
2
0

1
702 Cena 0,19 € | XXV. ročník www.staratura.sk

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

ĽN
Ý 

ČA
S

Valentínska diskotéka 
pre deti ZŠ
10. február, CLUB 3

Majstrovstvá detí ZŠ
27. február – 3. marec 
CVČ

DI
VA

DE
LN

É 
PR

ED
ST

AV
EN

IE Nevyliečiteľní
10. február, 
18.00 h., 
DK Javorina

PL
ES

OV
Á 

SE
ZÓ

NA Spoločenský večer SOŠ
11. február, 19.00 h., 
jedáleň SOŠ

Kopaničiarsky ples
18. február, 
Kultúrny dom Papraď

ŠP
OR

T

Turnaj 
v nohejbale
25. február, 
telocvičňa ZŠ 
Hurbanova

 NAŠA ZEM
Pre všetkých milovníkov fotografovania a cestovania 
Dom kultúry Javorina Stará Turá vyhlasuje SÚŤAŽ 

CESTOVATEĽSKÝCH FOTOGRAFIÍ „NAŠA ZEM“

Fotografie budú umiestnené na výstave 
fotografií zahájenej 7. apríla 2017.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 15. decembra 2016  sa uskutočnilo XXII. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva Stará Turá. Zasadnutie otvorila primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová. Poslanci vzali na vedomie  Správu z kontroly plnenia uznesení 
prijatých na XIX. – XXI. zasadnutí MsZ. 

V rámci rokovania o majetkových záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• na doplnenie do nájmu spoločnosti TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá 

pozemky, na ktorých sa nachádzajú panelové garáže v meste Stará Turá, 
• na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m. p. o. Stará 

Turá. Jedná sa o nasledovný majetok : Traktobager JCB 3CX  v obstaráva-
cej cene  57 600,- €, detské ihrisko Trávniky v obstarávacej cene 6 904,44 
€, projektovú dokumentáciu Terénne a parkové úpravy priestoru vyme-
dzeného ul. Mierovou ul. SNP za potokom a BD č. 5 v obstarávacej cene 
3 793,- €, úprava plochy pred kultúrnym domom Stará Turá v obstará-
vacej cene 980,- €,

• na zmenu termínu ukončenia nájomného pomeru v zmluve o nájme 
pozemku č. 73/maj/2015, ktorá je uzatvorená medzi mestom Stará Turá 
a spoločnosťou STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom,

• na zabezpečenie úveru záložným právom v prospech ŠFRB na nehnuteľ-
nosti budova Slobodárne súp. č. 373 a budova súp. č. 260,

• na kúpu 15 b. j. v bytovom dome na ul. Hlubockého súp. č. 306/27 v Starej 
Turej. Kúpna zmluva bude uzatvorená so spoločnosťou STINEX s. r. o. 
Nové mesto nad Váhom. Kúpna cena za predmetný bytový dom s 15 b. j.  
je vo výške 670 417,65 €,

• na zverenie majetku mesta do správy ZUŠ  Stará Turá - osobný automobil  
OPEL Zafira, v obstarávacej cene 7 799,- €.

b) zámer
• na odkúpenie 15 b. j. v bytovom  dome  na Ul. Hlubockého súp. č. 306/27 

postavenom na pozemku parc. č. 441/2 a schválenie záväzkov potrebných 
na čerpanie úveru zo ŠFRB a dotácie z MDVRR SR,

• odpredaja časti pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/2 – záhrady o cel-
kovej výmere 2043 m2  na základe žiadosti Mareka  Žákoviča, bytom 
Stará  Turá a Ing. Mareka Švíglera, bytom Stará Turá 

c) žiadosť
• Sumejje Hasipi, Stará Turá o prenájom časti  pozemku,
• Mgr. Radovana Biesika, Stará  Turá a Evy Fajnorovej, bytom Myjava 

o zriadenie vecného bremena na pozemkoch,
• JUDr. Oľgy Baranovej,  Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku,
• o zriadenie vecného bremena pre spoločnosť Regionálna vodárenská 

spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá, vecné bremeno bude spočívať 
v práve  vstupu na pozemok,  uloženia, pripojenia, údržby, opravy 
Odľahčovacej komory OK V3B,

d) odpredaj 
• pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1825/83  – orná pôda o výmere  354 m2, 

