš Uherčík, Jasmína Skurská
Počet narodených detí: 4

n UZATVORILI MANŽELSTVO
JÚN 2021
Ing. Matúš Čečot (Stará Turá) 

a Michaela Capková (Krásno nad 
Kysucou) 

Jaroslav Majtás (Nové Mesto nad 
Váhom) a Mgr. Petra Štepanovicová 
(Stará Turá)

Štefan Bernadič (Piešťany) a 
Ing. Veronika Čmelová (Stará Turá) 

Počet uzavretých manželstiev: 8
JÚL 2021
Ing. Tomáš Uherčík (Stará Turá) 

a Kvetoslava Juríková (Stará Turá)
Peter Imrich (Nová Dubnica)  a Dana 

Haruštiaková (Stará Turá)
Vladislav Klimáček (Stará Turá) 

a Katarína Májiková (Stará Turá)
Vladimír Ondrejka (Stará Turá) 

a Jana Recká (Stará Turá)
Radoslav Mikláš (Stará Turá) 

a Jana Rybková (Stará Turá)
Ing. Samuel Bezecný (Beluša) a 

Ing. Klaudia Krištofová (Stará Turá) 
Počet uzavretých manželstiev: 10
AUGUST 2021
Daniel Beľan (Nová Kelča) 

a Margaréta Biesiková (Stará Turá) 
Juraj Černáček (Stará Turá) 

a Diana Katráková (Ružomberok)
Viktor Michalec (Stará Turá) 

a Monika Štrbová (Stará Turá) 
Počet uzavretých manželstiev: 4

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
JÚN 2021
Miroslav Valenta, PhDr. Zuzana 
Fraštiová, Ján Naď, Eva Lovásová, 
Pavol Otiepka, Zuzana Valenová
Počet úmrtí: 8
JÚL 2021
Ladislav Grambal
Počet úmrtí: 5
AUGUST 2021
Ladislav Čepela, Rudolf Molec, Ján 
Borsuk, Anna Sadloňová, Jaroslav Kýška
Počet úmrtí: 6
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 Úspech žiakov ZUŠ na okresnom kole 
recitačnej súťaže  Hviezdoslavov Kubín 67

 n Mgr. Júlia Vlčková, DiS. art.  
Učiteľka LDO ZUŠ v Starej 
Turej

Každoročne na našej škole za-
znieva umelecké slovo prostred-

níctvom žiakov, ktorí sa s obľu-
bou zapájajú do celoslovenskej 
recitačnej súťaže v prednese po-
ézie a prózy – Hviezdoslavov Ku-
bín. Ani aktuálna situácia a pre-
trvávajúce dištančné vyučovanie 

neodradili žiakov od účasti na 
jednej z najstarších a najprestíž-
nejších súťaží umeleckého pred-
nesu. Na online hodinách sa žiaci 
poctivo pripravovali a svoje pred-
nesy prezentovali v online videu, 
ktoré je dostupné na stránke Zá-
kladnej umeleckej školy.

So zlepšujúcou sa epidemi-
ologickou situáciou a uvoľňova-
ním opatrení sa nám naskytla 
v závere školského roka príleži-
tosť zúčastniť sa súťaže prezenč-
ne, čo bolo pre žiakov ešte väčším 
lákadlom, nakoľko im kontakt 
s divákom veľmi chýbal. 

Do školského kola súťaže sa 
zapojilo celkovo 11 žiakov, ktorí 
súťažili vo všetkých troch kate-
góriách. Prvé miesto v prednese 
prózy získali: Oliver PSOTNÝ 
I. kategória, Samuel ŠVRČIČ 
II. kategória a Anna Mária 
REDAJOVÁ III: kategória. 
V prednese poézie získal prvé 

miesto Dominik Ctirad KOVÁČ.  
Víťazi školského kola moh-

li reprezentovať našu školu na 
okresnom kole, ktoré sa konalo 
2. júna 2021 v MSKS v Novom 
Meste nad Váhom. Spomedzi na-
šich štyroch postupujúcich sme 
získali až 3 ocenenia, čo považu-
jem za veľký úspech. V prednese 
prózy sa umiestnil na 3. mieste 
Oliver PSOTNÝ s textom Naj-
lepší dôkaz kamarátstva a Anna 
Mária REDAJOVÁ, ktorá získa-
la umiestnenie ako jediná zo svo-
jej kategórie a to krásne 3. miesto 
s textom Škatuľka plná lásky. Veľ-
kým úspechom bolo víťazstvo 
Dominika Ctirada KOVÁČA, 
ktorý za prednes v kategórii po-
ézia získal 1. miesto s postupom 
na krajské kolo s textom O troch 
grošoch. 

Našim žiakom úprimne gra-
tulujeme a želáme veľa šťastia 
v ďalších súťažiach. 

 Slovenská maľovaná včielka  získala 
ocenenie vo Francúzsku

 n Mgr. Miroslava Lacová, ZUŠ 
Stará Turá

Už piaty rok organizuje Múze-
um maľby Saint-Frajou súťaž 
o maskota bienále detskej maľ-
by, Biennale Internationale 
de Peinture d´Enfants. Pre 
Bienále, ktoré sa bude konať vo 
Francúzsku v roku 2022, bol 
vybraný maskot včely menom 
Maya, ktorej podobu mali nama-
ľovať deti prostredníctvom vy-
hlásených kritérií medzinárodnej 
výtvarnej súťaže. Každý účastník 
vo veku od 6 do 14 rokov mohol 
predložiť iba jeden návrh.

Napriek súčasnej situácii, 
keď bola výučba v školách po 
celom svete narušená, veľa  uči-
teľov pracovalo s deťmi, aby sa 
mohli zúčastniť tejto zaujímavej 
súťaže. Téma maskota zauja-
la i žiakov výtvarného odboru 
ZUŠ v Starej Turej a pod vede-
ním  pani učiteľky Mgr. Mirosla-
vy LACOVEJ, vytvorili včielku 

v rôznych podobách i výtvarných 
technikách. Dôraz kládli na fa-
rebnosť a čo bolo dôležité, i na 
jej pozitívny výraz. Práce puto-
vali do Francúzska a zostávalo už 
len čakať, ako rozhodne porota. 
Veď tie minuloročné výsledky 
detí v súťažiach prevýšili všetky 
očakávania. I počas prevažne 
dištančného vzdelávania, ktoré 
bolo náročné pre žiakov, rodičov, 
ale i pani učiteľku, sa mohli tešiť 
až z 22 medzinárodných a 7 ce-
loslovenských ocenení. 

