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

Topoľová alej a stromy okolo nás
Asi najvýraznejšou živou zložkou kra-
jiny v našich zemepisných šírkach sú 
stromy, ktorých krásu i úžitok si váži 
väčšina ľudí. Normálny Európan ako 
bývalý lesný človek má taktiež geneticky 
zakódované, že stromy majú byť  živé, 
zdravé a zelené. Popísať všetky 
benefity, ktoré nám ľudom 
poskytujú by bolo nad rámec 
možností tohto časopisu. 

Napriek množstvu otázok 
okolo stromov v našom meste 
a okolí,  je potešiteľné, že mno-
hým spoluobčanom záleží na 
ich existencii. Bohužiaľ je dosť 
aj takých, ktorí nechápu výz-
nam mestskej zelene hlavne 
v  časoch prudkých klima-
tických zmien a  dožadujú sa 
jednak výrubov alebo necit-
livých orezov korún stromov. 
Treba si uvedomiť najmä veľký 
rozdiel medzi stromami v meste 
a vo voľnej krajine, kde stromy 
pri ľudských obydliach tvoria 
prirodzený zvlhčovač vzdu-
chu a prachový filter, a taktiež 
najefektívnejšiu klimatizačnú 
jednotu. Na nebezpečenstvo 
úbytku nielen stromov ale 
i celkovej zelene v meste dlho-
dobo upozorňuje aj Komisia 
pre životné prostredie pracujúca pri 
mestskom zastupiteľstve. Komisia jed-
noznačne zastáva názor, že nie je naďalej 
možné znižovať plošný (horizontálny) 
i  výškový (vertikálny) podiel zelene. 
Práve naopak, treba podporovať také 
riešenia, ktoré dopady klimatických 
zmien na obyvateľstvo zmenšujú, ako 
napríklad rozširovanie oddychovej 
zóny centrálnej zelene v podobe parku, 
zelené strechy a podobne. 

Taktiež je veľmi potrebná dobrá sta-
rostlivosť o existujúcu zeleň, jej údržba 
i rekonštrukcia. Rekonštrukciou topo-
ľovej aleje lemujúcej cestu na Dubník I. 
sa komisia viackrát zaoberala a dospela 
k  záveru, že existujúca topoľová 

alej dožíva, stráca na estetike a  tak-
tiež ohrozuje návštevníkov Dubníka. 
Z pohľadu krajinárskeho, ekologického 
i  bezpečnostného je potrebné nahra-
diť topole vhodnejšími drevinami a to 
v  čo najkratšom časovom horizonte. 
Keďže problematika posudzovania 
výrubov drevín je pomerne zložitá a je  
nevyhnutné urobiť viacero dôležitých 
zisťovaní. Doteraz bolo urobené komi-
sionálne zisťovanie zdravotného stavu 

ako napr. posúdenie vitality podľa 
vonkajších znakov, posúdenie stabi-
lity i  rozsahu poškodenia hnilobou, 
posúdenie fyziologického veku atď. Na 
základe merania taxačných veličín (t.j. 
hrúbka a výška) jednotlivých stromov 
a ich sumarizáciou bola zistená celková 
zásoba drevnej hmoty v m3. Z dôvodu 
zistenia vlastníckych vzťahov boli jed-
notlivé stromy zamerané a zmapované. 
Pomerne vážnym problémom s ktorým 
sa v  súčasnosti zaoberá Komisia pre 
životné prostredie spolu so Stavebným 
oddelením mesta sú inžinierke siete, 
ktoré ovplyvňujú súčasnú alej a budú 
mať vplyv aj na budúcu výsadbu. Ďalším 
nevyhnutným krokom pre úspešnú 
realizáciu novej výsadby je zistenie pôd-
nych pomerov.
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Na zimnú údržbu 
je Správa ciest 
TSK vyzbrojená
Na zimnú údržbu je Správa ciest TSK vyzbrojená takmer 
170 mechanizmami a dopravnými prostriedkami
Prvé sneženie a  mrazy cestári 
v  Trenčianskom kraji očakávajú 
pripravení počtom mechanizmov aj 
množstvom posypového materiálu. 

Zamestnanci Správy ciest 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (CS TSK) celoročne zabezpe-
čujú zjazdnosť a bezpečnosť na 354 
km ciest II. triedy, 1150 km ciest III. 
triedy a  prostredníctvom zmluv-
ného vzťahu so Slovenskou sprá-
vou ciest (SSC) aj na 293 km ciest 
I. triedy. Významnú časť ich práce 
tvorí údržba nevyhnutná pre zabez-
pečenie cestnej dopravy počas 
zimného obdobia. Východiskovým 
dokumentom sa každoročne stáva 
Operačný plán zimnej údržby ciest 
vo vlastníctve TSK. Ten na zimné 
obdobie 2016/2017 štandardne rieši 
nasadenie dopravných prostriedkov 
a mechanizmov pre bežné i mimo-
riadne klimatické podmienky (kala-
mitné stavy) s ohľadom na situáciu 
v predchádzajúcom zimnom období. 

V zimnom období, ktoré je defi-
nované spravidla od 15. novembra  
do 31. marca nasledujúceho roka, 
udržiavajú z celkového počtu 1503 
km ciest II. a III. triedy 1459 kilo-
metrov ciest. Z  tohto počtu 458 
km ciest nie je udržiavaných che-
micky, a to z dôvodu polohy ciest 
pri vodnom zdroji alebo prameni či 
v chránenej krajinnej alebo kúpeľnej 
oblasti. K zvyšným 53 kilometrom 
ciest, ktoré nie sú udržiavané, pat-
ria cesty, ktoré sú v zimnom období 
využívané len minimálne, resp. sú 
nevybudované alebo cez ne nie je 
vedená autobusová doprava. Cesty 
I. triedy SC TSK udržiava v rámci 
všetkých úsekov, ktoré spravuje. 
Výkon zimnej údržby je po jej akti-
vovaní na celom území kraja zabez-
pečovaný nepretržite 24 hodín 
denne, a  to aj počas sviatkov či 
dní pracovného pokoja. Súčinnosť 
a  koordináciu všetkých zložiek 
v  prípade vzniku mimoriadnych 
situácií má na starosti operačný 
štáb zimnej údržby, ktorý pozostáva 
zo siedmich členov. Medzi nimi sú 
zastúpení predstavitelia SC TSK, 
SSC, Policajného zboru SR, TSK 
a Okresného úradu Trenčín. 

Špeciálnu pozornosť budú 
zamestnanci jednotlivých pracovísk 
dispečersko-spravodajskej služby 
SC TSK aj počas tohtoročnej zimnej 
údržby venovať dopravne dôležitým 

úsekom, ku ktorým patria napr. diaľ-
ničné privádzače a miesta so zvýše-
nou autobusovou dopravou, ktorých 
v kraji zamestnanci SC TSK evidujú 
392 km. Ako nebezpečné úseky, na 
ktorých sa často tvorí poľadovica, 
sú neprehľadné alebo sa vyznačujú 
prudkým stúpaním, prípadne klesa-
ním je definovaných  273 km ciest 
II. a III. triedy v Trenčianskom kraji. 

Celkovo má Správa ciest TSK 
na túto zimnú sezónu k dispozícii 
67 sypačov, 14 traktorov s pluhom, 
7 traktorov sypačov, 8 snehových 
fréz, 3 grédre a 27 nakladačov. Zo 
zazmluvnených strojov cestárom 
pomôže ďalších 43 mechanizmov 
a dopravných prostriedkov, medzi 
nimi okrem už spomenutých napr. aj 
buldozér či nákladné vozidlo s plu-
hom. Z chemického hľadiska má SC 
TSK pripravených na zimnú údržbu 
viac ako 5 300 ton zmiešaného 
posypového materiálu (kamenná 
drva a chlorid sodný) a takmer 22 
tisíc ton nezmiešaného posypového 
materiálu (chlorid sodný, kamenná 
drva a iný materiál). 

Zimnú údržbu vykonáva SC 
TSK prostredníctvom 11 cestmaj-
sterstiev rozmiestnených  na území 
kraja, a  to v  okresných mestách 
Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad 
Váhom, Ilava, Považská Bystrica, 
Púchov, Bánovce nad Bebravou, 
Prievidza, Partizánske, ďalej 
v Nitrianskom Rudne a Nitrianskom 
Pravne. Zjazdnosť cestných komu-
nikácií, bezpečnú a plynulú cestnú 
premávku a výkony zimnej služby 
bude zabezpečovať 177 vodičov 
a 44 dispečerov. Nepretržitá dispe-
čersko-spravodajská služba v rámci 
zabezpečenia jednotného infor-
mačného systému zimnej spravo-
dajskej služby vo všetkých krajoch 
na Slovensku bude zabezpečovaná 
z poverenia Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 
od 1. novembra 2016.  

Počas zimného obdobia bude 
možné sledovať zjazdnosť ciest 
a pohyb vozidiel zimnej údržby aj 
on-line a to na webovom sídle TSK 
v  sekcii Doprava; Zjazdnosť ciest, 
uzávierky a opravy, resp. na webo-
vom sídle SC TSK v časti Mapa zim-
nej údržby resp. online na portáli 
www.bellmet.eu. 

Tlačová správa TSK

Zimná údržba ciest a chodníkov
Do pozornosti dávame  rozpis ciest, na ktorých vykonávajú 
údržbu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá  a ktoré má v správe 
Slovenská správa ciest.

Medzi štátne cesty patrí: Husitská, Mýtna, SNP, Dibrovova, 
ul.8.apríla, Družstevná, Topolecká a Súš po autobusový otoč. 
Zimnú údržbu na týchto komunikáciách  bude zabezpečovať 
Slovenská správa ciest.

Miestne komunikácie (cca 90 km), ktoré udržiavajú 
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá uvádzame podľa poradia 
dôležitosti a to:
1) Linka SAD Stará Turá – Černochov vrch po otoč auto-

busu, Poliklinika, Požiarna zbrojnica, Železničná stanica, 
Hurbanova ul.

2) Autobusové nádražie, Štefánikova ul., Jiráskova ul., ul.Úrad-
níčkova, Námestie, Stred III, ul.Kozmonautov, Kujanovec, 
ul.Športova, ul.Štúrova, ul.Němcovej, ul.Uhrova, sídlisko nad 
Chiranou, ul.Lipova

3) Drgoňova dolina, Durcova dolina, Dubník II, u Vankov, 
u Čubanákov, uŤažkých

4) Dúbrava, Horná Topolecká, Hlavina, Gašová, u Klimáčkov
5) Trávniky, u Samkov, Horný Súš, Lazy, Brezovka, Kulichech 

Járky, Hrachoviská
6) U Mikulcov, Pod Dubom, u Škriečkov, u Dornákov, Jazviny, 

Podlipovec, Papraď – u Krúpov, Nemcova dolina, Bielčikova 
dolina

7) Autocamping, Dubník I.
V prípade nutnosti zimnej údržby na miestnych komunikáciách  
volajte na tel.č.: 032 / 776 32 15, 0905 / 859 465, 0905 / 889 324

Vráblová, TSST

§ Dňa 10.9.2016  v čase 20:15 hod. telefonicky oznámila pani B. bytom 
Hurbanova štvrté poschodie, že pred jej bytom (na výťahovej šachte) 

je netopier a ona sa bojí, aby jej nevletel do bytu, keď bude od nej večer 
odchádzať návšteva. Hliadka na mieste zistila, že netopier sa nachádza 
už na druhom poschodí, pootvárali sme okná na medziposchodiach aby 
umožnila neželanému návštevníkovi vyletieť. Ten napokon zletel až na 
prízemie, kde sme otvorili vchodové dvere a netopier sám vyletel na ulicu.

§ Dňa 12.9.2016  v čase o 01:05 bolo na MsP telefonicky nahlásené , 
že v miestnej časti Kórea leží pri kontajneroch muž, ktorý šteká, vrčí 

a nezrozumiteľne mrmle. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná 
o E. B. ktorý bol silne pod vplyvom alkoholu. Menovaného privolaná 
hliadka stíšila a z miesta vykázala.

§ Dňa 15.9.2016 bolo v čase o 06:15 hod. telefonicky nahlásené, že na ul. 
Hurbanovej sa nachádzajú dvaja Rómovia, ktorý neustále búchajú 

kontajnermi a vyhadzujú odpadky na chodník. Hliadka na mieste zistila, 
že sa jedná o H. N. bytom Podolie  a T. D. bytom Hrachovište. Menovaní 
boli rázne poučení o porušení VZN 17/2012, okolie kontajnerov museli 
pred hliadkou upratať a následne boli z miesta vykázaní.

§ Dňa 22.9.2016 v čase o 13:40 hod. telefonicky oznámil pán S.  že 
potrebuje okamžitú pomoc, ktorú nechcel vysvetľovať do telefónu. 