spoločnosti AQUATUR a. s. Stará Turá,
e) súhlas 
• k realizácii projektu „Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará Turá“ 

pre spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá
f) postup 
• mesta Stará Turá, ako jediného akcionára spoločnosti Regionálna vodá-

renská spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá, vykonávajúceho v súlade 
s § 190 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník pôsobnosť valného 
zhromaždenia spoločnosti, spočívajúci v zabezpečení všetkých úkonov 
v súvislosti s výberovým konaním a výberom nového prevádzkovateľa 
infraštruktúry verejného vodovodu a verejnej kanalizácie mesta Stará 
Turá (ďalej len „Infraštruktúra“), vrátane organizácie a vyhodnotenia 
výberového konania, a uzatvorením zmluvy s vybraným prevádzkova-
teľom Infraštruktúry. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
•  Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta k 25. 11. 2016,
•  Výročnú správu mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtov-

nej závierke za rok 2015,
• Prehľad rozpočtových opatrení k VI. zmene rozpočtu mesta Stará Turá 

na rok 2016, evidovaných pod číslami 47, vťahujúcich sa k účelovým 
dotáciám a rozpočtových opatrení evidovaných pod číslami 43, 44, 45 
a 46 schválených primátorkou mesta, ktorými sa zvýšia celkové príjmy 

rozpočtu o sumu 70.370 € a zároveň sa  zvýšia celkové výdavky rozpočtu 
o sumu 83.627 €,

• II. návrh  rozpočtu príjmov a výdavkov ako i II. návrh rozpočtu nákladov 
a výnosov Domu kultúry Javorina Stará Turá a Technických služieb Stará 
Turá na roky 2017-2019,

•  rozpočet mesta Stará Turá na obdobie 2018-2019 vrátane programovej 
časti a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará 
Turá na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019,

Ďalej poslanci schválili:
• Rozpočtové opatrenie evidované pod číslami 48, 49, 50 a 51 ktorými sa 

znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu 1 163 548 € a celkové príjmy 
rozpočtu o sumu o sumu 856 594 €,

• Návrh rozpočtových opatrení na zmenu PR m. p. o. Technické služby 
pre rok 2016
MsZ schválilo nasledovné rozpočtové opatrenia:
1. Zvýšia bežné výdavky na prg.7., 12., 15. 48 500 €
2. Znížia bežné výdavky na prg.7. 18 000 €
3. Znížia kapitálové výdavky na prg.7., 12. 21 500 €
4. Zníži sa kapitálová dotácia 21 500 €
5. Zvýši sa bežná dotácia 9 500 €
6. Zvýši sa príjem z ÚPSV 21 000 €.

•  Správu z kontrol ukončených po  XX. zasadnutí MsZ,
•  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2017,
•  VZN č. 9/2016 – Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zaria-
dení so sídlom na území mesta Stará Turá a o určení výšky mesačných 
príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta 
Stará Turá,

•  Smernicu č. 10/2016-IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií 
Mestského zastupiteľstva Stará Turá.

V záverečnej časti zasadnutia bol prerokovaný návrh termínov zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva Stará Turá na rok 2017 s nasledovnými termínmi: 

23. 2. 2017 27. 4. 2017 22. 6. 2017 
21. 9. 2017 26.10.2017 14.12.2017

Poslanci prerokovali a vzali na vedomie abdikáciu člena Komisie pre 
sociálne veci a bývanie MUDr. Radovana Ammera a abdikáciu predsedníčky 
komisie ZPOZ Mgr. Sone Krištofíkovej, ktorá zostáva v komisii ZPOZ ako 
členka. MsZ schválilo do funkcie predsedníčky komisie ZPOZ Bc. Zuzanu 
Zigovú a nového člena tejto komisie Mgr. Miroslava Krča.

Mgr. Ľubica Klimáčková

§ Dňa 3.12.2016 v čase o 09:29 hod. telefonicky oznámil pán M. 
že v RO Dubník pri chate Nemocnice Myjava leží v lese uhynutá 

srna. Nakoľko sa hliadka v tom čase nemohla dovolať  hospodárovi 
Poľovníckeho združenia, bola srna za pomoci pána L. (člen poľovníc-
keho združenia) prevezená v plastovom vreci do dvora MsÚ, kde si ju 
v poobedných hodinách prevzal hospodár pán K.