A tešiť sa môžu opäť. Dô-
vod na radosť má určite žiačka 
Karolína DUNAJČÍKOVÁ , 
ktorej originálny maskot včely 
v podobe parašutistu, získal 
v svetovej konkurencii  prác detí 
z 15 štátov 2. miesto! Odbor-
ná porota ocenila zo všetkých 
prijatých prác len 3 výtvarné 
návrhy maskotov. Víťazné práce 
sú prezentované na interneto-
vých stránkach súťaže a tiež 

múzea Saint-Frajou. V inter-
netovej galérií majú vystavené 
práce i ďalší mladí umelci ZUŠ: 
Daniel KADLEC, Dominika 
H A N KÓ C YOVÁ , K l au d i a 
K U S E N D O VÁ ,  M a r t i n a 
VOLÁROVÁ, Marco ŠEDOVIČ, 
O n d r e j  K O V A Č O V I C 

a Juraj BENIAN. 
Blahoželáme Karolínke 

k veľkému oceneniu, ktorým ús-
pešne otvorila nový školský rok 
mladým výtvarníkom ZUŠ.  Ďa-
kujeme všetkým deťom za vzornú 
reprezentáciu školy.
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MILÍ NA ŠI NÁVŠTEV NÍCI , 
stojíme pred ťažkým rozhodnutím, ako nastaviť prevádzku Domu kultúry Javorina 
v období, ktoré nás čaká. Nie je to vôbec jednoduché, avšak po zvážení rôznych variantov 
a možných scenárov sme sa pri interiérových podujatiach Domu kultúry Javorina Stará 
Turá rozhodli pre prevádzku v režime OTP* (očkovaní – testovaní – prekonaní). 
Návštevníci, ktorí si už zakúpili vstupenky na predstavenie Klimaktérium... a čo?, a, žiaľ, 
nespĺňajú podmienku osôb v režime OTP, môžu ich vrátiť v kancelárií Domu kultúry 
Javorina. Ďakujeme Vám za porozumenie!

* Za osobu v režime OTP sa považuje osoba plne zaočkovaná, ďalej osoba, ktorá, ktorá je schopná preukázať 
sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade 
RT-PCR / LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, a osoba, ktorá prekonala 
ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Dom kultúry Javorina

 VÁS POZÝVA

 n 26. septembra 2021 o 19.00  KLIMAK-
TÉRIUM... A ČO? „Mala som štyridsať 
a mala som aj päťdesiat. Ale musím vám po-
vedať: Tá štyridsiatka bola lepšia!“. Variácie 
na chúlostivú tému „ženského dozrievania“ 
a účtovanie s ňou. Liek na vašu zlú náladu. 
Trefné bonmoty, postrehy zo života, smiech 
a humor. Herecký koncert všetkých dám 
(Zuzana Kocúriková / Zuzana Tlučková, 
Gizela Oňová / Jeanette Švoňavská, Katarína 
Brychtová / Daniela Kuffelová / Jana Valoc-
ká, Jeanette Švoňavská / Zuzana Vačková). 
Takú vtipnú a úprimnú hru – so zmyslom pre 
humor a s decentnosťou spracovania témy – 
ešte nikdy nikto nenapísal. Až teraz, v podo-

be dnes už legendárneho komediálneho hitu 
poľskej autorky a herečky Elžbiety Jodłows-
kej. Hrdinky inscenácie – Pamela, Kristína 
a Žofia – „tigrice v menopauze“ – sa stretá-
vajú na narodeninovej oslave Mariky – jednej 
z nich. Aby sa nielen zabávali a rekapitulovali 
svoj doterajší život, ale aby sa povzniesli nad 
problémy, ktoré im prináša všedná každo-
dennosť, strata práce, chlapi, vlastné deti, 
zdravotný stav a starnutie. Lebo takýto údel 
postretol každú z nich a vzájomne ich spája. 
Vstupenky v hodnote 14,- a 16,- € zakúpite 
v kancelárií DKJ, tel. č. 032/776 3366, alebo 
online na www.dkjavorina.sk.

VÝSTAVA

 n  „KEĎ SVET ZAVREL SVOJE DVERE, 
NÁŠ KRAJ UKÁZAL NEVÍDANÉ“ – pozý-
vame Vás na výstavu fotografií, prihlásených 
do fotosúťaže „Krásy kopaničiarskeho regi-
ónu“. Výstava je nainštalovaná vo Výstavnej 
sieni (Stredisko cezhraničnej spolupráce, 
2. poschodie DKJ) a otvorená je v pracovné 
dni v čase od 8.00 do 16.00 hod. Prebiehať 
bude do 30. septembra 2021. Kľúče od vý-

stavy je potrebné vyzdvihnúť si v kancelárií 
domu kultúry.

 n „STARÁ TURÁ NA ZAČIATKU 20. 
STOROČIA“  – výstava historických fotogra-
fií Starej Turej z prvej polovice 20. storočia. 
Výstavu si môžete pozrieť v Mestskom múzeu 
počas otváracích hodín.

KURZY

 n  LATINO LADY STYLING – tanečný kurz 
pre ženy – začiatočníčky, pod vedením skú-
seného tanečníka a viacnásobného majstra 
Slovenska Róberta Pavlíka. Kurz bude pozos-
távať z 10 lekcií. Prihlasovať sa môžete v kan-
celárií DK Javorina, tel. č. 032/776 33 66. 
Poplatok: 55,- €

 n  AKO SI VYTVORIŤ RODOSTROM? – 
skracujúce sa jesenné dni nám ponúkajú iné 
možnosti trávenia voľného času. Jednou zo 
zaujímavých možností je vytvorenie si vlast-
ného rodokmeňu! Dom kultúry Javorina 
pripravuje stretnutie, na ktorom sa dozviete, 
ako s tvorením rodostromu začať, ako pátrať 
v kronikách a na čo si dať pozor. Viac infor-
mácií čoskoro.

STAROTURANSKÝ FARMÁRSKY TRH

 Po priaznivých ohlasoch na jarný farmársky 
trh pripravujeme jeho jesenné pokračovanie! 
V sobotu, 25. septembra 2021, si v čase od 
8.00 do 13.00 hod. na Námestí slobody bu-
dete môcť opäť zakúpiť rôznorodé domáce 

produkty, ovocie, zeleninu, bylinky, mliečne 
a mäsové výrobky, ovocné vína, sirupy, octy, 
džemy, pečivo, medy. Tešíme sa na stretnutie 
s Vami!