Hliadka oznam preverila, na mieste bolo zistené, že sused pána S. prevzal 
v jeho neprítomnosti od pracovníka lekárne  výživovú tekutú stravu na 30 
dní a nechcel ju potom odovzdať adresátovi pánovi S. Po vypočutí ďalších 
bývajúcich  a po rozhovore so správkyňou zariadenia pani P.  hliadka 
zistila, že pán K. nemusel jednať so zlým úmyslom nakoľko poslednú 
dobu zabúda a nepamätá si čo vlastne urobil. Hliadka prezrela izbu pána 
K a aj spoločné priestory, nikde sa však  nepodarilo krabicu s výživou 
nájsť. Ďalej hliadka na mieste zistila, že pánovi K. chodí upratovať jeho 
sestra  u ktorej sa následne podarilo danú krabicu nájsť a ihneď bola 
odovzdaná ťažko chorému pánovi S.

Za MsP Kopčan

Z denníka MsP
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Európsky deň 
jazykov a výstava 
Cosmos Discovery
Tak ako aj minulý rok, aj tento 
školský rok sme sa rozhodli 
Európsky deň jazykov, ktorý 
si pripomíname 26. septem-
bra, stráviť v  Bratislave na 
Hviezdoslavovom námestí. Na 
námestie sme došli pred 10. 
hodinou a  veru takmer sme 
sa nemali kam pohnúť. Všade 
samí žiaci – mladší, starší, 
s  papiermi v  ruke, behali od 
stánku k  stánku. Plnili úlohy, 
odpovedali na otázky a získavali 
body od zástupcov jednotlivých 

európskych veľvyslanectiev. 
Keď úlohy splnili, mohli si 
ísť prevziať malú odmenu do 
hlavného stánku. Úlohy rôz-
nej náročnosti boli zamerané 
najmä na všeobecné vedomosti 
o európskych krajinách, hlavne 
z geografie, ale niektoré otázky 
boli veru záludné. Naši žiaci 
si však s  nimi poradili. Dali 
hlavy dokopy a väčšinou uhádli 
správnu odpoveď.

Popoludní sme sa presu-
nuli do Incheby, kde už od 12. 

septembra prebieha výstava 
Cosmos Discovery. Výstava 
sa rozkladá na viac ako 3.000 m2 
a  obsahuje viac ako 200 ori-
ginálnych exponátov z  USA 
i  Sovietskeho zväzu, reálne 
modely rakiet a  raketoplánov, 
expozície orbitálnych staníc 
a unikátne dobové dokumenty.

Videli sme ruský Sputnik, 
prvého psíka vo vesmíre Lajku, 
aj Jurija Gagarina, Valentínu 
Tereškovovú a Neila Armstronga. 
Samozrejme aj Vladimíra 
Remeka – prvého českosloven-
ského kozmonauta a  taktiež 
Ivana Bellu – prvého sloven-
ského kozmonauta. Na výstave 
nechýbajú ani lunárne programy 
Apollo ani ruský Lunochod, 

model americkej rakety Saturn, 
tiež originál ruskej rakety Sojuz. 
Veľmi nás zaujala aj výstava koz-
mických skafandrov, jedlo koz-
monautov, časti kozmických 
lodí a vesmírnych staníc alebo 
riadiace stredisko v Houstone. 
V interaktívnom Cosmos Campe 
sme si mohli vyskúšať náročný 
výcvik kozmonautov.

Výstava bola veľmi pútavá 
a  odporúčame vám ju navští-
viť. Keďže ešte aj počasie nám 
prialo, prežili sme veľmi pekný 
deň a dozvedeli sa veľa nového 
nielen o krajinách Európy, ich 
jazykoch, ale aj o vesmíre, ktorý 
nás obklopuje.

Mgr. Anna Haverová 
uč. ANJ ZŠ

Vlastivedná exkurzia – DOD TSK „Zelená župa“
Dňa 3.10.2016 otvorila Trenčianska župa  svoje dvere pre širokú 
verejnosť  a zorganizovala už tretí ročník  Dňa otvorených dverí. 
Tento rok  bol  spojený s projektom „Zelená župa“ a s prívlastkom 
„zelený“ sa  niesol celý program. Akcie sa  zúčastnili aj žiaci 4. A ZŠ 
Stará Turá v rámci zážitkového učenia z vlastivedy.

Program bol naozaj zaujímavý 
a každá veková skupina si v ňom 
našla niečo pre seba. V priesto-
roch Úradu TSK v Trenčíne sa 
prezentovalo takmer 30 vysta-
vovateľov, 8 stredných škôl, 3 
nemocnice, CVČ aj ukážky  
z  ergoterapeutickej dielne 
s množstvom krásnych a chut-
ných výrobkov.

 Pre nás, štvrtákov bola 
najzaujímavejšia prezentácia 
strednej školy s  ukážkou 3D 
tlačiarne. Príjemným spestre-
ním bola aj enviromentálna 
aktivita „Cestovanie s  jabĺč-
kom“. Pre širšiu verejnosť bola 
zaujímavá prezentácia 3 nemoc-
níc, kde si návštevníci mohli 
nechať preveriť svoj zdravotný 

stav. Odvážlivci si mohli vyskú-
šať  jazdu elektromobilom, alebo 
zažiť simuláciu autonehody. 
Čakala na nás aj prezentácia  
noviniek  v  oblasti dentálnej 
hygieny. Vyskúšali  sme si aj 
základy prvej pomoci a za naše 
doterajšie vedomosti sme boli 
pochválení a odmenení. Starší 
študenti, teda hlavne študentky, 
si mohli nechať vyrobiť nový 
účes či celkovú premenu vizáže. 

V ďalšom oddelení už na nás 
čakali aktivity, súťaže a úlohy, kde 
sme si mohli preveriť ,čo všetko 
vieme (alebo ešte nevieme) 
o Európskej únii. Zapojili sme 
sa aj do kvízu „Čo  viem o tren-
čianskom kraji“ a niektorí z nás 
boli za svoje správne odpovede  

odmenení. Veľmi sme sa tešili  
na  besedu a následnú autogra-
miádu s  reprezentantmi futba-
lového klubu AS Trenčín. Na 
záver bohatého programu nasle-
dovala  séria odovzdávaní rôz-
nych darov, kde župan TSK Ing. 
Jaroslav Baška vybral spomedzi 
72 škôl aj tú našu. Pani riadi-
teľka Mgr. Jana Koštialová pre-
vzala pre našu školu notebook 

a 6 súprav stavebníc MERKUR. 
Jedno veľké ďakujeme patrí 
aj našej pani primátorke Ing. 
Anne Halinárovej, ktorá sa 
o  nás vzorne starala a  sprevá-
dzala nás celým dňom. Domov 
sme sa vracali, síce unavení, ale 
s množstvom krásnych zážitkov 
a nových vedomostí.

 Žiaci 4.A triedy
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Dúhové srdcia v dlaniach 
detí hrali pre radosť

V nedeľu 25. septembra 2016 sa uskutočnil 
piaty ročník benefičného koncertu Dúha v srdci 
v spoločenskej sále MsKS v Novom Meste nad 
Váhom. Hudobné podujatie spojené s náučný-
mi workšopmi a tvorivými dielňami usporiada-
né pre deti a osoby s mentálnym postihnutím 
spestrili svojím vystúpením speváčka Katarína 
Knechtová zo svojou skupinou, skupiny Madu-
ar a Hudba z Marsu, Folklórny súbor Goral, 
Zumba inštruktorka Michelle Weber z Domi-
nikánskej republiky a moderátor Dodo Kuriľák.

Príjemné jesenné slnko vítalo 
všetkých prichádzajúcich účast-
níkov Benefičného koncertu 
Dúha v  srdci, ktorí s  úsme-
vom vchádzali do Spoločenskej 
sály pre MsKS v Novom Meste 
nad Váhom. Už po piaty krát 
sa tu stretli nadšené deti, mlá-
dežníci, ale aj dospelí ľudia 
z  Trenčianskeho kraja, ktorí 
majú určitý handicap v oblasti 
mobility, v  mentálnej alebo 
v  sociálnej rovine. Hneď po 
vstupe do budovy čakal deti 
zo zariadení sociálnych slu-
žieb a  detských domovov dar-
ček vo forme farebného trička 
s tohtoročným logom koncertu, 
ktorý nebol jedinou ponukou. 
Okrem tričiek sa mohli deti 
počas celého podujatia osviežiť 
džúsmi, minerálnymi vodami, 
nanukmi, pochutiť si mohli na 
slaných a sladkých koláčikoch, 
kúskoch pizze. Toto všetko bolo 
pre deti len doplnkovou službou, 
podstatnou však bola ponuka vo 
veľkej sále. Tí, čo prišli trocha 
neskôr sa už len ťažko pomestili 
medzi davy tancujúcich, ktorých 
svojou radostnou energiou nabí-
jala Zumba tanečníčka Michelle 
Weber z Dominikánskej repub-
liky. Roztancované publikum 

sa na chvíľku utíšilo a  poba-
vilo na vtipných básňach Jurka 
Kohútika z CSS Nového Mesta 
nad Váhom, ktorý tradične, 
s  umeleckým nadľahčením 
komentuje nielen hudobné 
kapely, na ktoré sa všetci tešia, 
ale aj náladu v publiku. Následne 
sa už naplno rozbehol koncert 
vo veselom rytme podľa tak-
tov hudobnej skupiny Hudby 
z Marsu, ktorá sa úspešne vra-
cia na hudobnú scénu. Nadšení 
tanečníci a  poslucháči až po 
niekoľkých pridaných piesňach 
dovolili umelcom odísť z pódia. 
To ešte netušili, že si musia šetriť 
energiu na ďalšiu kapelu Maduar, 
ktorá so svojimi dynamickými 
hitmi a spontánnym kontaktom 
s publikom navodila dokonalé 
uvoľnenie a zábavu. Malou per-
lou, ktorú chlapci z  Maduaru 
ponúkli roztancovaným deťom 
bola Ivanka Bagová, víťazka 
súťaže Hlas ČeskoSlovenska, 
ktorá svojim krásnym hlasom 
očarila mnohých. Dôvod účasti 
skupiny Maduar na tomto 
podujatí? Ako povedal Ďuro 
Matyinka: „Občianske združe-
nie Milan Štefánik sa snaží robiť 
podujatia, ktoré majú hlbší zmy-
sel a my ich vždy radi podporíme. 
Cítime sa na nich veľmi dobre.“ 
Ďalšou silnou speváčkou na 
pódiu bola naša slovenská stá-
lica, Katka Knechtová. Táto vše-
stranná umelkyňa, ktorá okrem 
spevu zvláda aj hru na viace-
rých hudobných nástrojoch, 
priniesla do sály aj kus jemnosti 
a ženskej gracióznosti. Ukázala 
však aj svoju tvrdšiu rokovú 
tvár a  veľkou mierou prispela 
ku kráse a pestrosti celého kon-
certu. Stalo sa už tradíciou, že 
v  pestrej hudobnej ponuke sa 
nezabúda ani na naše korene 

a  každý rok navštívi koncert 
folklórny súbor z určitej oblasti 
Slovenska. Spod severných 
Tatier sa spustili orly a na goral-
ských klobúkoch prileteli až na 
Dúhu v srdci. Dievčatá a chlapci 
z folklórnej skupiny Goral uká-
zali svoje silou ale, aj jemnos-
ťou naplnené tance a spevy. Ich 
nádherný pestrofarebný kroj bol 
potešením pre všetky oči. Nitky 
celého diania na pódiu poťaho-
val a usmerňoval známy mode-
rátor Dodo Kuriľák. Jeho želanie 
pre tieto deti znie: „Želám Vám 
veľa krásnych, usmiatych, šťast-
ných dní a  vždy dobrých ľudí 
okolo seba.“ Okrem hudobných 
umelcov privítal na pódiu aj 
budúcich výtvarných umelcov – 
deti zo ZUŠ v Starej Turej, ktoré 
tvorili námety na plagát toho-
ročného koncertu. Hrdosťou 
bola naplnená riaditeľka ZUŠ 
Mgr. Lacová i  učiteľka výtvar-
ného odboru Mgr. Medňanská, 
že sa pod ich vedením formujú 
mladé výtvarné talenty. Zuzka 
Naďová bola autorkou toho naj-
úspešnejšieho návrhu na pla-
gát a jej radosť z ocenenia bola 
veľká. ZUŠ v Starej Turej bola 
plne aktívna nielen pri návrhoch 
plagátov na tohtoročný koncert, 
ale už stabilne zastrešuje svoj-
imi súčasnými alebo bývalými 
žiakmi tvorivé workshopy počas 
koncertu, za čo im patrí veľké 
ďakujem.