§ Dňa 5.12.2016 v dopoludňajších hodinách telefonicky oznámil pán Č. 
že jeho mama podpísala nejakú zmluvu o úspore elektrickej energie, 

ale po prečítaní zmluvy sa rozhodla od zmluvy odstúpiť. Preto znovu 
oslovila dotyčného pána, ale ten jej oznámil, že od zmluvy sa odstúpiť 
nedá. Po príchode hliadky sa zistilo, že pani Č. navštívil pracovník firmy 
Slovakia Energy pán L. J. bytom Trenčianska Teplá. Pán J. zmluvu za 
prítomnosti hliadky MsP okamžite  vystornoval.

§ Dňa 10.12.2016 sa v čase o 13:00 hod. na MsP dostavila pani M. D. 
bytom Topolecká  a chcela doriešiť priestupok zo dňa 6.12.2016, kedy 

pes pani D. roztrhal kohúta susedovi pánovi M. Pani D. kúpila kohúta 
a chcela ho odovzdať susedovi a pri odovzdávaní chcela mať svedkov. 
Po príchode hliadky do Topoleckej  pani D. kohúta odovzdala a pán M 
vyhlásil, že týmto považuje celú vec za uzavretú.

Za MsP Kopčan

Z denníka MsP



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 02/2017  3

Platba za vodné a stočné sa 
od januára 2017 mení
V  januári 2017 vstúpila do účinnosti 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví, ktorá zmenila spôsob zaužívaných 
platieb za vodné a stočné. Najvýznamnejšou 
zmenou je rozdelenie platby na fixnú a varia-
bilnú zložku. Variabilná zložka bude vypočí-
tavaná ako doposiaľ, čiže vynásobený počet 
odobratých metrov kubických cenou za 1m3. 

Novinkou je fixná zložka, ktorá sa bude 
platiť za odberné miesto bez ohľadu na spot-
rebované množstvo pitnej vody či vypúšťa-
nej odpadovej vody. Je stanovená ako ročný 
poplatok za odberné miesto pre dodávku 
pitnej vody a  rovnako ročný poplatok za 
miesto odvádzania odpadovej vody. Fixná 
zložka bude stanovená podľa tarifných 
skupín podľa menovitého priemeru DN 
vodomera. V Starej Turej Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví stanovil štyri tarifné sku-
piny pre pitnú vodu a štyri tarifné skupiny 
pre vypúšťanie odpadových vôd. Regulačný 
úrad tvrdí, že dvojzložková cena zabez-
pečí spravodlivejšie podieľanie sa všetkých 

odberateľov na celkových nákladoch. 
Dôležité je pripomenúť, že väčšina 

odberných miest (84%) je zaradená v tarif-
nej skupine T1 a  tarifa je jednorazová 
platba za celý kalendárny rok. Pri obyva-
teľoch bytových domov ročný poplatok za 
tarifnú skupinu rozpočíta správca bytového 
domu medzi všetkých užívateľov odberného 
miesta. Platí sa teda poplatok len za pripo-
jenie na verejnú sieť, nie za každý byt zvlášť. 

Variabilná zložka pre pitnú vodu zostala 
rovnaká s predchádzajúcimi rokmi. Mierne 
zvýšenie nastalo pri variabilnej zložke 
za odvedenie a  čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou. V tomto zvýšení je 
zohľadnená najmä rozsiahla rekonštrukcia 
čistiarne odpadových vôd, ktorá sa realizo-
vala v roku 2015 a financovala sa z prostried-
kov EÚ ale aj z bankového úveru. Stúpli tiež 
prevádzkové náklady na výrazne kvalitnejšie 
čistenie odpadových vôd.

Platba za nové tarifné skupiny, ani 
mierne zvýšenie variabilnej ceny stočného 

nebude mať zásadný vplyv na rozpočet 
domácností. Výrazne viac budú platiť najmä 
odberné miesta s  doposiaľ minimálnym 
odberom (rekreačné domy, chaty, záhrady, 
nevyužívané objekty) a to vplyvom zavede-
nia paušálnej fixnej platby za rok. 

Peter Škriečka, riaditeľ PreVaK, s. r. o.