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Sabuchová, A.: Šeptuchy
Ďuranová, M.: Rebrík do kurína
Tolstoj, L. N.: Proti...
Kenda, M.: Usmievavý jeleň
Coddington, A.: Prečo ja?

n DET EK T Í V K Y
Hjorth, M.: Vyššia spravodlivosť
Gerritsenová, T.: Tvar noci
Christie, A.: En ten tulipán

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Kvasnica, J., M.: Jantárové oči
Žbirka, M.: Zblízka
Hviezdoslav, P. O.: Žena moja drahá
Džunková, K.: Pútnické impresie Európou 

a Ruskom (blogy z ciest)

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Mašlejová, D.: Stratený zajko v Paríži
Nerádová, M.: Hľadaj a nájdi pre 

najmenších: dopravné prostriedky
Brat, R.: Tajné písmo (dobrodružný román 

z obdobia Veľkej Moravy)

n DET SK Á 
NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Kol.: Kvapky na kameni: 50 príbehov 

českých a slovenských rebeliek prírodu
Špaček Ladislav: Deduško rozprávaj (etiketa 

pre chlapcov a dievčatká od 3 rokov)

Milí čitatelia, keďže prebieha rekonštruk-
cia knižnice, nájdete nás v kaviarni Domu 
kultúry Javorina na 1. poschodí. Tu si mô-
žete požičať knihy i časopisy. Počas letných 
mesiacov sme dočasne presťahovali knihy. 
Pri fontáne na námestí sme čítali deťom 
rozprávky, ale i prinášali obyvateľom Domu 
opatrovateľskej služby na výmenu  knihy 
a časopisy. 
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

„Už 10 rokov na fotkách a v srdci len  
vídame Tvoju podobizeň. 

Na hrobe kytica, kahanec svieti, 
spomienky vnúčat a Tvojich detí.“

Dňa 3.7.2021 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustila naša drahá 
mamina, babina a príbuzná Emília 
GAJDOŠÍKOVÁ. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú deti 
s rodinami a ostatná rodina.

•

Touto cestou úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším milo-
vaným manželom, otcom, dedkom, 
bratom, švagrom, svokrom, kmot-

rom, krstným otcom, príbuzným, priateľom 
a susedom Miroslavom VALENTOM, ktorý nás 
opustil dňa 22. mája 2021 vo veku 63 rokov. 
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina.

•

Dňa 20.9.2021 to bude 5 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Ambróz SAMEK.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Odišiel si od nás potichučky,  

bez slov a bez rozlúčky. 
Čas nelieči bolesť, ani rany, 

iba nás učí žiť bez tých,  
čo sme milovali.

Pripomíname si Tvoje 87. nedožité 
r o k y,  č o  s i  n á s  o p u s t i l ,  Já n 
ŠVANCARA, dňa 3. augusta 2019. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami.

•

Nechcel si odísť, chcel si ešte žiť.  
No osud rozhodol inak,  

nedoprial Ti ďalej cestou života ísť. 

Dňa 16.8.2021 sme si so smútkom 
v srdci pripomenuli nedožité 80-te 
narodeniny môjho manžela, otca, 
d e d k a  a  p r a d e d k a  J á n a 
MICHALCA. Dňa 12.9.2021 uply-

nú 2 roky, čo nás navždy opustil. Kto ste ho po-
znali, venujte mu prosím s nami tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka 
Františka s celou rodinou.

•
Dňa 15.7.2021 sme si pripomenuli 
jeden smutný rok, kedy od nás 
navždy odišiel náš syn Vladislav 
MIKLÁŠ. Kto ste ho poznali, spo-
mínajte s nami.
S láskou spomínajú syn Jarko, rodičia 

a súrodenci Roman a Radka s rodinami.

•
Kto je milovaný,  
nie je zabudnutý. 

S láskou spomíname na rodinu PAPULÁKOVÚ. 
Mamulku Emíliu, tatina Miloslava a brata Duška. 

S úctou smútiaca rodina

•
Hoci si odišiel, 

nie si medzi nami,  
ale v našich srdciach  

žiješ stále s nami.

Dňa 8.9.2021 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko 
Michal VALLO.

S láskou spomíname.

•

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám 
dal, zostáva v nás.

Dňa 19.8.2021 si pripomenieme 
nedožité 75. narodeniny našej 
manželky, mamy, babičky a sestry 
Zdenky FRNOVEJ. Dňa 9.10 2021 
uplynie 20 rokov od jej smrti.

S láskou spomínajú manžel, dcéra 
Anka a syn Daniel s rodinami.

•
Už nie je nič také, 
aké bolo predtým. 

Žiť za to stálo.

Dňa 14.8.2021 uplynul prvý rok, 
kedy nás navždy opustil milovaný 
manžel, starostlivý otec a dedíčko, 
krstný otec, švagor, príbuzný, pria-
teľ, posledný z tretej generácie 

muzikantov Cibulkovcov z Kostolného, Miroslav 
CIBULKA.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a syn 
s rodinami. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

•
Hoci ste odišli,  

niet Vás medzi nami,  
ale v našich srdciach  

zostávate navždy s nami.

Dňa 4.9.2021 uplynie 
8 rokov, kedy od nás 
od iš l a na ša d ra há 
m a m i č k a , 
babička a prababička 

A nn a M IK L Á ŠOVA ,  rod .  M a rkov á .  D ň a 
15.8.2021 sme si pripomenuli nedožité 85. naro-
deniny nášho drahého otca, starého a prastarého 
otca Viliama MIKLÁŠA zo Starej Turej. Kto ste 
ich poznali, spomínajte s nami. 

S láskou a úctou spomína celá rodina. 

•
Dňa 17.9.2021 uplynú 2 roky od 
úmrtia nášho milovaného Ivana 
HUČKA.

S láskou spomína 
manželka Eva a dcéra 

Gabika s rodinou a kamarátmi.
S láskou spomínajú syn Jarko, rodičia 

a súrodenci Roman a Radka s rodinami.