Benefičný koncert však 
nie je len o  hudobnej zložke. 
Sprievodným podujatím je 
pomerne široká paleta rôznych 
iných činností. Deti si môžu 
zaskákať v nafukovacom hrade, 
zajazdiť si na autíčkach, nechať 
si pomaľovať tvár. Tvorivé deti si 
mohli prísť na svoje a vybrať si 
z množstva workshopov. Okrem 
maľovania na tričká a  na dre-
vené figúrky si mohli vyskúšať 

aj enkaustiku (maľovanie horú-
cim voskom), vytvoriť si vlastný 
šperk, originál zdobenú šiltovku 
alebo krásny košík z pedigu. Pre 
tých trpezlivejších bolo v ponuke 
plstenie, vďaka ktorému sa dajú 
vytvoriť zaujímavé ozdôbky. Kto 
bol menej trpezlivý, pre toho 
bolo určite zaujímavé vytvoriť si 
vlastnú taštičku s peknou korál-
kovou výzdobou. Zaujímavou 
perličkou pre návštevníkov bola 
Pavlína Csápaiová, umelkyňa, 
ktorá, vzhľadom na svoje han-
dicap, maľuje nohami. Jej obrat-
nosť nôh a jemné ťahy štetcom 
mnohým vyrážali dych.

Nadšenie, spokojnosť, ale 
aj únava z mnohých podnetov 
a  dynamického popoludnia 
bola v podvečerných hodinách 
vidieť nielen na tvárach detí, ale 
aj organizátorov. Podstatná je 
však radosť z krásneho a boha-
tosťou programu naplneného 
popoludnia.

Na rozlúčku snáď len slová 
Michelle Weber, ktoré zaželala 
všetkým zúčastneným: „Nezáleží, 
či je človek zdravý, alebo postih-
nutý, je to o srdiečku. Dôležité je 
milovať a byť milovaný...“

Občianske združenie Milan 
Štefánik, Občianske združenie 
Život s  dúhou, Centrum soci-
álnych služieb Nové Mesto nad 
Váhom, Mesto Nové Mesto nad 
Váhom, Ing. Anna Halinárová, 
Mgr. Zuzana Kubrická a  Mgr. 
Júlia Bublavá ďakujú partnerom 
a  dobrovoľníkom za pomoc 
a tešia sa na ďalší ročník Dúhy 
v srdci.

Osobitné poďakovanie patrí 
finančnej pomoci Nadácie 
ŽIVOT.

Text: Júlia Bublavá a Milan Štefánik

Foto: Petra Sekáčová, 
Marek Vaco a Igor Frimmel

Video: Andrej Budai 
http://y2u.be/jo4RMVlW66U
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Krásne dni v Tatrách
V nádhernom prostredí tatranskej prírody prežilo 40 seniorov zo Starej 
Turej 5 dní. Bývali sme v obci Tatranská Štrba, pár metrov od ozub-
nicovej železnice. 

Program bol individuálny, každý 
hľadal niečo podľa svojich schop-
ností možností i veku. 

Po výdatných raňajkách sme 
sa rozpŕchli na rôzne strany. 
Spoločne sme sa stretli až večer 
pri bohatých švédskych stoloch 
a  pochválili sa, čo sme všetko 
zvládli. Keď si v  mape vyhľa-
dáte miesta, ktoré jednotlivci 
prešli zistíte, že to ozaj bolo 
rôznorodé – Popradské pleso, 
Symbolický cintorín, Jamské 
pleso, Skalnaté pleso, Štrbské 
pleso, Solisko, vodopád Skok (kde 
sa stretli i s nevestou a ženíchom), 

Hrebienok, Studenovodské vodo-
pády, Reinerova chata, Sliezky 
dom a iné, pozoruhodné atrakcie 
Vysokých Tatier. 

Mnohí boli na seba hrdí, že 
napriek svojmu veku zdolali také 
túry. Veď najstarší účastník mal 
75 rokov. Pohľad na mnohé štíty 
a  doliny bol krásnou odmenou 
za vynaložené úsilie. Bol to náš 
druhý spoločný výlet vo Vysokých 
Tatrách. Minulý rok sme boli 
v Tatranskej Lomnici. Stretneme 
sa aj po tretí raz? 

Mgr. A. Molcová

Topoľová alej a stromy… 

Vlastný výrub sa plánuje 
realizovať formou súťaže na 
ťažbu dreva na pni z dôvodu 
nedostatku vlastných kapacít 
Technických služieb mesta. 
Do podmienok súťaže budú 
zapracované aj také krité-
ria ako napríklad vybavenie 
súhlasu na používanie prí-
stupových ciest vrátane ich 
údržby a  zodpovednosti 
za prípadné škody, úpravu 
terénu po ťažbe pôdnou 
frézou, frézovanie náletov 
a  pňov atď. Výsadba budú-
ceho stromoradia bude 
pozostávať z odrastenejších 
stromov. Aj keď Komisia 
pre životné prostredie dopo-
ručila začať s  realizáciou 
rekonštrukcie topoľovej aleje 
spolu s cestou a chodníkom 
už v roku 2017, z dôvodu ďal-
ších zistených skutočností sa 
s  najväčšou pravdepodob-
nosťou posunie celá akcia do 
roku 2018.

Záverom treba pozname-
nať, že stromy treba vnímať 
ako živé organizmy, rea-
gujúce na necitlivé zásahy 
človeka, poveternostné vply-
 vy, škodcov a choroby. Tejto 
skutočnosti treba prispôso-
biť aj samotnú starostlivosť 
o stromy, taktiež si uvedomiť 
rozdielnosť v  starostlivosti 
o stromy z pohľadu ich pre-
vládajúcej funkcie v  meste, 
v  lese, v  ovocnom sade 
i celkovo v krajine. V mene 
Komisie pre životné pro-
stredie prajem občanom 
mesta veľa zdravých a krás-
nych stromov, aby si mohli 
oddýchnuť v ich tieni, nadý-
chať sa čistého vzduchu, 
počúvať spev vtákov, vychut-
nať si vôňu kvetov a  chuť 
plodov.

Ivan Durec 
predseda Komisie pre 

životné prostredie

pokračovanie zo str. 1

Základná škola Stará Turá 
sa zapojí do zbierky Hodina deťom 

dňa 11. novembra 2016
Hodina deťom je projektom 
Nadácie pre deti Slovenska
Nadácia pre deti Slovenska je 
jedna z najväčších mimovládnych 
neziskových organizácií a celoslo-
venskou pôsobnosťou so zamera-
ním na pomoc deťom a mladým 
ľuďom
Hodina deťom je celoročná 
zbierka na podporu projektov 
pomáhajúcim deťom a mladým 
ľuďom na celom Slovensku. Každý 
rok prepájame tých, ktorí pomoc 
potrebujú a tých, ktorí ju môžu 

a chcú poskytnúť. 
Počas dňa 11. 11. 2016 Vás oslo-
via hliadky detí ZŠ a poprosia vás 
o príspevok. 
Hodina deťom je celoročná 
verejná zbierka, ktorá ako sym-
bol spájania sa v  prospech detí 
a mladých ľudí z celého Slovenska 
funguje nepretržite už 17 rokov 
a  vytvára stabilný a  efektívny 
systém podpory pre deti a mla-
dých ľudí zo všetkých regiónov 
Slovenska.

Hodina deťom podporuje 4 oblasti 
práce s deťmi a mladými ľuďmi

1. Dieťa a jeho radosti - Preventívne projekty zamerané na rozvoj 
vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na 
motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci 
v prospech iných. 

2. Dieťa a jeho starosti - Intervenčné projekty zamerané na riešenie 
problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, 
nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa 
ocitnú; projekty pomáhajúce deťom so zdravotným znevýhodnením, 
dlhodobo hospitalizovaným a so špeciálnymi potrebami. 

3. Dieťa a jeho škola - Projekty zamerané na školské prostredie, na 
vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú 
gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. Dieťa a jeho komunita - Projekty zamerané na budovanie bezpeč-
ného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii 
pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce 
so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov. 

Viacej informácií nájdete na http://www.hodinadetom.sk
ZŠ Stará Turá

Možno  máte i Vy doma pekné veci, ktoré 
nepotrebujete a môžete nimi potešiť niekoho 

iného. Zároveň sa môžete potešiť vecami od iných 
ľudí, ktorí Vás môžu touto formou obdarovať.

Výmenná burza šatstva, kníh, cédečiek, 
hračiek a iných, stále dobrých vecí, ktoré 

už doma nepotrebujete. Je vám ľúto zbaviť 
sa vecí, ktoré sú stále v dobrom stave, ale 

už ich sami nepotrebujete? Ponúkame Vám 
možnosť posunúť ich k ďalšiemu využitiu.

Projekt podporuje kolovanie a výmenu 
predmetov medzi ľuďmi.

Burza bude vo vstupnom vestibule DK Javorina 

v sobotu 26.11. od 1000 hod. do 1700 hod. 

Oľga Medňanská, Júlia Bublavá
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Ježko Jožko „Návštevník“
Som učiteľkou v 2.E triede na ZŠ v Starej Turej. V  jedno školské 
dopoludnie prišiel za mnou môj žiak Peťko a priniesol mi prečítať 
príbeh o skutočnom ježkovi, ktorému dal meno Jožko. 

NÁVŠTEVNÍK
Na okraji nášho mesta, pri šta-
dióne, máme malú záhradku. 
Pestujeme tam zeleninu, kvety 
a  staráme sa o ovocné stromy.  

Raz, v  jeden horúci letný deň, 
keď sme prišli popolievať, zrazu 
v  kríčku malín niečo zašucho-
talo. A hľa! Ježko! Podišli sme 
k nemu bližšie a vôbec sa nás 
nebál. Určite bol hladný a zhá-
ňal niečo pod zub. Dali sme mu 
do misky trochu mliečka. Ježko 
si privoňal a o chvíľu bola miska 
prázdna. Potom potichučky 
zmizol v kríčkoch. Mal maličký 
noštek a očká ako koráliky. Bol 
krásny!

Do misky sme mu opäť pri-
pravili trochu mlieka. Možno sa 
ešte zastaví. A veru hej. Na druhý 
deň bolo mlieko fuč! Ježko sa 

u nás udomácnil a vídali sme ho 
pravidelne. Dokonca sa nechal 
odfotiť. Dali sme mu meno 
JEŽKO JOŽKO-NÁVŠTEVNÍK.

Po prečítaní príbehu Peťko 
zosmutnel a prezradil nám, že 
jeho nový kamarát už nepríde. 
Nikdy! Akési neporiadne deti 

ježkovi veľmi ublížili. Aby sme 
Peťka potešili a rozveselili, nama-
ľovali deti na hodine výtvarnej 
výchovy krásne obrázky s podo-
bizňou ježka Jožka. A pripájame 
aj jeho skutočné foto. 

Mgr. Z. Stupavská

Tretiaci na prechádzke históriou
K formovaniu detskej osobnosti 
a vytváraniu jej správnych život-
ných hodnôt nepochybne patrí 
aj „vekuprimerané“ spoznávanie 
historických udalostí a súvislostí. 
I deti mladšieho školského veku 
si postupne majú uvedomovať, 
že v každom historickom období 
žili ľudia so svojimi radosťami, 
povinnosťami, ale aj smutnými, 
či tragickými životnými osudmi. 
Takouto tragickou udalosťou 
v histórii nášho mesta je zánik 
života v osade Nárcie počas II. 
svetovej vojny.

Priamo na toto pamätné 
miesto sa na krátku prechádzku 
históriou vybrali všetci tretiaci 
našej základnej školy. Vo svo-
jich rozprávaniach potom žiaci 
3.A napísali:

„Vo štvrtok 29.9.2016 sme 
išli s  pani učiteľkami a  spolu-
žiakmi z 3.B a 3.C na vlastivednú 
exkurziu. 

Do Topoleckej sme sa 
odviezli autobusom. Chvíľu 
sme išli pešo cestou po lese 
a boli sme v Nárcí. Najprv nám 
pani učiteľka porozprávala, že 
5. marca 1945 tu Nemci vypá-
lili 6 domov aj s deviatimi parti-
zánmi. K hlavnému pamätníku 
viedlo 104 schodov. Pozreli sme 
si pozostatky šiestich domov, 
v ktorých žilo spolu 23 obyva-
teľov. Tí sa zachránili, lebo zo 
svojich domov ušli. Vlastivedný 
výlet sa nám páčil, bol zaují-
mavý. Dozvedeli sme sa veľa vecí 
z našej minulosti.“

Kiežby sa takéto kruté uda-
losti v ľudských dejinách nemu-
seli nikdy opakovať!