Cena za dodávku pitnej vody verejným 
vodovodom pre rok 2017 bez DPH

Tarifná 
skupina

Maximálna 
fixná zložka 

ceny v € za rok

Maximálna 
variabilná zložka 

ceny v €/m3
T1 12

0,9474
T2 59
T3 233
T4 291

Cena za odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
pre rok 2017 bez DPH

Tarifná 
skupina

Maximálna 
fixná zložka 

ceny v € za rok

Maximálna 
variabilná zložka 

ceny v €/m3
T1 11

1,0000
T2 63
T3 229
T4 292

Osobnosti Podjavoriny – Ing. Eva Tomisová
Už 20 rokov oceňuje Mesto Nové Mesto 
nad Váhom v spolupráci s Klubom podjavo-
rinských rodákov v Bratislave, pobočkou klu-
bu v Novom Meste nad Váhom a Občian-
skym združením Javor v Novom Meste nad 
Váhom na svojom slávnostnom programe 
konanom pri príležitosti vzniku Slovenskej 
republiky významné osobnosti a produkty 
podjavorinského kraja.

Tento rok sa slávnostný program k 24. výro-
čiu vzniku Slovenskej republiky konal 15. 
januára v spoločenskej sále MsKs. Okrem 
primátora mesta Ing. Trstenského sa pri-
hovorili prítomným i  hostia podujatia: 
poslanec NR SR a predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, 
poslanec NR SR Mgr. Dušan Bublavý a rich-
tár Klubu podjavorinských rodákov pán 
Stanislav Štepanovič.

Na návrh nášho mesta a občianskeho 
združenia Javor bol udelený titul významná 
osobnosť Podjavoriny i našej občianke Ing. 
Eve Tomisovej za literárnu a publicistickú 
činnosť a mapovanie histórie Starej Turej.

Pani Ing. Eva Tomisová sa narodila 
v Starej Turej (22.12.1948). Po absolvovaní 
VŠE pracovala v podnikoch Chirana Stará 
Turá a Chirasys. Po odchode do dôchodku 
(2003) sa naplno venovala rôznym záľu-
bám a záujmom. Vytvorila napr. rozsiahly 
rodokmeň rodiny, stala sa predsedníčkou 
Jednoty dôchodcov Slovenska na Starej 
Turej, prispievala do regionálnej tlače: 
Staroturiansky spravodajca, Kopaničiar, 
Bradlo a MY Trenčianske noviny. A vážne 
sa začala zaoberať históriou rodného mesta 
a zhromažďovaním písomného, fotografic-
kého a spomienkového materiálu. 

Výsledkom jej úsilia bolo napísanie 
a vydanie troch kníh: 

V prvej pod názvom Zaniknutá „stará“ 
Stará Turá (2012) zdokumentovala na zák-
lade fotografií, máp a spomienok Starú Turú 
v jej pôvodnej podobe. 

O  rok sa jej podarilo vydať reprezen-
tatívnu publikáciu Zabudnuté osudy škôl 
Starej Turej (2013), v ktorej priniesla sve-
dectvo o dejinách školstva a osudoch škôl 
v Starej Turej a jej rozľahlých kopaniciach 
ako prvotných centier vzdelanosti a kultúry 
našich predkov.

Cieľom knihy je informovať, ako sa 

v minulosti učilo v Starej Turej, ako vyzerali 
školy kedysi a dnes, a kto všetko sa zaslú-
žil o vzdelanie a rozhľadenosť obyvateľov 
mesta. Autorka tak poskytla vzácny doku-
ment o hlbokých koreňoch tradície vzdela-
nosti v tomto kraji.

Židovskou tematikou, ktorú spracovala 
v  tretej publikácii Osudy Židov v  Starej 
Turej (2015) sa začala zaoberať už v r. 2007. 
Začala pátrať po osudoch židovských obča-
nov v Starej Turej, aby neupadli do zabud-
nutia. Kniha, ktorá vyšla v r. 2015, priniesla 
ucelený pohľad na život židovských rodín, 
židovskú kultúru a ako si na svojich spolu-
občanov spomínajú Staroturania, predsta-
vila významné židovské osobnosti a opísala 
príbehy statočných ľudí, ktorí v Starej Turej 
a na kopaniciach zachránili židovských spo-
luobčanov počas nacistickej okupácie.