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia 
uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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Ocenenie Štátnej ochrany 
prírody SR  pre Kamilku

„Niektoré druhy skokanov sa udomácnia na určitom miestečku, 
kde si vytvoria stále územie, svoj breh, svoju vodu, svoj domov...“ 

Pýtate sa, čo má spoločné text o „žabkách“ 
s výtvarnou súťažou? Pri príležitosti prvého 
jarného dňa zorganizovala Štátna ochrana 
prírody SR celoslovenskú výtvarnú súťaž 
Jarné príbehy z prírody. V tomto čase má 
príroda svoje čaro. Prebúdzajú sa prví jarní 
poslovia, prilietajú vtáky z teplých krajín, 
pučia stromy, prebúdzajú sa zimní spáči. Za-
čínajú sa tvoriť nové životné príbehy, zväčša 
pozitívne, ale aj tie s množstvom prekážok. 
Úlohou žiakov bolo namaľovať alebo nakres-
liť obrázok s tematikou súvisiacou s flórou 
alebo faunou, ktorý by súčasne vyjadroval ich 
vzťah k prírode, a teda aj nutnosti jej ochrany. 

Rastlinu alebo živočícha mali zachytiť v ich 
prirodzenom prostredí počas jari a k práci 
napísať krátky príbeh o tom, čo zachytili. 

„Vedeli ste, že skokan dobrovoľne svoj domov 
nikdy neopustí? Jeho vrodený inštinkt je taký 
zakorenený, že keby sme rybníček náhle zrušili 
a vodu zasypali zemou, aj na toto suché miesto 
by sa tieto žaby na druhý deň vrátili,“ uviedla 
Kamilka KORYTÁROVÁ, žiačka výtvar-
ného odboru ZUŠ Stará Turá, k svojej maľbe. 
Jej príbeh o zvykoch žiab, a hlavne maľba 
skokana, bola ocenená v kategórii základ-
ných škôl 3. miestom a odmenená diplomom 
a vecnými cenami. Zároveň bol jej maľovaný 

skokan použitý i na plagát propagujúci vy-
hodnotenie tejto súťaže. Porota posudzovala 
prihlásené diela od 244 žiakov.

Kamilka navštevuje štvrtý ročník pr-
vej časti I. stupňa ZUŠ, pod vedením Mgr. 
Miroslavy LACOVEJ. Jej výtvarné práce 
získali ocenenia už vo viacerých súťažiach. 
Srdečne jej blahoželáme a veríme, že ako 
ochrancovi prírody jej táto nezostane nič 
dlžná a odmení ju množstvom dobrodruž-
ných zážitkov.

 n Mgr. Miroslava Lacová 
ZUŠ Stará Turá

 Spod Veľkej Javoriny 
pochádza etnologička 
 Mgr. Ivana Šusterová, 
PhD., rodená Michalcová

 n Text a foto: Mgr. Elena Klimová 
Foto: archív Ivany Šusterovej

Je mi cťou vám ju predstaviť o to väčšou, lebo 
je to moja bývalá žiačka zo ZŠ v Starej Turej. 
Jej etnologická práca je špecifická tým, že je 
zameraná predovšetkým na olašských Rómov, 
na ich rodinný, príbuzenský, spoločenský, 
sociálny život a status. Ivanka v roku 2014 
ukončila magisterské štúdium etnológie na 
Katedre etnológie a folkloristiky Filozofic-
kej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre. V roku 2019 ukončila doktorandské 
štúdium v Ústave etnológie a sociálnej an-
tropológie SAV v Bratislave. V roku 2015 jej 
vyšla kniha Život olašských žien, v roku 2017 
kniha Ženy predávajúce nádej v spolupráci 
s jej priateľkou a zároveň fotografkou Luciou 
Bláhovou, rodenou Sekerkovou, tiež staro-
turianskou rodáčkou. V prvej knihe Ivanka 
opisuje tradície a spôsob života olašských 
žien – cudnosť, čistotnosť, poriadkumilov-
nosť, vzájomnú úctu najmä k starším členom 
rodiny, starostlivosť o rodinu a domácnosť... 
Tieto vlastnosti vštepujú aj svojim deťom. 
Venujú im maximálnu pozornosť po všet-
kých stránkach, napriek súčasnej technickej 
dobe s novými technológiami a modernými 
lákadlami.   

 § Ivanka, tvoje korene sú v známej 
štúrovskej rodine zo strany tvojho 
tatina Ivana, vyrastajúceho na 
Hrnčiarovom. Otec Ľudovíta Štúra 
Samuel sa v Lubine narodil, aj tu 
pôsobil ako učiteľ. V jeho rodnom 
dome je v súčasnosti Lubinské 
múzeum. Povedz mi, prosím, niečo 
viac o tej spojitosti teba so slávnou 
rodinou Štúrovcov.

„Túto spojitosť som intenzívnejšie začala vní-
mať počas svojich stredoškolských čias, kedy 
som sa téme lubinských Štúrovcov venova-
la v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. 
Počas čítania rôznych publikácií, ale najmä 
rozhovorov s vlastnými rodinnými prísluš-
níkmi, som si uvedomila, že na svoj pôvod 
môžem byť nepochybne hrdá. Rozprávanie 
nad starými čiernobielymi fotografiami má 
pre mňa veľké čaro. Sama si spomínam na 
prababičku Máriu Štúrovú, ktorá nemala jed-
noduchý život, ale bola to zbožná žena síce 
drobnej postavy, ale s veľkým srdcom.“

 § Máš fotografie v lubinskom 
svadobnom kroji práve zo štúrovského 
domu v Lubine a rovnako oblečená si si 
prevzala aj magisterský diplom počas 

slávnostnej promócie. To je dôkaz toho, 
že si naša kopaničiarka, Lubinčanka 
srdcom aj dušou a že si na svoj pôvod 
hrdá.

„Áno. Nakoľko väčšinu spolužiakov k štúdiu 
etnológie priviedol práve vzťah k folklóru, 
zhodli sme sa na tom, že práve ľudový odev 
dodá tejto udalosti potrebnú vážnosť a ele-
ganciu. Kroj som si od mala rada obliekala, 
v súčasnosti s úctou opatrujem súčiastky ľu-
dových odevov, ktoré sa dostali do mojich rúk. 
Medzi najvzácnejšie patria pre mňa určite tie, 
ktoré nosila prababička Mária Štúrová z Lu-
biny a veľmi dúfam, že sa mi raz lubinský kroj 
podarí skompletizovať.“

 n Ivanka s Luciou na  vernisáži 
a krste knihy Ženy predávajúce 
nádej (autor: archív IŠ)
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 § Si krásna mladá žena. Prijala si 
ponuku na ukážke „Staroturianskej 
svadby“ v rámci Remeselného jarmoku 
na Starej Turej 11.8.2017. Bola som 
pri tom, písala som o tej akcii. Našli 
ťa správne. Bola si úžasná. Ako našli 
práve teba?