Mgr. Viera Biesiková

POĎAKOVANIE

Prostredníctvom Vášho časopisu by som sa chcela poďakovať Anke Molcovej a jej manželovi Jarkovi, ktorí rok čo rok robia zájazdy 
do Chorvátska. Sú to väčšinou dôchodcovia, ktorí sú vždy spokojný. Tento rok sme boli aj vo Vysokých Tatrách asi 30 dôchodcov. 
Vôbec sa nám nezdalo, že už máme toľko rokov. Krásna príroda a dobrý pocit zo zvládnutých kilometrov, nám dodal energiu a tešíme 
sa pri dobrom zdraví na ďalšie spoločné výlety. 

Ďakuje za všetkých Nikodémová M. 

Peťko Hornáček a spolužiaci z 2.E triedy

Ježko Jožko
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice 
septembra do polovice 
októbra 2016?
• V sobotu 24. 9. sme o 10.00 hod 

na Námestí slobody privítali 29 
malých cyklistov, kolobežká-
rov a korčuliarov na 4. ročníku 
akcie Po námestí na kolieskach. 
Podujatie bolo zábavnou skúškou 
vedomostí a  zručností účastní-
kov cestnej premávky, ale i  tes-
tom šikovnosti a odvahy detí ZŠ. 
Akcia bola finančne  podporená 
Mestom Stará Turá. Za pomoc 
a  príspevok ďakujeme i  pánovi 
Maronovi z firmy Yadrobike.

• V utorok 4. 10. začal svoju činnosť 
Babyclub pre mamičky na mater-
skej dovolenke s deťmi do 3 rokov.

• V stredu 5. 10. sme v CVČ priví-

tali 11 detí na tradičnej akcii 
Gaštaniáda 2016. Deti využili 
gaštany najskôr na hru a súťaže 
a  potom z  nich vytvorili zaují-
mavé a milé dielka. 

• Počas sledovaného obdobia pre-
behli 4 výukové programy pre 
predškolákov (Zvieratká tety 
Janky, Plody jesene).

Čo pripravujeme na 
november  2016?
• V  stredu 16. 11. sa uskutočnia 

v priestoroch CVČ Jesenné diel-
ničky s Kikou. Ide o netradičné 
výtvarné činnosti s témou jesene. 
Akcia je určená pre deti ZŠ, mate-
riál bude k  dispozícii v  CVČ. 
Začiatok akcie bude spresnený na 
plagátoch a webovej stránke CVČ.

• Vo štvrtok 30. 11. o 15.15 pozý-
vame deti ZŠ  do CVČ na tra-
dičnú akciu Výroba ozdôb zo 
slaného cesta. Deti si môžu pri-
niesť vlastného formičky – vykra-
jovačky, ostatný materiál budú 
mať k dispozícii v CVČ.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu

V  piatok 7. 10. sa uskutočnilo už 
druhé tohtoročné zasadanie det-
ského parlamentu. Staronová 
predsedníčka Patrícia Červená 
informovala členov o  stretnutí 
s  pani riaditeľkou ZŠ a  plánovali 
sme i  tohtoročné zapojenia sa do 
akcie Červené stužky. Okrem iného 

sme riešili i problém nebezpečných 
psov v  Starej Turej. V  minulých 
dňoch došlo k napadnutiu niekoľ-
kých ľudí a  pretože máme obavy 
o bezpečnosť detí, rozhodli sme sa 
napísať list pani primátorke so žia-
dosťou o riešenie tohto problému. 
Do diskusie sa zapojili takmer 
všetci členovia parlamentu a niek-
torí z nich mali osobnú skúsenosť 
so strachom zo psov za zle zabez-
pečenými plotmi (alebo psami na 
ulici), okolo ktorých musia chodiť 
do školy alebo zo školy (ale i inde). 
Vzhľadom k  tomu, že v  televízii 
vidíme množstvo tragických napad-
nutí, máme strach o svoju bezpeč-
nosť a bezpečnosť našich kamarátov.

členovia DPMST

Novinky zo Základnej školy
Mesiac september a október sa v našej škole 
niesli v znamení športu a kultúry. Akcií bolo 
veľmi veľa a našim žiakom sa veľmi páčilo. 
Posúďte sami, čo všetko sme stihli za takú 
krátku dobu:

Dňa 14. septembra 2016 sme sa zúčast-
nili výbornej akcie - Futbal je náš svet, pre 
žiakov 5. až 7. ročníka, ktorú organizoval 
MFK Stará Turá. Všetci sme sa stretli na šta-
dióne v Starej Turej, kde nás privítali orga-
nizátori - prezident MFK Mgr. Miroslav Krč 
a pani Mgr. Sylvia Záhorová. Žiaci si užili 
dve hodiny športovania na 10 stanovištiach 
na trávniku, kde sa im venovali mladí fut-
balisti a mohli si vyskúšať prácu s loptou, 
svoju šikovnosť, vzájomnú spoluprácu, ale 
sa aj zabavili pri nohejbale a rôznych zábav-
ných hrách. Väčšinou dievčatám sa venovali 
aj naše milé pracovníčky z CVČ Stará Turá, 
pani Mgr. Vierka Tepličková a  Kristínka 
Kostrasová. Oboznámili sa so všetkými 
tvorivými krúžkami, ktoré našim žiakom 
tento rok v CVČ ponúkajú, rôznymi akti-
vitami, ktoré organizujú pre deti. Vyskúšali 
si aj maľovanie na tvár pre fanynky futbalu. 

V piatok 16. septembra 2016 sa konali 
účelové cvičenia v prírode pre 2. stupeň žia-
kov našej Základnej školy. Všetci sme sa stre-
tli ráno v triedach, kde si žiaci s triednymi 
učiteľmi zopakovali dopravnú výchovu, 
správanie sa v cestnej premávke a správanie 
v prírode. Potom sme sa všetci vybrali o 9.00 
hod na starý Dubník, kde nás už čakalo 6 
stanovíšť, ktoré každá trieda absolvovala pod 
vedením svojho triedneho učiteľa. Okolo 
jazera bolo rovnomerne rozmiestnených 6 
stanovíšť, na ktorých žiaci získavali body pre 
svoju triedu. 1. stanovište bola orientácia 
v teréne - kde pod vedením Mgr. Martinky 
Omelkovej žiaci určovali svetové strany, 
učili sa orientovať podľa rôznych znakov na 

stromoch a určovať smer podľa slnka a hodi-
niek. 2. stanovište zručnosť - pod vedením 
Mgr. Soni Krištofíkovej si najlepší a  naj-
zručnejší majstri triedy vyskúšali zatĺkanie 
klincov do dreva na presne stanovený čas. 3. 
stanovište bola streľba - pod vedením pána 
Petra Milatu si vyskúšali streľbu z laserovej 
pušky na 20 terčov. Žiaci zistili, že to nie je až 
také jednoduché, ako to očakávali. 4. stano-
vište bola prekážková dráha - pod vedením 
Mgr. Michala Denka museli 4 žiaci triedy 
prekonať rôzne prekážky, podliezať bránky, 
prechádzať rebríkom, lavičkou a to všetko 
s vajíčkom na lyžičke. 5. stanovište indície  
- pod vedením Mgr. Jána Mandáka si žiaci 
namáhali svoj mozog a mozgové závity, keď 
mali zistiť zo 6 slov, na ktorú vec im dávajú 
indíciu. 6. stanovište hod na terče - pod 
vedením Mgr. Petra Čuláka a Mgr. Eleny 
Čiernikovej si 9 žiaci triedy vyskúšali hod 
granátom na terče do kopca. Príjemne sme si 
zasúťažili a v každom ročníku sa jedna trieda 
tešila zo zaslúženej výhry. 

Konali sa rodičovské združenia: 1. stu-
peň 27. 9. t. j. v utorok o 15.00 v triedach 
na Komenského ulici a 2. stupeň 28. 9. t. j. 
v stredu o 15.00 v triedach na Hurbanovej 
ulici. Tu sa rodičia mohli informovať o sprá-
vaní a prospechu svojich detí.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa 
Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 
26. septembra už od roku 2001. Aj na našej 
škole sa konala exkurzia do Bratislavy, ktorú 
organizovala PK cudzie jazyky. 100 žiakov 
našej školy si na Hviezdoslavovom námestí 
v Bratislave pozrelo stánky 15 cudzích jazy-
kov, zapojili sa do súťaží, hier. Popoludní 
sme sa presunuli do Incheby, kde už od 
12. septembra prebieha výstava Cosmos 
Discovery. Veľmi nás zaujala aj výstava 
kozmických skafandrov, jedlo kozmonautov, 

časti kozmických lodí a vesmírnych staníc 
alebo riadiace stredisko v Houstone. V inte-
raktívnom Cosmos Campe sme si mohli 
vyskúšať náročný výcvik kozmonautov. 
Výstava bola veľmi pútavá a odporúčame 
vám ju navštíviť. 

Dňa 12. 10. 2016 sa v ZŠ Hurbanova Stará 
Turá konalo predkolo vo florbale žiačok ZŠ. 
Našu školu reprezentovali: Ella Glatzová, 
Bibiana Bandurčinová, Lenka Dzurová, 
Simona Žáková, Katarína Patrnčiaková, 
Dobroslava Pribišová, Aneta Viskupová, 
Simona Durcová, Martina Miháliková, 
Monika Dulínková.  Výsledky:  ZŠ Stará 
Turá - ZŠ Čachtice     1 : 1, ZŠ Čachtice - ZŠ 
Považany      2 : 0, ZŠ Považany - ZŠ Stará 
Turá    0 : 5, Umiestnenie:  1. miesto ZŠ Stará 
Turá, 2. miesto ZŠ Čachtice, 3. miesto ZŠ 
Považany. Do okresného kola postúpili ZŠ 
Stará Turá a ZŠ Čachtice.

 Dňa 13. 10. 2016 sa v ZŠ Hurbanova 
konalo predkolo vo florbale žiakov ZŠ. 
Našu školu reprezentovali: Mário Hrašný, 
Martin Žoldák, Matúš Kotula, Ján Záhora, 
Fabián Nemec, Ján Durec, Bohdan Gorog, 
Samuel Štepanovic, Dávid Foro. Výsledok: 
ZŠ Stará Turá - ZŠ Bzince p. J.   23 : 3 Žiaci 
ZŠ Stará Turá postúpili do okresného kola.

 Čo nás čaká na konci októbra a v novem-
bri? Budú to literárne exkurzie pre 7. ročník 
– Regionálna exkurzia Lubina – Zemianske 
Podhradie – Beckov a  Nové Mesto nad 
Váhom. 8. ročník Po stopách štúrovcov 
U Klasovitých – Myjava – Hlboké a Modra. 
Piatakov testovanie zo slovenského jazyka 
a matematiky dňa 23. 11. 2015. Potom trocha 
kultúry – všetci sa tešia na divadelné pred-
stavenia v Trnave, Nitre a Bratislave.