Pani Eva Tomisová a jej tvorba sú dôka-
zom, ako môže lokálpatriotizmus ovplyvniť 
život človeka a zároveň mať taký veľký kul-
túrno-vzdelávací a spoločenský prínos pre 
mesto či obec, ktorej sa týka. Podarilo sa jej 
čitateľsky príťažlivým a čo sa faktov týka pre-
cíznym spôsobom zmapovať niektoré úseky 
histórie rodného mesta a zároveň odovzdať 
dedičstvo minulosti budúcim generáciám 
a vzbudiť v nich spolupatričnosť s mestom.

Pani Tomisovej k  tomuto oceneniu 
srdečne blahoželáme a želáme jej ešte veľa 
úspechov v jej tvorivej práci.

Zuzana Zigová
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Činnosť mestského múzea v roku 2016
Rok 2016 bol pre Mestské múzeum v Starej Turej prelomovým. Pri 
príležitosti svojich 40. narodenín, prešlo celkovou rekonštrukciou 
a bolo presťahované na prízemie DK Javorina. Projekt modernizácie 
múzea bol financovaný prevažne zo sponzorských darov a získal 
dotáciu i z TSK. Celková výška výdavkov na tento projekt bola viac 
ako 50 000 €. Realizácia projektu prebiehala od decembra 2015 do 
mája 2016. Dňa 19. mája 2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
nových expozícií múzea. Zúčastnili sa ho pozvaní hostia – pred-
stavitelia mesta, mestských organizácií, podporovatelia projektu 
i odborná verejnosť. O dva dni neskôr – 21. mája počas podujatia 
Noc múzeí a galérií sme nové múzeum prvýkrát otvorili pre verej-
nosť. Prišlo sa naňho pozrieť viac ako 260 návštevníkov, ktorým 
sa moderná expozícia veľmi páčila. Autormi projektu boli – Lucia 
Poľanská, Peter Škriečka, Juraj Krištofík a Gabriela Hučková. Na 
modernizácii múzea sa však podieľalo mnoho ďalších ľudí, ktorí 
nám ochotne pomohli a podporili nás prostredníctvom finančných 
alebo vecných darov. Patrí im za to obrovská vďaka.

Mestské múzeum dnes sídli na 
prízemí DK Javorina (samostatný 
vchod z  ľavej strany budovy). 
Vďaka bezbariérovému prístupu 
sme umožnili návštevu múzea aj 
ľuďom so zníženou schopnosťou 
pohybu. Okrem stálej expozície, 
ktorá je členená do niekoľkých 
tematických celkov, je súčasťou 
múzea i  multifunkčná miest-
nosť. Slúži na premietanie fil-
mov a prezentácií, besedy, rôzne 
edukačné aktivity a krátkodobé 
výstavy. V roku 2016 sa v týchto 
priestoroch uskutočnili filmové 
večery (1. a 8. 12.) a počas festi-
valu Divné veci (24. – 26. 6.) sme 
tu premietali prezentáciu prác 
fotografa Erwina Van Amstela 
z  Holandska. Pre deti a  žia-
kov tu pravidelne premietame 
krátke filmové zábery Starej 
Turej, z  ktorých sa dozvedia 
viac o tom, ako pred 70 rokmi 
vyzeralo naše mesto, ako vznikla 
vodná nádrž Dubník, ako kedysi 
vyzerali oslavy 1. mája a mnoho 
iného.

Každý rok prichádza do 
mestského múzea stále viac záu-
jemcov o históriu nášho mesta. 
I keď bolo múzeum počas rekon-
štrukcie pre verejnosť zatvorené, 
počas ostávajúcich deviatich 
mesiacov nás navštívilo viac ako 
1400 ľudí. Prichádzajú k  nám 
i návštevy zo zahraničia – tento 
rok sme tu vítali hostí z Poľska, 
Rakúska, Nemecka, Holandska, 
Fínska i susedných Čiech. Nové 
múzeum si prišiel pozrieť i pred-
seda TSK Jaroslav Baška. O náv-
števu nášho múzea mali záujem 
i hostia z celého Slovenska, ktorí 
sa posledný májový víkend 

zúčastnili 53. stretnutia čitate-
ľov časopisu Krásy Slovenska na 
Veľkej Javorine. Dňa 3. júna sme 
v  múzeu privítali významných 
umelcov zo Slovenska, Poľska 
i Českej republiky – účastníkov 
medzinárodného výtvarného 
sympózia, ktoré sa uskutočnilo 
v hoteli Lipa. V októbri nás svo-
jou návštevou potešili pracovníci 
Mestského úradu nášho partner-
ského mesta Kunovice. Je veľmi 
dôležité podnecovať záujem 
ľudí o  našu históriu a  tradície 
už odmalička. Preto sa veľmi 
tešíme, keď do múzea zavítajú 
deti zo základných, materských 
či stredných škôl. I tento rok pri-
šlo na prehliadku mnoho žiakov 
zo Starej Turej, ktorí tu získavajú 
veľa cenných informácií.