„V prvom rade ďakujem za milé slová. Na 
jar 2017 ma oslovila jedna z organizátoriek 
tohto vydareného podujatia – Katka Med-
ňanská. Vedela, že chodím čepčiť s partiou 
dievčat v okolí Nitry a Bratislavy a pôvodne 
sme dostali zastrešiť práve úlohu čepčenia 
v rámci staroturianskej svadby. Nakoľko let-
né termíny bývajú problematické, napokon 
sa z pôvodného plánu upustilo, ale na moje 
veľké prekvapenie som nezostala ani tak vy-
nechaná a bola mi ponúknutá rovno úloha 
nevesty. Úprimne to bol pre mňa krásny zá-
žitok. Po rokoch som sa vrátila na pódium na 
staroturianskom námestí a to práve v obdo-
bí, kedy som si prehlasovala trvalý pobyt zo 
Starej Turej do iného mesta. Takže to malo 
pre mňa aj takúto osobnú symbolickú rovinu 
v podobe akejsi rozlúčky.“

 § Ako si sa dopracovala k myšlienke 
zaoberať sa životom olašských Rómov? 
Navyše v Nitre? Čo v našom kraji ich 
nemáme dosť? 

„Olašských Rómov veru v našom kraji nemá-
me, na rozdiel od Nitry, kde žije jedna z naj-
väčších olašských komunít. Stalo sa to celé 
úplnou náhodou. Vyššie spomínanú etnoló-
giu som do Nitry išla študovať primárne pre 
záujem o folklór. Olašskí Rómovia môj záu-
jem vzbudili v 2. ročníku, kedy som sa pre-
sťahovala do podnájmu v lokalite, v ktorej sú 
koncentrovaní. Zároveň to bol čas, kedy som 
si mala zvoliť tému bakalárskej práce a tak 
som to riskla a vybrala sa neznámym sme-

rom. Neznámym nielen pre mňa, nakoľko 
na Slovensku sa výskumu olašských Rómov 
venovala iba minimálna pozornosť. V urči-
tom slova zmysle ma fascinovali. Denne som 
ich stretávala pri bytovke, z okna videla piť 
kávu, sledovala som ženy v dlhých sukniach, 
počúvala ich jazyk, išla z nich pohoda a zá-
roveň temperament a to bolo pre mňa lákavé.“

 § Ako reagovali na myšlienku napísať 
o nich knihu? Zobrali ťa medzi seba? 
Prijali ťa? Ukazovali ti niečo z ich 
komorného, intímneho, interného 
života?

„Chcelo to odo mňa trpezlivosť, čas a hľadanie 
rôznych ciest. Trvalo to istý čas, kým sa mi 
začali otvárať a komunikovať so mnou ako 
s kamarátkou. Najskôr si ma potrebovali 
preveriť, bola som pre nich cudzia. Napokon 
mi moja trpezlivosť priniesla ruže v podobe 
dobrej spolupráce s nimi.“

 § Prečo je dobré knižku si prečítať? Je to 
odborná literatúra?

„V knižke mapujem život olašskej ženy od 
narodenia po starobu v kontexte nepísaných 
pravidiel a zvykov, ktoré jej život do určitej 
miery ovplyvňujú a formujú. A to na základe 
rozhovorov, ktoré som viedla s nitrianskou 
olašskou komunitou. Knižky sa netreba báť. 
Ide síce o monografiu, teda odbornú publiká-
ciu, ale mojou snahou ju bolo napísať „ľudsky“, 
čo je pre mňa aj oveľa prirodzenejšie. Mojím 
cieľom totiž bolo dostať informácie medzi ši-
rokú verejnosť, nie len tú odbornú. Viackrát 
som sa presvedčila o tom, že táto téma je pre 
ľudí zaujímavá a vie rozprúdiť dlhé debaty.“

Druhá Ivankina kniha 
„Ženy predávajúce nádej.“

Je to vlastne rozsiahla esej o živote a práci 

Rómiek – veštkýň, čarodejníc a liečiteliek 
v dnešnom Rumunsku (VRAJITOARE 
= veštkyňa, čarodejnica, liečiteľka). Do tej 
oblasti patrí aj mágia. Ivanka aj fotografka 
Lucia Bláhová (rod. Sekerková) zmapovali 
a priblížili ich život. Na projekte pracovala 
Lucia niekoľko rokov, Ivanka sa pridala počas 
posledného roku a k fotografiám tak pribudol 
aj textový materiál.

 § A pokračuješ ako etnologička v tejto 
téme ďalej? Publikuješ v nejakých 
periodikách?

„Ku koncu doktorandského štúdia som sa 
trošku vzdialila od „vedeckého sveta“, ale od 
témy nie. Tretí rok pracujem na Úrade splno-
mocnenca vlády SR pre rómske komunity, na 
regionálnom pracovisku v Nitre, čiže kontakt 
s Olašskými Rómami mám stále. Pri práci 
mi však veľmi pomáha, že som ich pozna-
la už skôr a to, že som študovala etnológiu, 
považujem tiež za nápomocné. A tiež treba 
povedať, že s niektorými Olašskými Róma-
mi a Rómkami mám skôr priateľské vzťahy 
a kávu u nich pijem nie ako etnologička, či 
zamestnankyňa úradu, ale ako ich známa. 
Nevyhýbam sa však ani konferenciám, cez 
leto som mala možnosť stráviť príjemný deň 
na detskej rómskej univerzite v Prešove, kde 
som bola lektorkou, a tiež neodmietnem pub-
likovať v rómskych novinách Romanonevo-
ľil, kde mi naposledy vyšli tri kratšie články 
o kmotrovstve a krstoch v olašskej komuni-
te. S Luckou Bláhovou máme tiež spoločné 
ďalšie plány, tak uvidíme, čo nám blízka, či 
vzdialenejšia doba umožní.“

Ivanka, sme hrdí na to, že si naša ko-
paničiarka, Staroturianka. Sme hrdí na to, 
čo robíš. Vďaka patrí aj tvojim starostlivým 
rodičom, že ťa tak skvele vychovali. Do ďal-
šieho života ti prajeme iba úspešné kroky.