Mgr. Lenka Durcová
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NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Havranová, Ivana: Labuť • Páleníková, Katarína: Kúzlo 
osudu • Štiavnický, Andrej: Kliatba Alžbety Bátoriovej • Červenák, 
Juraj:  Sekera  z  bronzu,  rúno  zo  zlata  •  Fartelová,  Marta:  Život 
na pôžičku  Detektívky Arlidge, M. J.: Na koho to slovo padne 
• Marsonsová, Angela: Tichý výkrik • Mankell, Henning: O krok 
vpredu  Náučná literatúra Michálek, Slavomír: „Zlaté šesťdesiate“ 
v  rozdelenom svete • Bičíková,  Jana: Otoky a záhadná  lymfa • 
Winthrop, Simon: Mentalista • Morris, Michael: Co neSMÍTE vědět! 
(2.) • Krejčík, Václav: Powerjóga  Detská literatúra Kol: Zlatá 
reťaz (ľudové rozprávky, príslovia, porekadlá, hádanky, pranostiky) 
• Rowellová, Rainbow: Fanúšička • Kol.: Hľadá sa Dory  Detská 
náučná literatúra Poiskitt, Kjartan: Podlé a sebecké zlomky • 
Gilletová, Emilie: Povedz mi koľko?  (odpovede na zvedavé otázky 
z geografie, ktoré kladú deti rodičom)

Eva Nováčiková

DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS SRDEČNE POZÝVA

•	6. novembra 2016 o 16.00 hod. – pozývame všetky 
deti a ich rodičov na detské divadelné predstavenie Hlúpe 
Kura, kde sa deti zábavnou formou dozvedia o fantastic-
kých prírodných úkazoch: ako prichádzajú na svet kuriatka, 
prečo húseničky cez zimu spinkajú, čo sa im sníva a všeličo 
iné… Vstupné: 4,- € (deti do jedného roka zadarmo; mož-
nosť uplatniť kultúrne poukazy)

•	13. decembra 2016 o 18.00 hod. – koncert vokálnej 
skupiny Fragile. Skupina pretvára hity svetových autorov 
a interpretov do poslucháčsky veľmi príjemných, nevtiera-
vých polôh s veľkou hravosťou a kreativitou. Môžete sa tešiť 
na predstavenie plné nielen výbornej hudby, ale predovšet-
kým skvelého humoru, vďaka čomu zažijete neopakovateľný 
večer plný jedinečnej zábavy. Vstupné: 12,- €

PRIPRAVUJE KURZY
• Pripravujeme kurz Základy šitia na stroji pre začiatoč-

níkov, na ktorom sa naučíte ovládať šijací stroj, šiť rovno 
a oblúky, používať rôzne stehy a pätky a ušijete si aj jeden 
výrobok. Vlastný stroj  je podmienkou. Termín: november 
2016 (4 x 2 hodiny). Poplatok 20,- €

ORGANIZUJE AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY
•	18. novembra 2016 – Klub paličkovanej čipky pri Dome 

kultúry  Javorina  organizuje  zájazd  na  14. valašský 
krajkársky a remeselný trh do Valašského Meziříčí, 
kde si budete môcť zakúpiť originálne ručne spracované 
výrobky či materiál a pomôcky k vlastnej tvorbe. Poplatok 
za dopravu: 8,- €

• PÁN ĽADU opäť na Slovensku! 
2. decembra 2016 – organizujeme autobusový zájazd 
do DOXXBET Arény v Žiline na veľkolepú krasokorčuliar-
sku šou, kde sa predstaví legenda Jevgenij Pljuščenko 
a jeho hostia: Edvin Marton, Adelina Sotnikovova, Brian 
Joubert, Tomáš Verner a mnohí iní. Poplatok: 40,- €

•	3. decembra 2016 – Pre všetkých, ktorí si chcú spríjemniť 
predvianočný čas a zažiť pravú vianočnú atmosféru na 
jednom z najkrajších trhov na svete, pripravujeme zájazd 
na Vianočné trhy v Prahe. Poplatok za dopravu: 22,- €

Predaj vstupeniek, zájazdov a kurzov sa uskutočňuje 
v kancelárii DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985

VIANOČNÝ TRH V STAREJ TUREJ!
10. decembra 2016 sa naším mestečkom 

bude opäť rozliehať vianočná atmosféra, vôňa 
medovníkov a punču. Príďte si ho užiť, započúvať 

sa do melódií kolied, či nakúpiť darčeky pre 
Vašich blízkych a dobroty na Váš vianočný stôl!

Vianočný trh bude spojený s výstavou Med 
a včelárstvo. Prosíme všetkých ochotných ľudí, ktorí 
by boli ochotní pomôcť nám, o zapožičanie vhodných 
exponátov. Môžete ich priniesť do kancelárie Domu 

kultúry v dňoch 28. 11. - 6. 12. 2016. Ďakujeme

Novembrové spomienky
Na mieste,kde stíšiš hlas,

vo víre spomienok,
čo opanujú nás,

zapáľ malý plamienok.

Boli s nami, už nie sú,
učili nás,opatrovali,radili,

naše starosti už s nami 
nenesú,

často v bolesti odišli.

Kameň stojí v daždi,
odoláva vetru,slnku,

len v písmenách je každý,
aj v blikajúcom plamienku.

Sú dni,keď si spomínaš,
na čas strávený v minulosti,

tok myšlienok posúvaš,
do dnešnej svojej radosti...

J. Trúsiková
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
„Kto v srdciach žije, neumiera“.

Dňa 23.11.2016 uplynie už dlhých 25 
rokov, čo nás predčasne opustil náš 
drahý manžel,  otec,  dedko,  svokor 
a brat Ján HLUCHÝ z Černochovho 
Vrchu. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S lásku a úctou spomínajú 
manželka, dcéra, syn a sestry s rodinami

•
Na hrobe kytice, kahanček svieti, 

spomína manželka a ich deti. 
Len pekné spomienky na neho zostali, 

tichučké modlitby do neba poslali. 

Dňa 2.10.2016 si pripomenieme 3 
výročie, čo nás opustil do večnosti náš 
manžel, otec, deduško, svokor, brat, 
syn, švagor a strýc Pavol BARANČIN 
zo Starej Turej.

Kto ste ho poznali a mali 
radi spomínajte s nami.

•
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo vzal... 
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...

Dňa 31.10.2016 sme si pripomenuli 
1. smutné výročie tragického úmrtia 
nášho syna, brata, krstného otca, prí-
buzného a priateľa Martina SÚROV-
SKÉHO. Kto ste ho poznali a mali 
radi, spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

•
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť. 

Dňa 22.10.2012 uplynul rok od smrti 
našej mamy, dcéry,  sestry,  vnučky 
Aleny KOVAČOVICOVEJ. 

S veľkou láskou a bolesťou 
v srdci spomínajú dcéry Silvia 

a Tatiana, syn Juraj, mama 
Štefánia, sestry Martina a Jana 

s rodinami a brat Jozef s rodinou.

•
Dňa 7. novembra uplynie rok, čo nás 
opustil náš milovaný otec, starý otec, 
brat a kamarát Ján LUKÁČ. 

S úctou a láskou spomíname.

•
Nedopísaná zostala kniha tvojho života...

Dňa 14.11.2016 uplynie rok od smrti 
nášho syna, otca, brata, švagra, uja, 
bratranca, synovca a krstného syna 
Tibora MEDŇANSKÉHO. Ďakujeme 
všetkým  za  tichú  úprimnú 
spomienku. 

S hlbokým žiaľom v srdci spomínajú 
smútiaci rodičia, sestry s rodinami a ostatná rodina. 

Spomienky sú jediným rajom, z ktorého 
nás nemôžu vyhnať. 

Od 13. novembra 2011 už len spomí-
name na drahého manžela, láskavého 
a starostlivého otca a dedka Jána 
KUBEČKU.

S láskou spomínajú manželka 
Júlia a dcéry s rodinami. 

•
Čas veľmi rýchlo plynie, 

no spomienka na Teba z našich sŕdc nevymizne. 

Dňa 17.11.2016 uplynie 25 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec Gustáv PRIBIŠ. 

S láskou spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami. 

•
Stíchlo srdce i Tvoj hlas, zostali 

len milé spomienky v nás. 

Dňa 9.11.2016 uplynú 4 roky, čo nás 
opustil môj brat, švagor a ujo Miro-
slav MALÁR. 

S láskou spomína rodina. 

•

Dňa 2.11.2016 uplynulo 10 rokov, čo nás vo veku 61 
rokov navždy opustila manželka, babička Danka KLI-
MÁČKOVÁ, rod. Sadloňová. 8.11.2006 nás opustila 
mama, babička a prababička Katarína KLIMÁČKOVÁ, 
rod. Hluchá. Pred 40-rokmi vo veku 66 rokov nás opustil 
otec a dedko Ján KLIMÁČEK. 

S láskou spomína manžel s celou rodinou

•
Dňa 31. októbra 2016 uplynie rok, čo 
nás náhle bez rozlúčky opustila man-
želka, mama, babička aj prababička 
Ľudmila NÁHLIKOVÁ.

S láskou spomína celá rodina.

•
Ten kto ho poznal, spomenie si, kto 

ho mal rád, nezabudne. 

Dňa 8. novembra 2016 uplynie 10 
rokov od smrti môjho manžela, otca 
a  dedka  Mgr. Miroslava 
DUNAJČÍKA. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a syn Aleš s rodinou.v

Matričné okienko
Vítame bábätká
Lillien Barszcz, Emma Škorvanová, Barbora 
Durcová,  Elizabeth  Mária  Dobrovodská, 
Matej Otiepka, Tobias Bahelka, Adela Beňová, 
Simona  Beňová,  Adela  Barančinová,  Ela 
Sadloňová

Idú spoločným životom
Ing. Andrej Závadský zo Starej Turej a Mgr. 
Ľudmila Kažimírová z Prešova, Boris Ondrejkov 
z Brezovej pod Bradlom a Mgr. Petra Ištoňová 
zo  Starej  Turej,  Peter  Trúsik  zo  Starej  Turej 
a Mgr. Katarína Uhlíková zo Starej Turej, Ing. 
Martin Trúsik zo Starej Turej a Ing. Miroslava 
Kanisová z Levíc, Milan Lašák zo Starej Turej 
a Zuzana Fránková z Českej republiky, Roman 
Černáček  zo  Starej  Turej  a  Ing.  Katarína 
Pagáčová zo Starej Turej, Matúš Jankovič zo 
Starej Turej a Dana  Hulínková z Nového Mesta 
nad Váhom, Miroslav Unčík zo Zemianskeho 
Podhradia a Adriána Gregorová zo Starej Turej, 
Luděk Ando zo Starej Turej a Jana Andová zo 
Starej Turej, Miroslav Majzlík zo Starej Turej 
a Iveta Babeľová zo Svinnej , Ing. Dušan Borsuk 
z Myjavy a Ingrida Dvoranová zo Starej Turej
Posledné rozlúčky
Ambroz Samek,   Kristina Príbišová, Ľudmila 
Lukáčová, Mária Fecková, Božena Cibulková, 
Anton Arbet, Marian Jankovič, Vladimír Durec, 
Anna  Zálešáková,  Adela  Klementovičová, 
Dušan Ježo

Zoznam jubilantov 
za mesiac NOVEMBER 2016

Emília  Mocková,  Emília  Lužná,  Kvetoslava 
Adzimová, Ján Kovačovic, Margita Poláková, 
Ján Hronec, Milan Čudrnák, Alžbeta Pribišová, 
Štefan Malár, Helena Hlavatovičová, Alžbeta 
Biesiková, Martin Hudcovic,  Irena Potfajová, 
Helena  Valentová,  Mária  Holečková,  Ján 
Stráda,  Mária  Belková,  Alžbeta  Hučková, 
Ján  Cibulka,  Alžbeta  Cibulková,  Ing.  Karol 
Hamada, Anna Pavličková, Anna Beláková, Ján 
Mihočka, Ján Náhlik, Oľga Biesiková, Eugen 
Eliaš,  Helena  Kovárová,  Emília  Gregorová, 
Alžbeta  Ličková,  Anna  Lančaričová,  Anna 
Zatkalíková, Milan Zeman, Jozefína Bokesová, 
Alžbeta Slavková

Kontaktné údaje 
na prevádzkovateľa 

pohrebných služieb v Dome 
smútku Stará Turá

Mesto Stará Turá oznamuje, že od 
1.9.2016 poskytuje pohrebné služby 
v Dome smútku Stará Turá právny sub-
jekt firma Ján Halás – H3 – Clean. 
 
Kontaktné údaje: 
Ján Halás – H3 – Clean 
Staromyjavská 685/11 
907 01  Myjava
č. tel.: 0903/150 512

Bližšie informácie o  službách Vám 
poskytnú na vyššie uvedenom telefón-
nom čísle.
 

MsÚ
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I v Japonsku oceňujú 
talent našich detí
Veľa vody pretieklo v  starotu-
rianskom potoku od roku 1996, 
kedy prvýkrát putovali kresby  
žiakov výtvarného odboru ZUŠ 
Stará Turá, pod vedením Mgr. 
Miroslavy Lacovej do ďalekého 
Japonska, na  26. ročník  sve-
tovej súťaže detskej tvorby. Na  
výsledky vtedy čakalo 260.135 
detí z 83 krajín sveta. Vtedy 6 
ročná Zuzanka Fraštiová si 
asi ani neuvedomovala, čo to 
znamená, že jej  kresbu ohod-
notila porota najvyšším ocene-
ním súťaže – SUPREME GOLD 

AWARDS.
Odvtedy sa mladí umelci, 
povzbudení úspechom, zapájali 
do ďalších ročníkov tejto súťaže, 
ktorú sponzoruje Nadácia pre 
výtvarnú výchovu Biiku Bunka 
Kyokai v Japonsku od roku 1970.  
V Tokiu získali už 20 medailí! 

Práce nadaných žiačok 
výtvarného odboru  ZUŠ 
v  Starej Turej sa nestra-
tili ani v  tom poslednom, 
46. TH INTERNATIONAL 
C H I L D R E N ´ S   A R T 
EXHIBITION  2016.   Michaela 

Idesová získala strie-
bornú medailu a Sophia 
Scharbertová – bron-
zovú medailu, pod 
pedagogickým vedením 
Mgr. Miroslavy Lacovej 
a Mgr. Oľgy Medňanskej. 
Medzinárodná odborná 
porota hodnotila viac ako 
100.000 prác zo 40 krajín 
sveta. Víťazné práce budú 
po výstave v Tokiu vysta-
vené v  Osake a  ďalších 
mestách Japonska a sveta. 