Do zbierky mestského múzea 
i  tento rok pribudlo mnoho 
vzácnych predmetov, ktoré nám 
darovali ochotní ľudia zo Starej 
Turej a  okolia. Veľké poďako-
vanie preto patrí Vladimírovi 
Bielčikovi, Marike Blažejovej, 
Ivanovi Danihelovi, Jitke 
Durcovej, Miroslavovi Durcovi, 
Igorovi Hečkovi, Ľudmile 
Klimáčkovej, Vladimírovi 
Klčovi, Márii Lehotskej, Petrovi 
Makytovi, Jánovi Miklášovi, 
M i ro s l av ov i  M i ku š ov i , 
Dagmar Rackovej, Ľubomírovi 
Roháčkovi, Milošovi Roháčkovi, 
Gustávovi Rumánkovi, Jánovi 
Tinkovi a Eve Tomisovej, ktorí 
obohatili zbierku múzea o cenné 
historické predmety, dobové 
fotografie, písomné dokumenty 
a materiály, časti miestnych kro-
jov, ľudové výrobky, knihy a i.

Po úspešne ukončenej 

rekonštrukcii múzea sme sa pus-
tili do nového projektu. Spolu 
s novovzniknutým občianskym 
združením Staroturanský okráš-
ľovací spolok a Múzeom sestier 
Royových pracujeme od júla 
2016 na projekte obnovy židov-
ského cintorína v  Starej Turej. 
Cintorín dlhé roky chátral a bol 
preto kompletne zarastený kro-
vinami a  značne poškodený. 
V prvom kroku sme sa zamerali 
na dôsledné vyčistenie terénu 
a odkrytie náhrobných kameňov 
v zemi. Rozhodli sme sa osloviť 
aj verejnosť, a preto sme zorga-
nizovali verejné brigády, ktorých 
sa zúčastnilo úctyhodných 60 
dobrovoľníkov. Podľa finančných 
možností budeme na jar ďalej 
pokračovať v obnove cintorína. 
Naším zámerom je upevnenie 
a  oprava existujúcich náhrob-
kov a  vytvorenie exteriérovej 
expozície, z ktorej sa návštevníci 
dozvedia viac o živote a zvykoch 
našich niekdajších židovských 
spoluobčanov.

Hlavnou úlohou múzeí je 
zachovávať naše kultúrne dedič-
stvo pre ďalšie generácie. Mestské 
múzeum v Starej Turej disponuje 
veľkým množstvom zbierkových 
predmetov. Na niektorých sa 
však po dlhých rokoch podpí-
sal zub času. Tieto predmety je 
potom potrebné odborne reštau-
rovať, teda uviesť ich do pôvod-
ného stavu. V  roku 2015 sme 
takýmto spôsobom zachránili 
štyri cenné výsadné listiny Starej 
Turej zo 17. storočia. V  nasle-
dujúcom roku sme dali opäť 
zreštaurovať niekoľko vybraných 
cenných listín a  tiež iné pred-
mety z múzejnej zbierky. Všetky 
reštauračné práce pre mest-
ské múzeum vykonáva hlavný 
reštaurátor Slovenského národ-
ného archívu v Bratislave, doc. 
Ivan Galamboš. V r. 2015 sme 
ho požiadali o vytvorenie vernej 
kópie prvej písomnej zmienky 
o  Starej Turej z  r. 1392, ktorej 
originál je uložený v Maďarskom 
krajinskom archíve v Budapešti. 
Faksimile tohto dokumentu 
od mája 2016 zdobí expozíciu 
múzea. V  múzejnej zbierke sa 
nachádza takmer štyritisíc his-
torických fotografií, ktoré už 
niekoľko mesiacov digitalizu-
jeme. Digitalizácia zbierkových 

predmetov je takisto veľmi dôle-
žitou formou uchovávania kul-
túrneho dedičstva.