 n Tradičná staroturianska svadba (autor: EK) 
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 Blahoželanie 
 Martinovi Matušíkovi k jubileu 

dožitých 100 rokov 
Milý náš deduško Martin,
Koľko to rokov máš? 
Toľko, že to číslo svojich narodenín málokto vysloví...
100 krásnych rokov...
Čo prežil si v nich?
Ľudskosť, lásku i strach berúci dych 
nielen o seba, no o život najbližších.
Láskavé srdce mamy chytil si v lete za ruku, 
narodil si sa v časoch plných rozruchu.
Roky po vojne ťažké ver boli. Rodičia neistí, 
vytrvalí a pracujúci na poli.
Turanská chalúpka pri potoku stála, 
tvoje časy mladosti do múrov uchovala.
Našiel si si lásku Ľudmilu – Milku, 
povila dievčatko maličkú Kvetku.
Koľko lásky a starostí nám dá dieťa do vienka? 
Avšak pocity z nich sú sladké ako hrozienka.
A tak čas plynul, mnohé si zažil, 
pracoval v Chirane, na dome, na poli...všetko tak rýchlo beží.
S prácou a deťmi oveľa rýchlejšie, 

zrazu sa to zdá byť rok, čo si do dôchodku odišiel.
Vychoval si nás s babičkou, dve svoje vnučky. 
Vždy rady za tebou prídeme a neodídeme bez rozlúčky. 
Je nás zasa o trochu viac, dožil si sa i pravnúčat. 
Kto čakal by od Teba toľko síl? 
No my vieme, že Tvoj život je v Božích rukách a každý deň si 
s Bohom hovoril. 
Modlil si sa za nás, naše rodiny i za seba v kútiku v kuchyni. 
Ty, tvoje túžby, strachy, vďaky a On Jediný.
Ďakujeme za Tvoj život, skúsenosti a že my sme tými,
 ktorí sú svedkami jednej nádhernej životnej knihy. 

K Tvojmu krásnemu jubileu, dedko náš, Ti želáme jediné.
Byť v kontakte s nami, s Bohom a nech všetko zlé okolo nás sa 
rozplynie...

Všetko dobré želajú dcéra Kvetka, vnučky Paulínka 
a Kvetka s rodinami a celá rodina a blízki, známi, ktorí 
ťa poznajú a majú radi...

Mechanik - Domové plynomery/vodomery
Popis práce:
• Skladanie umelohmotných komponentov a následné uchytenie na plynomer / vodomer
• Nanášanie tmelu na plynomer / vodomer pomocou stroja
• Testovanie plynomerov / vodomerov
• Balenie hotových výrobkov a príprava na expedíciu

Technik overovania
Popis práce:
• Testovanie a skúšanie finálnych výrobkov (plynomery, vodomery)    kalibrácia 
• Zaevidovanie skúšky merania v systéme
• Rýchle a efektívne riešenie problémov

•     Dochádzkový bonus:   25 €/mesiac
•     Nástupná odmena:   400 €
•     Príplatky za nočnú prácu:  1,43 €/hod
•     Príplatok za nadčas:   25% z priemerného hodinového zárobku
•     Príplatok za sobotu:   1,79 €/hod
•     Príplatok za nedeľu:   3,58 €/hod
•     13. plat
•      Zabezpečená doprava

Mechanik - Priemyselné plynomery
Popis práce:
• Skladanie umelohmotných komponentov a následné uchytenie na plynomer
• Skúška tesnosti vo vode
• Montáž komponentov na plynomery
• Balenie hotových výrobkov a príprava na expedíciu

mzda: 5,10 €/hod

mzda: 5,35 €/hod

mzda: 5,50 €/hod
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Na 
krídlach 
orlice

 n Mgr. Zlatica Novomestská

Tento vznešený nadpis sa odví-
ja od rovnomenného projektu, 
vďaka ktorému sme v  piatok 18. 
júna 2021 v areáli ZŠ a MŠ Va-
ďovce prežili krásny a zaujíma-
vý deň, ktorému by sme mohli 
priradiť veľa ďalších pozitívnych 
prívlastkov. S peknou finančnou 
podporou od Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja sme si mohli 
vychutnať pôžitky pre dušu i telo.

V centre celej akcie bola or-
lica, ktorá zdobí vaďovský erb. 
A čo má orlica spoločné s Vaďov-
cami? To sme sa dozvedeli od na-
šej pani starostky spolu s ďalšími 
zaujímavosťami o vaďovskom 
erbe. Vaďovský kostolík bol za-
svätený sv. Svoradovi a  svätému 
Beňadikovi, ktorí žili v Skalke 
nad Váhom. Beňadika prepadli 
zbojníci, zviazali ho a hodili do 
rieky Váh. Ľudia  dlho hľadali 
jeho telo, ale bez výsledku. Zba-
dali  však, že orlica po celý rok 
sedávala na brehu Váhu, akoby 
niečo pozorovala. A skutočne 

našli telo, ktoré bolo po roku ne-
porušené, akoby bol Beňadik len 
nedávno zomrel. Štít na prsiach 
orlice – červený kríž bol znakom 
križiackych rádov. A čierna far-
ba, ktorá je veľmi zriedkavá, čo 
sa erbov týka, pripomína staré 
remeslo Vaďovčanov – výrobu 
kolomaže. 

Prekvapením pre žiakov i de-
tičky bola sokoliarska skupina 
Aquila z Bojníc, členovia ktorej 
nás pobavili krátkym divadel-
ným vystúpením, potom nám 
predstavili ich nádherné lieta-
júce dravce, porozprávali o nich 

rôzne zaujímavosti a preskúšali 
našu pozornosť v súťaži, v kto-
rej boli víťazmi všetky detičky 
– každé dostalo krásne pexeso 
s dravými vtákmi. Ďalším mi-
lým prekvapením bola zmrzlina, 
ktorá ku škole dorazila na šty-
roch kolesách. Verím, že nejedno 
dieťa túži vlastniť zmrzlinárske 
auto s takým úžasným výberom 
zmrzlín. Aby naše deti neboli len 
pasívnymi prijímateľmi, pripra-
vili sme si pre nich štyri súťažné 
disciplíny, a po ich zdolaní získa-
li pekné darčeky – šiltovku s orli-
cou a plyšové orlíčatko. Súťažilo 

sa v celom školskom areáli. Deti 
lovili korisť, kŕmili – napájali 
malé orlíčatá, skladali obrázok 
orlice a zdobili terén  krásnymi 
kamienkami. Príjemne unavení 
sme sa posilnili chutným gulá-
šom, čo nám s láskou navaril náš 
ujo kuchár a ktorý rozvoniaval po 
celom školskom dvore a určite aj 
za jeho hranicami.

Tento deň bol skrášlením 
a spríjemnením tohto zvláštneho, 
náročného a  smutného školské-
ho roka.