Srdečne blahoželáme 
k tomuto mimoriadnemu 
úspechu!

ZUŠ Stará Turá

Poďakovanie za poskytnutie finančnej podpory Kopaničiarskemu regiónu s miestnou 
akčnou skupinou v rámci Grantového programu „Podporujeme akčných“
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať Kopaničiarskemu 
regiónu a Rade rodičov pri ZUŠ Stará Turá, ktorí nám pomohli 
finančne zabezpečiť projekt na kúpu obuvi ku krojom pre členov FS 
Turanček. Vďaka ich finančnému príspevku boli zakúpené balerinky 

pre dievčatá a  2 krojové chlapčenské čižmy, ktoré napomáhajú 
k dotváraniu atmosféry na vystúpeniach FS Turanček a pomáhajú 
šíriť folklórnu tradíciu nášho regiónu a našich predkov.

ZUŠ Stará Turá

Krajské športové hry
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých 
(ZO SZTP) v Partizánskom usporiadala 1.10.2016 XXI. Krajské 
športové hry. Hier sa zúčastnilo 12 ZO SZTP, medzi nimi i zo 
Starej Turej. Súťažilo sa v 6 disciplínach a v hode do koša Pavol 
Meliš získal II. miesto, začo bol ocenený diplomom a pekným 
pohárom. 

Reprezentanti aj touto cestou ďakujú riaditeľovi firmy 
SEVOTECH Stará Turá Ing. Jánovi Hodermarskému za veno-
vanie športového oblečenia pre ich ZO SZTP a finančnú úhradu 
výloh v Partizánskom.

Text: Viliam Solovič, Foto: Janka Kubánová

P R O S B A
Vážení čitatelia, opätovne si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s pros-
bou. Naša vzácna poetka, Marie Karla Rafajová (1896 – 1978) 
zanechala medzi našim občianstvom časť svojho diela. Bývalo 
to hlavne zopár jej krásnych básní písaných na písacom stroji, 
niekedy tiež ozdobených  prostou, milou kresbičkou, darova-
ných prevažne pri osobných návštevách jej známych, blízkych. 
V  zámere sústredenia jej prác, dovoľujeme si Vás poprosiť 
o umožnenie získania ich kópie formou odfotografovania. Dajte 
nám vedieť cez redakciu nášho časopisu kontakt na Vás, ktorý by 
nám umožnil uskutočniť zámer sústredenia jej diela. Ďakujem!

GR

Reprezentanti ZO SZTP Stará Turá, zľava: Viliam Solovič, 
Oľga Žoldáková, Miroslav Halík, Oľga Škriečková
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V roku 1871 Pomocná pokladnica, 
od roku 1994 Slovenská sporiteľňa, a. s.
História peňažného hospodárenia v Starej Turej siaha do 19. storočia. V tom čase si 
obyvatelia  jednotlivých obcí na Slovensku začali zakladať ľudové peňažné ústavy, od 
ktorých očakávali, že  im budú slúžiť hlavne pri remeselnom a obchodnom podnikaní. 
Na Slovensku ešte nebola vytvorená žiadna banka. Väčšina obyvateľov bola sebestačná, 
využívala výsledky svojej práce. Zvýšená možnosť podnikania vyžadovala hospodráriť 
s väčším finančným základom. Začali sa rodiť prvé družstevné sporiteľne. V 19. storočí 
to boli pomocné pokladnice, v 20. storočí vznikali úverné spolky a roľnícke pokladnice.

Prvou ľudovou sporiteľnou 
v Starej Turej bola Pomocná 
pokladnica Stará Turá zalo-
žená 5. marca 1871. Založil 
ju rímskokatolícky kňaz 
Andrej Pullmann, pôvodom 
zo Sobotišťa. V  Starej Turej 
pôsobil ako kaplán dvad-
sať rokov, bol národne činný. 
Jedenásť rokov bol aj predse-
dom Pomocnej pokladnice. 
Výkonnými orgánmi boli: 
valné zhromaždenie, správa, 
dozorný výbor a  úradníci. Pôvodne bola 
založená na desať rokov a  každých desať 
rokov valné zhromaždenie predĺžilo jej čin-
nosť. Od 12. apríla 1931 vo firemnom regis-
tri bola zapísaná ako spoločnosť s trvaním 
neobmedzeným.

Medzitým v Starej Turej boli utvorené 
ďalšie dva peňažné ústavy: Staroturanský 
úverný spolok, úč. spoločnosť na Starej Turej 
dňa 23. februára 1902 a Roľnícka vzájomná 
pokladnica, družstvo s ručením obmedze-
ným v Novom Meste nad Váhom, expozitúra 
Stará Turá dňa 19. februára 1930. 

Po prvej svetovej vojne na valnom zhro-
maždení Pomocnej pokladnice 6. apríla 1919 
rokovalo sa aj o fúzii s Úverným spolkom, čo 
sa však neuskutočnilo. Jubileum Pomocnej 
pokladnice – 70. výročie založenia – v roku 
1941 oslavovalo sa skromne. V roku 1944 
však Pomocná pokladnica znova mala sply-
núť s peňažnými ústavmi v obci, ale ani to 
sa neuskutočnilo. Významný bol rok 1946, 
kedy Pomocná pokladnica završuje 75 rokov 
svojej činnosti. Dňa 7. júla 1946 koná sa sláv-
nostné jubilejné 75. valné zhromaždenie za 
prítomnosti zástupcov Ústredného  družstva 
v Bratislave, Zväzu roľníckych vzájomných 

pokladníc a  okolitých úver-
ných družstiev. Pomocná 
pokladnica je vyznamenaná 
záslužným diplomom. Jediná 
na Slovensku dosiahla naj-
väčšiu dĺžku trvania spome-
dzi ľudových družstevných 
sporiteľní. Prekonala dve 
svetové vojny, odnárodňova-
nie, dve nanútené fúzie a až 
znárodnenie 1948 ukončilo 
jej činnosť – 77 rokov – aj 
činnosť ďalších dvoch ľudo-

vých sporiteľní v obci. Ich zlúčením dňa 23. 
marca 1948 utvorená bola družstevná spo-
riteľňa pod názvom Sporiteľňa a poklad-
nica Stará Turá. V dôsledku týchto zmien 
dňa 3. novembra 1948 boli všetky tri ľudové 
peňažné ústavy vymazané z  registra spo-
ločenstiev. Reorganizácia peňažníctva 
pokračovala tak, že v roku 1953 Sporiteľňa 
a pokladnica v Starej Turej stala sa poboč-
kou Štátnej sporiteľne v Trenčíne a napokon 
v roku 1968  stala sa pobočkou Slovenskej 
štátnej sporiteľne v Trenčíne (SŠTSP). Rodila 
sa prvá skutočná banka na Slovensku. Počas 
uplynulého polstoročia prešla ďalšími zme-
nami, ktoré znamenali zlepšenie jej hmot-
ného postavenia, rozvoj a ponuku nových 
bankových produktov. Umožnil to zákon 
158/90 Zb. o bankách a  sporiteľniach, na 
základe ktorého SŠTSP od 1. januára 1991 
stala sa  univerzálnou  komerčnou ban-
kou. Zápisom do obchodného registra od 1. 
januára 1994 stala sa akciovou spoločnosťou 
pod názvom Slovenská sporiteľňa. V roku 
2001 kúpou 87%  balíka akcíí bola spriva-
tizovaná poprednou bankou pre retailové 
bankovníctvo v strednej Európe rakúskou 
ERSTE GROUP BANK a ku dňu 31. decem-

bra 2007 stala sa sto-
percentnou súčasťou 
tejto banky, ktorá 

sporiteľňu podporuje pri dosahovaní hlav-
ného poslania – svojou stabilitou výhodne 
a bezpečne zhodnocovať úspory obyvateľ-
stva. V roku 2008 Slovenská sporiteľňa s 2,5 
milióna klientov je najväčšou komerčnou 
bankou na Slovensku. Umožňuje prístup 
k bankovým službám 24 hodín denne sedem 
dní v týždni. Podľa správy z roku 2008 kom-
pletné služby ponúka v  273 obchodných 
miestach a desiatich regionálnych firemných 
centrách v rámci Slovenska.

Pomocná pokladnica v  Starej Turej 
založená 5. marca 1871 je jedinou druž-
stevnou sporiteľňou na Slovensku, ktorá 
dĺžkou svojho trvania 77 rokov preko-
nala všetky ostatné ľudové peňažné ústavy 
a stala sa základom Slovenskej sporiteľne, 
ktorá je jej priamou nástupkyňou. Od roku 
1983 pobočka v Starej Turej sídli v novej 
budove na Námestí slobody. Bankomat bol 
daný do prevádzky v roku 1993.

V  roku 1946 Pomocná pokladnica 
v Starej Turej zavŕšila 75 rokov svojej čin-
nosti a odvtedy uplynulo ďalších sedemde-
siat rokov, takže v roku 2016 si pripomína 
145. výročie založenia, ale to je už reč 
o Slovenskej  sporiteľni, a. s.

Vďaka starturianskemu rodákovi 
Antonovi Vagačovi (1912 – 1990), ktorý 
archivoval materiál a jeho dcére Janke, ktorá 
poskytla zbierku, možno dokladovať utvore-
nie, trvanie a význam Pomocnej pokladnice 
v  Starej Turej pre vznik Slovenskej spori-
teľne, a.s.  Vilma Truhlíková

OBČIANSKA INZERCIA

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

• Kúpim 50 kg kŕmnej repy! Kontakt:  Vlasta 
Jägerová, tel. č. 0905 631 443, 032/776 3543

Andrej Pullmann – zakladateľ 
Pomocnej pokladnice

členovia predstavenstva 
Pomocnej pokladnice v r.1941
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Kopaničársky 
jarmek 
v krojoch
V dnešnej uponáhľanej dobe prevláda kon-
zumný spôsob života. Stačí sa pozrieť vôkol 
nás, či zájsť do najbližšieho nákupného cen-
tra. V nedeľu na pravé poludnie praská vo 
švíkoch. Namiesto toho, aby rodina sedela 
doma pri spoločnom nedeľnom obede, túla 
sa po obchodoch v snahe využiť sľubované 
výhody a  zľavy. Konzumná spoločnosť 
nezmenila len spôsob života ľudí, ale i ich 
hodnoty, myslenie a správanie. Lásku, šťastie, 
spokojnú rodinu predbehli peniaze, majetok, 
či kariéra. Mnohí rezignovali na tradičné 
hodnoty. Ale predsa sa medzi nami nájdu 
ľudia, pre ktorých je v živote prvoradé zdra-
vie, šťastie,  rodina. I v súčasnej modernej 
dobe neprestali uznávať  hodnoty, ktoré po 
stáročia budovali naši predkovia. Veď his-
tória je súčasťou každého z nás. A záleží len 
na nás, ako si ju budeme vážiť, ctiť a ucho-
vávať.  Je v nej skryté bohatstvo a len múdry 
človek ho vie zúročiť. Spoznávanie histórie 
vlastnej rodiny, mesta, či národa by malo byť 
samozrejmosťou každého z nás. V mnohých 
z nás dozrel čas, keď pátrame po tom, ako žili 
naši prarodičia, ako bývali,  ako sa obliekali.  
Práve kroje sú typickým znakom daného 
regiónu.  Náš kopaničiarsky kraj bol vždy 
chudobný a  skromnosť sa premietla i  do 
odievania. Kroj bol jednoduchý, pričom 
uchovával staré prvky dedené po stáročia. 
V Starej Turej nemal takú silnú tradíciu ako 
na Myjave, či v Lubine. Donedávna mnohí 
Staroturianci ani nevedeli, ako staroturiansky 
kroj vyzerá. Iniciatívy sa ujala až pani Jitka 
Durcová. Žena, ktorá pochádza z neďalekej 
Moravy, ale náš podjavorinský kraj jej silne 
prirástol k srdcu. Začala pátrať po histórií, 
zhromažďovať prvé kúsky kroja. Jej zbierka, 
ak sa to tak vôbec  dá nazvať, sa postupne 
rozširovala. Podľa vzorov začala sama jed-
notlivé časti šiť. Nielen pre vlastnú potrebu, 
ale pre každého,  kto má chuť si tento odev 
obliecť. Podnietila zriaďovateľov folklórnych 
súborov, aby  vystupovali v krojoch. Vďaka 
nej sa kroj vrátil medzi Staroturiancov. 
Dom kultúry Javorina úzko spolupracuje 
s p. Durcovou pri organizovaní tradičných 
remeselných podujatí. I Kopaničársky jar-
mek, ktorý sa uskutočnil 21. októbra 2016, 
bol ďalším spoločným dielom. Jarmok bez 
krojov si už nevieme ani predstaviť. Tento 
deň popri všetkých povinnostiach, ktoré 
musíme  zabezpečiť, je pre nás sviatkom. 
Oblečieme sa do slávnostného staroturian-
skeho kroja, aby sme i takýmto spôsobom 
prezentovali našu kultúru. A Jitka, ako ju 
my familiárne oslovujeme, je obetavý, zlatý 
človek. Nezištne zapožičia kroje všetkým 
organizátorom a sama prichádza s ďalšími 

nápadmi, ako  kroj prezentovať . Najväčšiu 
radosť má vtedy, keď vidí v kroji deti. Či už 
v malej školičke tanca, alebo len tak pobeho-
vať  po jarmoku.   Ale i dospelí návštevníci 
majú možnosť obliecť sa do staroturianskeho 
kroja a odfotiť sa v našej izbičke tradičného 
bývania. Zostane im pamiatka na jarmok, 
ale hlavne na krásu našej kopaničiarskej his-
tórie.  Desiatky kusov krojov, ktoré sú krásne 
prevoňané škrobom, zaplnia samostatnú 
miestnosť, aby boli k dispozícií záujemcom. 
A pani Jitka každého trpezlivo oblieka do 
tohto ľudového odevu, aby zážitok bol doko-
nalý. A po skončení jarmoku putujú naspäť  
do „folklórnej požičovne“ plné koše rukáv-
cov, lajblíkov, kabátikov, nohavíc i košieľ, aby 
sa ich ujala pani Jitka a nastáva pranie, žeh-
lenie, aby o pár dní bola pripravená kroje 
poskytnúť ďalším záujemcom.

Srdečnú atmosféru Kopaničárskeho 

jarmoku vytvárajú práve takí ľudia, ako je 
pani  Durcová. Prispievajú k tomu, že ľudia 
sa každoročne vracajú a  radi zavítajú do 
izbičky, kde rozvoniavajú domáce koláčiky, 
vrava návštevníkov sa mieša s tónmi heli-
gónky  a vládne pokoj a pohoda.

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina Stará Turá
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LA GIOIA v našom meste
NA KONCERTOCH SA NETLIESKA.
To tvrdil spisovateľ Vincent Šikula vo svojich 
poviedkach z vojenského prostredia v roku 
1964. V DK Javorina  sa 7. 10. 2016 na kon-
certe vokálneho tria LA GIOIA tlieskalo 
tak, že sa to ani pomenovať nedá. Viac ako 
veľmi. La gioia po taliansky znamená radosť. 
A traja slovenskí fešáci rozdávajú  iba radosť. 
Radosť na nich pozrieť, radosť ich počuť.   

Trio LA GIOIA spieva pop operu. 
Vzniklo v roku 2008. Tvoria ho barytonisti 
Peter Ďurovec z Nitry (1974), Peter Ševčík 
z Topoľčian (1976) a tenorista Matej Vaník 
z  Banskej Bystrice (1977). Všetci majú 
vyštudovaný operný spev, spievali v  rôz-
nych operách, operetách, muzikáloch. Hoci 
inšpiráciou k ich založeniu bola 4 – členná 
medzinárodná operná pop vokálna skupina 
spievajúca pop operu IL DIVO (vznikli 2003 

– Nemec, Švajčiar, Američan, Francúz), majú 
svoj štýl. Jeho základom je dať nový šat slo-
venským a českým piesňam overeným kva-
litou a  časom. Najmä skladbám Michala 
Davida. Odrazovým mostíkom v  ich 
kariére bola televízna súťaž Česko Slovensko 
má talent v roku 2011. Vtedy ich porotca 
Martin Dejdar zhodnotil: „Vy ste priamo 
stelesnením príslovia, že vašu budúcnosť 
tvorí to, čo robíte dnes, nie to, čo budete robiť 
zajtra. A vám sa to podarilo. Vy ste si svoju 
budúcnosť už vytvorili. A ja myslím, že bude 
skvelá, hviezdna.“ A tvrdý porotca Jaro Slávik 
dodal: „Predpokladal som tu všeličo, ale pový-
šenie Michala Davida na umenie, to som 

nepredpokladal. To 
ste dokázali vy. Čo je 
dobré, je dobré. A vy 
ste dobrí. Našli ste 
medzeru na poli pop 
music a  tú ste vypl-
nili.“ Tak Dejdar so 
Slávikom trafili do 
čierneho. Odvtedy 
LA GIOIA úspešne 
brázdi slovenské aj 
zahraničné pódiá. 
Vydali 4 CD nosiče. 
Spievajú v  rôznych 
jazykoch – sloven-
sky, česky, taliansky, anglicky, španielsky, 
francúzsky, rusky. Mnohé piesne prezentujú 
aj v 2 – jazyčnom prevedení s plynulým pre-
chodom z jednej reči do druhej.

Koncert v DK Javorina.
Už tu raz koncertovali v roku 2013. Toto bol 
ich 2. staroturiansky koncert. Publiku pred-
stavili úplne nový repertoár z posledného CD 
La Mia Strada (Moja cesta). Z javiska sálali 
pokoj a pohoda. Odzneli skladby Va Todo Al 
Ganador v španielčine (originál od skupiny 
ABBA), Vietor zmien v španielčine (pôvodne 
zložená k zvláštnej udalosti, na počesť zbú-
rania berlínskeho múru), Lásko voníš deš-
těm Marie Rotrovej v češtine, Siamo Qua 
(Sme tu) v taliančine (originál -  ústredná 
pieseň zo seriálu Sanitka), La Mia Strada 
Franka Sinatru (v slovenčine ju poznáme 

v podaní Marcely Laiferovej Žiť za to stálo), 
Il Sole v taliančine (o slnku, u nás Žbirkova 
Atlantída). Husia koža naskakovala aj pri 
Hallelujah Leonarda Cohena, Mozartovom 
Una Parte Di Me, Viva Forever (Večný život 
od Spice Girls), Dnes od Tublatanky. Bodku 
urobili Queenovým Radio Ga Ga. Celý kon-
cert bol dôvodom pre zatajený dych.

Hosť koncertu.
S pár piesňami vystúpila mladá 23-ročná 
speváčka Ivana Bagová, pôvodom 
z Ukrajiny pôsobiaca na Slovensku, víťazka 
súťaže Hlas Česko Slovensko. Okrem iných 
zaspievala ústrednú pieseň z filmu Titanik. 
Úžasný výkon podala i francúzskym šansó-
nom Je suis malade (Som chorá).

Text a foto: Mgr. Elena Rubaninská

Pieseň, ktorá prebúdza
22. októbra sa uskutočnil 3. ročník Piesne, ktorá prebúdza. Týmto 
projektom si na rôznych miestach pripomíname odkaz života  a die-
la sestier Royových. Koncert sa v spolupráci s tunajším cirkevných 
zborom uskutočnil v evanjelickom kostole, kde sa publiku predsta-
vilo asi sto účinkujúcich spevákov a hudobníkov pod dirigentskou 
taktovkou Ewalda Danela, umeleckého vedúceho Slovenského ko-
morného orchestra. V neopakovateľnom podaní tu odzneli piesne 
sestier Royových, ale i ďalších autorov spojených s ich odkazom 
a naším mestom. 

Zvláštnymi okolnosťami tohto 
ročníka bolo okrúhle výročie 80 
rokov od smrti Kristíny Royovej, 
desiate výročie nášho združenia 
a spomienka na básnika, publi-
cistu a teológa  Michala Slavku, 
ktorý nás pred nedávnom opus-
til vo veku nedožitých 95 rokov  

– odznela tu jedna jeho pieseň 
v hudobnej úprave Ivana Valentu 
a báseň v podaní Mgr. Kataríny 
Medňanskej. 

Kurátor Múzea s. Royových 
Mgr. Pavol Trúsik vo svojom 

príhovore hovoril o  aktuál-
nosti odkazu týchto osobností 
pre súčasnosť a  videl ho napr. 
v bytostnom záujme o človeka, 
ktorý mal v  ich očiach neko-
nečnú hodnotu bez ohľadu 
na jeho osobný príbeh, pôvod, 
náboženstvo či príslušnosť 
k akejkoľvek menšine. 

Taktiež tu bol predstavený 
projekt kávy s príbehom, ktorý 
sa prostredníctvom výnosov 
z  predaja kávy značky August 
Roy snaží podporovať príbehy 

ľudí s menej šťastným osudom.
O  umeleckej úrovni pro-

jektu svedčí aj to, že väčšina 
súboru spevákov a komorného 
orchestra sa na druhý deň pred-
stavila bratislavskému publiku 
v Slovenskej filharmónii v rámci 

projektu Koncert bez bariér, 
ktorý bol zároveň hudobnou 
oslavou životného jubilea nášho 
už blízkeho spolupracovníka 
Ewalda Danela. 

o. z. SLUHA 
foto: Ing. M. Medňanský
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Osobnosti a dejiny
Dejiny tvorili a tvoria skutky, či činy osob-
ností pri akomkoľvek druhu ľudskej činnosti. 
Napr. T.G.Masaryk s  M.R.Štefánikom sa 
podieľali na vzniku Československej repub-
liky, v ktorej na jej začiatku sa vybudovala 
cez Starú Turú železnica. JUDr. D. Úradníček 
priviedol k nám podnikateľa F. Micheru, Ing. 
M. Nerád zveľadil miestny priemysel a naše 
mesto do nebývalých kvalít a  rozmerov. 
Pokračujme v tejto myšlienke o trochu šir-
šie. Za roky aktívneho pôsobenia v Chirane 
som sa služobne a aj osobne zoznámil i s Ing. 
Ondřejom Brychtom, CSc., (1930 – 1993), 
pracovníkom Konštrukty Trenčín. Na VTA 
v Brne vyštudoval odbor rakiet, fyzika ply-
nov mu bola blízka, pomohol nám hlavne 
pri zvyšovaní spoľahlivosti nami vyrába-
ných prístrojov „pre umelé dýchanie“! Jeho 
manželka, p. Alica mi pred rokmi napí-
sala: „Je pravdou, celý život venoval svojej 
práci, boli to hodiny do neskorých nocí. 
Tvrdo si vybojovával svoje a svojimi myš-
lienkami predstihol dobu, čo v dobe pred 
dvadsiatimi rokmi nebolo tak ľahké! Bolo 
známe, že sa nenechal len tak odmietnuť.... 

“ Toto všetko potvrdzujem z vlastných skú-
seností po viacročnej spolupráci s ním! Na 
jej začiatku boli prístroje pre umelú pľúcnu 
ventiláciu rady Chirolog, hlavne Chirolog 1, 
legenda spoľahlivosti, vyrobená vo viacti-
sícových sériach po r. 1970. Pripomeniem, 
že práve táto a len táto osobnosť v dobrom 
posunula vysoko kvalitu našich prístro-
jov! Z takomto podhubí vtedajšieho nášho 
tvorčieho kolektívu, na tú dobu nezvyklých 
entuziastov, vznikol napokon i náš vlastný, 
originálny projekt Spireta, či Spireta – V, pre-
nosné „záchranárske“ prístroje pre civilné 
a  armádne aplikácie. Vyrobilo sa ich cca 
desať tisíc, po niekoľkých desiatkach rokov 
skladovania sú plne funkčné dodnes!!! 
Tiež doplňujem z objektívneho overeného 
zdroja, že od 12/1990 do 4/1991 boli Spirety 

– V k plnej spokojnosti úspešne nasadené 
i vo vojenskej operácii „Púštna búrka“, keď 
iracký režim okupoval Kuvajt! Po jej ukon-
čení výstroj, výzbroj a  techniku odkúpilo 
Kráľovstvo Saudskej Arábie. Čo chceme viac! 
Azda lepšie referencie o svojich veciach si 
ani výrobca a ani konštruktér nevie predsta-
viť! Zdôraznime, že kdesi na počiatku bola 
osobnosť Ing. O. Brychtu CSc., ktorý trvale 
pracoval s nadpriemerným, mimoriadnym 

nasadením a s charizmou jemu vlastnou! 
Dôvodne očakávam, ba priam prajem si, 

aby riadiace osobnosti priemyslu na celom 
našom Slovensku, našej vlasti  nadviazali 
i  na takéto poznatky, skúsenosti a  pokra-
čovali v  zušľachťovaní a  zveľaďovaní svo-
jich vývojových „mozgov“ – jedine a jedine 
takéto „sliepky sú schopné znášať nám zlaté 
vajíčka“! A potom slovenské mzdy a zárobky 
sa nebudú viac červeňať pred tými západo-
európskymi, čo vy na to, kapitáni nášho 
priemyslu! Nič na tom nenašpekulujeme, 
nič sa nenavyhovárame, inej cesty niet!!! 
Nezakladajme si u nás na automobilových 
montovniach, tam pracujeme za nízke mzdy, 
smotánka vývoja je mimo nás. V  každej 
európskej krajine sa štatisticky narodí rov-
naké percento géniov, či hlupákov! Ide o to 
neváhať, vybrať si a podchycovať si pre seba 
napr. tých najvhodnejších jedincov, štu-
dentov odborných škôl, vychovať si ich pre 
vlastné potreby, byť trpezlivý a niet sa o čo 
báť! A takéto budúce osobnosti, nadšenci, 
pracujúci so srdcom, sú na svete. A tie budú 
raz robiť naše dejiny, podobne, ako tí, kto-
rých som v úvode uviedol! 