TRIEDIME ODPAD
PAPIER
V minulosti patril papier medzi najpoužíva-
nejšie obalové materiály. Dnes ho síce plas-
tové obaly vo väčšine prípadov nahradili, no 
i tak jeho spotreba stále stúpa. Samotný vý-
robný proces papiera má množstvo nepriazni-
vých účinkov na životné prostredie. Hlavným 
problémom je odlesňovanie, za ktorým na-
sleduje znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy. 

Papier tvorí asi 20 % z celkového odpadu. 
Patrí medzi najľahšie recyklovateľné materiá-
ly a vďaka jeho separácii a recyklácii šetríme 
stromy. Vedeli ste, že jedna tona recyklova-
ného papiera zachráni približne 17 stromov 
a 100 ton recyklovaného papiera zachráni 
približne 1 hektár lesa? 

A ako správne separovať papier? Jednou 
z najčastejších chýb sú nestlačené kartónové 
krabice v kontajneroch na papier. Nielen, že 
zaberajú zbytočne veľa miesta, čo vedie k čas-
tejšiemu odvážaniu poloprázdnych, vzdu-
chom naplnených kontajnerov, no je to i ča-
sovo náročnejšie a ekonomicky neefektívne. 

Vďaka stlačeniu kartónových krabíc vojde do 
kontajneru asi 4-krát viac odpadu, čím pred-
chádzame zbytočnému neporiadku okolo 
odpadkových nádob. 

Čo sa deje s papierovým odpadom po 
jeho vytriedení? Vytriedený papier sa v recyk-
lačnom závode rozdelí na jednotlivé druhy 
a zbaví sa nečistôt. Potom sa papier rozvlákni, 
čo znamená, že sa rozdelí na celulózové vlák-
na a zmieša sa s vodou. Takto vzniká buničina 
alebo celulóza, z ktorej sa odstránia fólie, le-
pidlo, spinky a pridávajú sa ďalšie prísady na 
odstránenie atramentu. Následne sa buničina 
vysuší, zlisuje a zvinie do veľkých roliek. Tak-
to recyklovaný papier je pripravený na výrobu 
ďalších produktov. 

SKLO
Sklo je jedným zo základných priemyselných 
a stavebných materiálov. Má veľké zastúpenie 
i v obalovom priemysle, keďže na rozdiel od 
iných obalových materiálov nevypúšťa žiad-
ne látky a nenasáva vône do alebo z potravín 

a nápojov. Medzi najlepšie vlastnosti skla pat-
rí jeho možnosť nekonečnej recyklácie. Na 
Slovensku máme dokonca kapacitu spracovať 
a zrecyklovať všetko odpadové sklo z triede-
ného zberu! Okrem recyklácie, niektoré sk-
lenené obaly sú vratné a je možné ich znovu 
naplniť až 50-krát. 

Sklo sa rozkladá približne 4000 rokov, 
teda prakticky vôbec. Počas tejto veľmi dlhej 
doby by ležalo na skládke, alebo, v horšom 
prípade, niekde voľne pohodené v prírode. 

A ako sa vytriedené sklo recykluje? 
V recyklačnom závode sa vytriedi od iných 
materiálov a nečistôt. Ďalej sa rozdelí podľa 
farieb na číre, zelené a hnedé a rozdrví sa na 
črepy. Črepy sa roztavia pri teplote približne 
1600 °C. Takto roztavené sklo je základom 
pre výrobu nových sklenených fliaš, pohárov 
a iných sklenených výrobkov. 

Ďakujeme, že triedite!

 n Technické služby Stará Turá
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STAROTURANSKÝ TRIATLON  - 35. ročník
 n Július Eisele 

foto: KST Stará Turá

7. augusta, za pekného slnečného počasia, sa 
uskutočnil 35. ročník Staroturanského triat-
lonu v kategórii šprint triatlon, t. j. plávanie 
750 m, bicykel 20 km a beh 5 km. Zaplnili 
sme 2 štartové vlny po 80 + 110 štartujúcich. 
Prvé preteky bola open kategória pod názvom 
Hasičský triatlon, druhé preteky bol Sloven-
ský pohár v triatlone. Teplota vody bola 23 °C. 

Štartovalo aj 7 Staroturancov. V Hasičs-
kom triatlone sa predstavil divákom dlhoroč-
ný účastník nášho triatlonu, Miroslav Ozorák 
z Nových Zámkov, ktorý sa v roku 2019 stal 

majstrom sveta veteránov v šprint triatlone 
a o deň neskoršie získal bronz v krátkom 
triatlone. Víťaz kategórie veteránov v Ha-
sičskom triatlone v roku 2019 Christopher 
Symonds z Anglicka sa pred štartom ospra-
vedlnil z dôvodu komplikácie pri cestovaní.

Podrobné v ýsledky nájdete na 
www.kstst.sk. Preteky dopadli veľmi dobre, 
o čom svedčia mnohé kladné ohlasy. Dokon-
ca už v pondelok som dostal fotku od dvojice 
účastníkov, ktorí sa s medailou odfotili na 

vrchole Bishorn (4 153 m).
Za úspešné zvládnutie pretekov patrí po-

ďakovanie organizátorom podujatia – členom 
KST Stará Turá, Mestskému úradu Stará 
Turá, Technickým službám Stará Turá, ha-
sičskému združeniu Fireman, Dubník Clubu, 
ktorým touto cestou ďakujeme.

Podujatie podporili:
  • Trenčiansky samosprávny kraj
  • ESET

Výsledky domácich borcov v open kategórii:
14 BOOR Pavol Stará Turá 01:14:46.9
15 SIMA Miloš Stará Tura 01:15:47.9
18 NOSÁL Igor Stará Turá 01:16:12.0
46 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 01:21:29.4
48 ROHÁČEK Roman Gold Gym 01:21:41.9
81 TÓTH Vladimír Stará Turá 01:33:27.1
96 KOČÍŠKOVÁ Monika ToRun Stará Turá 01:50:03.8
Hasičský triatlon absolútne poradie
Muži
1 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 01:03:56.2
2 SVATÍK Daniel Myjava 01:08:42.7
3 SEDLÁČEK Milan Trenčín 01:08:46.2
Hasičský triatlon kategórie
Muži
1 SVATÍK Daniel Myjava 01:08:42.7
2 SEDLÁČEK Milan Trenčín 01:08:46.2
3 MAXIAN Boris DHZ Kúty 01:09:23.3
Veteráni
1 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 01:03:56.2
2 LEPES Tibor HaZZ Bratislava, CNS Academy 01:13:44.3
3 BOOR Pavol Stará Turá 01:14:46.9
Ženy
1 IBOŠOVÁ Laura Prestigio Realize Sport Ba 01:12:05.3
2 KORMANÍKOVA Katarína Spartak Myjava 01:16:32.4
3 BEŇAČKOVÁ Jana Black Swans Piešťany 01:18:23.3
Slovenský pohár absolútne poradie
Muži
1 KUBO Ondrej 3NTBA - 3NITY Bratislava 00:56:55.2
2 GRMAN Matej AQALV - ŠK Aquasport Levice 00:59:16.3
3 MACHÁČEK Matej TRXBA - TRIAX Bratislava 01:01:13.5
Ženy
11 DRAHOVSKÁ Lýdia 3NTBA - 3NITY Bratislava 01:05:44.8
42 ŠKANDEROVÁ Jana RFFBA - Run For Fun - Triathlon 01:14:13.3
49 DORICOVÁ Kristína CHGAZ - Chlpaté Gazely 01:15:27.3
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„Covidová sezóna“   je úspešne za nami
 n Tatiana Moravčíková, MBK Stará Turá 

foto: MBK Stará Turá

Po postupnom uvoľňovaní opatrení sme sa po 
dlhom čakaní mohli vrátiť do téningového, 
ale aj zápasového procesu. Potom, ako sa ve-
denie SBA rozhodlo reštartovať mládežnícke 
súťaže, sme ani chvíľu neváhali a s radosťou 
sme sa zúčastnili turnajov vo viacerých kate-
góriách.  MBK Stará Turá prihlásilo družstvá 
v kategóriách staršie mini, mladšie žiačky, 
žiačky, kadetky a juniorky. Juniorky okrem 
MSR absolvovali aj tri turnaje extraligy do 
23 rokov. 

Mladšie dievčatá sa zúčastnili niekoľkých 
turnajov, ktoré sa konali nielen v domácom 
prostredí, ale aj v Nitre a Šamoríne. Všetky 
hráčky si po dlhej pauze užívali každú minú-
tu na ihrisku. Každá jedna bola platnou hráč-
kou, na ihrisku sa snažili na 100 % a ukončili 
sezónu s radosťou z basketbalu.

Kadetky a juniorky svoje pôsobenie 
ukončili na MSR, ktoré zakončili výborne. 
Najskôr sa oba tímy museli prebojovať na fi-
nálový turnaj, čo sa im aj podarilo.

Juniorky si na domácom turnaji zmerali 
sily s Košicami, Banskou Bystricou a Popra-
dom. V tomto kvalitnom zložení skončili na 
treťom mieste. 

Kadetské družstvo sa predstavilo na maj-
strovstvách vo Zvolene. Od prvého zápasu 
hrali jedna za druhú, aj z lavičky bolo cítiť ne-
skutočnú energiu a emóciu. Všetky sa zomkli 
dokopy a užívali si pozitívnu vlnu, na ktorej 
sa niesli od prvého zápasu. Svoje pôsobenie 
ukončili druhým miestom, kde ich od titulu 

delilo len naozaj málo. 
Týmto chceme poďakovať vedeniu klubu, 

že nám umožnilo počas celej sezóny pracovať, 
aj keď v obmedzenom režime. Všetkým tréne-
rom, ktorí to mali náročné a znova a znova sa 
museli vysporiadať s prerušovaným tréningo-
vým procesom a hľadať možnosti, ako udržať 
dievčatá pri športe. Rodičom a nadšencom, 

ktorí nám pomáhali ako sa len dalo.  A v ne-
poslednom rade všetkým hráčkam, ktoré to 
nevzdali v týchto „bojových“ podmienkach 
a vydržali to s nami. Veď predsa pre vás to 
všetko robíme. 

Tešíme sa na novú sezónu, ktorá už, dú-
fam, nebude poznačená pandémiou. 

 Spomienka na  Ladislava Grambála
Nepátraj, čo bude potom

a nehľaď na svet s nechuťou.
Kto sa zmieril so životom,

zmieri sa i so smrťou.

Náš dlhoročný člen SMRŠ v Starej Turej, pán Ladislav Grambál, 
odišiel spomedzi nás vo veku nedožitých 71 rokov, dňa 14.7.2021. 
Poznali sme ho ako húževnatého, zásadového, pracovitého a trpez-
livého človeka.

Svoj nie ľahký život v posledných rokoch nežil pán Grambál 
s nechuťou, no so svojím údelom sa vyrovnával postupne, statočne, 
i s pomocou a podporou svojej manželky. Aj počas ťažkej nemoci 
nachádzal zmysel života v zaujímavej a prospešnej práci.

Bol známym košikárom a prútikárom nielen v Starej Turej, ale 
i v širšom okolí. Základy tohto zaujímavého remesla získal u svojho 
starého otca, no naďalej sa zdokonaľoval u známych majstrov košiká-
rov. Bolo známe, že svoje výrobky spracúval tradične, bez pridávania 
umelých a cudzorodých prvkov. Prútiky si najradšej i sám dopestoval. 
Svoje výrobky rád vytváral aj pred zrakmi vďačných divákov. Takto 
si ho pamätáme zo staroturianskych remeselných jarmokov, i folk-
lórnych slávností na Rohu pri Lubine.

Najväčším jeho počinom v tejto oblasti však bolo zhotovenie ma-
kety dvojplošníka Caproni Ca. 33 z prútia. Na pôvodnom lietadle 
absolvoval svoj posledný let do vlasti generál M. R. Štefánik. Ako 
vieme, let bol tragický a celá posádka zahynula dňa 4.5.1919 v Ivanke 
pri Bratislave. Zhotovenie tejto makety bolo niečo výnimočné, čo 
nám okrem iných vecí zo života zosnulého člena nášho klubu – pána 
Ladislava Grambála – zostane natrvalo.

Česť jeho pamiatke !

 n Za všetkých členov Spoločnosti M. R. Štefánika – 
Klub Stará Turá Oľga Pagáčová

K vyjadreniu úprimnej sústrasti PhDr. Zuzany Fraštiovej sa pripájajú 
i členovia Spoločnosti M. R. Štefánika v Starej Turej.

Ďakujú jej za šírenie ideí a oboznamovanie so životom a dielom 
M. R. Štefánika medzi žiakmi ZŠ a jej dlhoročné členstvo v našej 
spoločnosti.

Česť jej pamiatke !

 n Za všetkých členov Spoločnosti 
M. R. Štefánka v Starej Turej O. Pagáčová