GR

Dni jesenného 
zberu v číslach
Aké boli Dni jesenného zberu?
V dňoch od 26. septembra  do 9. októbra  
sa na území mesta a v priľahlých osadách 
konali dni jesennej čistoty.

Počas týchto  dní bolo v meste, ako aj 
v  osadách pristavených 11 veľkoobjemo-
vých kontajnerov, do ktorých mohli občania 
bezplatne vhadzovať objemný odpad. Podľa 
preplnenosti boli kontajneri priebežne vyvá-
žané. Spolu sa odviezlo 32,54 ton objemného 
odpadu.  Ako každoročne aj v tento zber sa 
našli občania, ktorí dávajú do veľkoobje-
mových kontajnerov to čo tam nepatrí, ako 
napríklad: biologický, nebezpečný a elektro 
odapd. Takýto odpad žiaľ už z kontajnera 
končí iba na skládke a zber sa míňa svojho 
účinku. 

Okrem stanovíšť s  kontajnermi bol 1. 
októbra  vyhlásený aj zber odpadu s obsahom škodlivín, kde mohli 
občania nosiť svoj nepotrebný elektroodpad a iný nebezpečný odpad. 
Celková váha odovzdaného elektroodpadu na zhodnotenie bola 5,45 
ton a váha ostatného  nebezpečné odpadu  bola 1,22 ton.

Ak ste nestihli využiť v termíne zber veľkorozmerného, biolo-
gického alebo nebezpečného odpadu, môžete tento odpad vyvážať 
celoročne do Zberného dvora.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým občanom, ktorí 
sa zapojili do zberov.

Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora: Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 07:00 – 13:30 STREDA: 07:00 – 17:00 SOBOTA: 08:00 – 12:00
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Úspešný Beh Dubníkom
Dňa 24.9.2016 sa prehnal popri 
vodnej nádrži Dubník dav ľudí 
s číslami na hrudi. Dávalo to tu-
šiť, že by sa mohli konať preteky. 
Aké však? Staroturiansky  triat-
lon bol dávno, rybárske preteky 
tiež, podišli sme bližšie a privítal 
nás transparent s názvom „Beh 
Dubníkom“. 

Čo je to za preteky, ako sa dostali 
do povedomia a čo všetko stálo 
za touto krásnou akciou, nato 
sme sa opýtali hlavného organi-
zátora Janka Kýšku. Vzhľadom 
na to, že sme dlhoročný kama-
ráti, pri otázkach sme si tykali 
a strávili pár hodín príjemným 
rozhovorom nielen o téme pre-
tekov. Toto bežecké dobrodruž-
stvo malo nádych charitatívneho 
podujatia a preto bolo na mieste 
ho vyspovedať.  

• Čo ťa viedlo k  myšlienke 
zorganizovať bežecké preteky 
v Starej Turej?
Keď sme založili bežeckú sku-
pinu  toRun (čítaj Turan), jed-
ným z cieľov v budúcnosti bolo 
urobiť u nás preteky ale vedeli 
sme, že nato, aby sa niečo také 
mohlo zorganizovať, najskôr sa 
musí Stará Turá trošku rozbehať. 
To sa nám za rok podarilo pra-
videlnými rannými nedeľnými 
behmi o 8 hod. z námestia. Za 
ten rok sme vynechali len jedinú 
nedeľu a nezastavilo nás ani pre-
menlivé počasie. Keď po roku 
bolo vidieť, že ľudia behať chcú, 
mohli sme sa do toho pustiť.

• Ako vznikalo toto poduja-
tie? A kto vymyslel názov „Beh 
Dubníkom“?
Bol to pôvodne môj pracovný 
názov, ktorý sa kvôli pracovnej 
vyťaženosti nakoniec stal ofici-
álny. Beh vznikal pomaly, nápa-
dov však bolo veľa, len bolo treba 
tomu dať formu, a určiť si pre 
koho to celé robíme a koľko ľudí 
by ste chceli prilákať. No keďže 
sme takéto niečo riešili prvýkrát, 
nevedeli sme, kde začať. Jediné, 
čo sme mali, bola lokalita a  tá 
nám vlastne pomohla s odpove-
ďou aj na ďalšie otázky. Rozhodli 
sme sa pre domáce preteky, 
ktoré budú o domácich ľuďoch, 
podporované domácimi spon-
zormi. Hlavnou myšlienkou 

však zostalo podporiť našu 
Staroturanku Sabinku.

• Takéto podujatia sa neorga-
nizujú ľahko, nemali ste núdzu 
o dobrovoľníkov?
Na začiatku nápadu sme boli ja, 
Jurko Straka a Soňa Lisá. To bol 
základ no vedeli sme, že dob-
rovoľníkov budeme potrebovať. 
I  preto nás veľmi potešilo, že 
o pomoc sme nakoniec nemali 
núdzu a pre dobrú myšlienku sa 
vedelo nadchnúť a zaangažovať 
mnoho ľudí. Menovať osobitne 
by bolo na celú ďalšiu stranu 
a  tak by som všetkým chcel 
ešte raz odkázať jedno veľké 
ĎAKUJEM aj touto formou, pre-
tože bez ich pomoci by sme to 
nikdy nezorganizovali. 

Špeciálne by som ale chcel 
poďakovať Mestu Stará Turá, 
konkrétne pani primátorke,  
p. Škriečkovi a  firme Belve 
(CTM), bez ktorých veľkej pod-
pory by tento projekt nemohol 
uzrieť svetlo sveta. A  rovnako 
nesmiem zabudnúť ani na diev-
čence z  MC Žabka, ktoré pri-
pravili krásne aktivity pre deti, 
aby sa mohli tak zabaviť aj tí 
najmenší. Technickú podporu 
podujatia zabezpečili Technické 
Služby Stará Turá, s KST Stará 
Turá, p. Eisele a Mestská Polícia,  
ktorým týmto tiež ďakujeme.

• Ako sa mohli ľudia o  tejto 
akcii dozvedieť?
V našom meste, na Myjave, aj 
v Novom Meste nad Váhom boli 
vyvesené plagáty, vytvorili sme 
udalosť na sociálnej sieti, a veľa 
sme o tom rozprávali. 

• Aký bol konečný počet 
účastníkov?
Veľa ľudí nás odrádzalo, že na 
takéto „dedinské“ behy, ešte 
k  tomu s  názvom „Nultý roč-
ník“, príde maximálne 30 až 40 
ľudí, napriek tomu sme kapa-
citu nastavili na 120, čo sa uká-
zalo ako správny ťah, pretože 
v predregistracií cez web Starej 
Turej sa nám prihlásilo a  štar-
tovné zaplatilo až 112 ľudí. Na 
mieste teda bolo ešte 8 voľ-
ných čísiel. Tie sa rýchlo minuli 
a tak sme nakoniec riešili, ako 
môže štartovať ďalších 10 až 15 
ľudí navyše. Konečný počet sa 

nakoniec zastavil na 131 bež-
coch. Veľmi nás teší, že pri-
šli behať aj tí, ktorí buď vôbec 
nepreferovali tento šport, alebo 
tí, ktorí sa rozhodli urobiť niečo 
nielen pre seba, ale i pre správnu 
vec.

• Vieme, že výťažok z tohto pod-
ujatia putoval na charitatívne 
účely, konkrétne na pomoc 
Sabínke Fajnorovej. Koľko 
finančných prostriedkov sa 
vyzbieralo?
Sabínke sme venovali cele štar-
tovné,  pretek sa nám podaril 
usporiadať zo sponzorských 
darov a vyzbieralo sa nakoniec  
732 Eur. Pri prezentácii bola aj 
zbierka na Nadáciu Život, na 
ktorú sa vyzbieralo ďalších 72 
Eur. Ukázalo sa, že ľudia chcú 
pomáhať, len im treba dať 
príležitosť.

• Je ťažké presvedčiť sponzorov 
podporiť takúto akciu?
Nie, práveže som bol milo pre-
kvapený, že po prezentovaní 
myšlienky dobročinného behu 
reagovali sponzori, ktorých 
sme navštívili a  oslovili, pre-
važne pozitívne. Niektorí sa nám 
dokonca ozvali sami, aby ponú-
kli pomoc. Boli to tak prijemné 

stretnutia, v ktorých som aj ja 
spoznal veľa dobrých ľudí.

• Vieme, že beh a  preteky sú 
podstatnou časťou tvojho 
života. Tu si sa však prezento-
val aj ako výborný organizá-
tor, nelákalo ťa ísť s pretekármi 
behať?
Ďakujem a  samozrejme áno, 
lákalo, ale viac mi záležalo 
na tom, aby všetko dobre 
dopadlo, čo sa nakoniec poda-
rilo. V nedeľu večer som si to bol 
zabehnúť aj ja. Možno by som sa 
zmestil do prvej desiatky

• Ako teda hodnotíš 0. ročník?
Pozitívne, vybrali sme krásnu 
sumu pre Sabínku, ľudia si nie-
len zabehali, ale sa aj zabavili, 
a oddýchli si od denného stere-
otypu. Nikto sa nezranil a spätná 
väzba bola len pozitívna, takže to 
asi fakt nebolo zlé. 

• Môžeme teda očakávať toto 
podujatie aj o rok?
Verím že áno, bola by škoda 
nepokračovať.

Janko, ďakujem veľmi pekne za 
rozhovor a  tešíme sa na ďalší 
ročník. 

M. Krč

Ján Kýška (vľavo) pri odovzdávaní ceny
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Wushu po prázdninách
So začiatkom školského roka sme otvorili naše brány 
novým bojovníkom. Pre prvý stupeň Základnej školy 
sme v telocvični spravili náborové vystúpenie. Spravili 
sme ukážky wushu, súťaže pre deti, rozdali darčeky 
a celý september boli náborové tréningy pre nováči-
kov zdarma. Opäť k nám zavítali deti, ktoré sa chcú 
učiť toto krásne umenie pohybu a sebaobrany, naučiť 
sa disciplíne, posilniť telo i ducha. Čaká ich náročný 
rok plný pohybu s prvkami gymnastiky, posilňovania 
a osvojovania si postojov a techník čínskeho bojové-
ho umenia wushu. Vytrvá  iba skutočne odhodlaný 
bojovník.

S našimi staršími wushu deťmi 
sme dostali ponuku predviesť 
exhibičné vystúpenie pri prí-
ležitosti otvorenia novej firmy 
v  Dubnici nad Váhom. Stretli 
sme sa tam s  ďalšími klubmi 
z  Banskej Bystrice, Bytče 
a Trnavy a spoločne sme spra-
vili pekné vystúpenie. Prítomný 

bol aj veľvyslanec 
Čínskej republiky, 
ktorému sa exhi-
bícia veľmi páčila. 

O týždeň neskôr sa v Brne 
konala Juniorská súťaž wushu. 
Choroby nám nedovolili prísť 
so všetkými deťmi a  tak sme 
priviezli iba 4. Naši českí 

priatelia sa od tejto súťaže začí-
najú striktne držať medzinárod-
ných súťažných pravidiel IWuF 
a EWuF (svetovej a Európskej 
federácie wushu), na čo sme my 

ešte neboli pripravení hlavne 
dĺžkou zostáv a správnym dru-
hom zostáv. My sme zvyknutí 
odcvičiť celú zostavu i  keď je 
dlhšia ako stanovuje časový limit 
a taktiež sme naše deti učili zlo-
žitejšie zostavy než prikazuje ich 
veková kategória. Išlo však už 
o nedodržanie pravidiel súťaže 
a tak boli naše výkony na jednej 
strane penalizované, na druhej 
strane však hlavní rozhodcovia 
naše deti pochválili za predve-
dený výkon. Napriek tomu sme 
získali 4 medaile – 2x striebro 
a 2x bronz. A nebyť strhnutých 
bodov, tak dovezieme na Starú 
Turú aj zlato.

Sú to všetko skúsenosti, 
našou úlohou je poučiť sa a pri-
spôsobiť sa pravidlám. Nie je 
totiž podstatné vyhrať, ale zví-
ťaziť... v  prvom rade sám nad 
sebou.

Autor: WCST
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