Od r. 2016 mestské múzeum 
disponuje kompletnými odbor-
nými prekladmi výsadných listín 
Starej Turej zo 17. a 18. storočia 
(v latinčine). Pôvodnú listinu pri-
vilégií z r. 1467, oslobodzujúcu 
obyvateľov Starej Turej od plate-
nia všetkých kráľovských poplat-
kov, vystavil uhorský kráľ Matej 
Korvín ako odmenu za dola-
penie Jána Švehlu. Bol to jeden 
z najvýznamnejších momentov 
histórie Starej Turej, ktorá sa tak 
razom premenila z malej obce na 
poddanské mestečko. Od tejto 
významnej udalosti v roku 2017 
uplynie už 550 rokov. 

Jediným osvedčeným spô-
sobom, ako predísť chátra-
niu a  poškodeniu zbierkových 
materiálov je zaistenie optimál-
nych podmienok uloženia týchto 
predmetov v špecificky uprave-
ných a  zabezpečených priesto-
roch múzea – v  depozitároch. 
Vďaka podpore vedenia mesta 
a mestských poslancov pripravu-
jeme v roku 2017 vybudovanie 
adekvátneho múzejného depo-
zitára určeného na dlhodobú 
archiváciu a  ochranu cennej 
zbierky mestského múzea.

Koncom roka 2016 sa 
začali prípravy na vytvorenie 
Filmového klubu Mestského 
múzea v Starej Turej. Hlavnou 
úlohou tohto klubu bude pred-
staviť návštevníkom klenoty 
československej filmovej tvorby 
20. – 80. rokov minulého storo-
čia. Spoločne nahliadneme do 
zákulisia týchto filmov, obozná-
mime sa s  ich tvorcami a hlav-
ným posolstvom.

V  roku 2016 sme predĺžili 
návštevné hodiny. Múzeum 
je otvorené v  utorok a  v  pia-
tok v dopoludňajších hodinách 
(9:00 – 12:00 h.) a v stredu a vo 
štvrtok v popoludňajších hodi-
nách (13:00 – 17:00 h.). Všetci 
ste srdečne vítaní.

Lucia Poľanská 
Mestské múzeum Stará Turá
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VÝSTAVA SLADKÝ ŽIVOT VČELY
Albert Einstein – jeden z najvýznamnejších vedcov na svete, takmer pred 100 rokmi pove-
dal: „Ak uhynie posledná včela, ľuďom ostávajú štyri roky života.“ Včely sú najpočetnejším 
opeľovačom poľnohospodárskych plodín, a preto je ich existencia pre nás životne dôležitá. 
Na význam včiel a blahodarnosť včelích produktov sme chceli poukázať prostredníctvom 
usporiadania výstavy o včelárstve s názvom „SLADKÝ ŽIVOT VČELY“. Otvorenie výstavy 
sa uskutočnilo 10. decembra 2016 v priestoroch Domu kultúry Javorina Stará Turá počas 
Vianočného trhu. V tento deň mali prítomní možnosť zúčastniť sa besedy s Rudolfom Mo-
ravčíkom – správcom múzea včelárstva v Kráľovej pri Senci, na tému „Význam včely pre 
život človeka“. Počas celého dňa sa návštevníkom venovali i včelári zo staroturianskeho 
včelárskeho spolku – Milan Valenčík, Jozef Smolinský, Ján Koštial a Ján Lošák. V deň otvo-
renia výstavy bola pripravená i ochutnávka medu a predaj včelích produktov od včelára 
Jaroslava Ferianca, ktorý záujemcom rozprával o svojom remesle. 

Výstava trvala až do 13. januára 2017. 
Návštevníci sa na výstave mohli dozvedieť 
viac o  živote včely medonosnej a histórii 
včelárstva, oboznámiť sa s druhmi včelích 
produktov a ich priaznivými účinkami pre 
zdravie. Pozornosť sme venovali i  včelár-
stvu v Starej Turej a histórii miestneho vče-
lárskeho spolku, ktorý funguje od r. 1924. 
Vystavené boli rôzne včelárske nástroje 
používané pri včelárení kedysi i dnes. Boli 

to pomôcky pre bezpečnú manipuláciu so 
včelami, nástroje potrebné na spracovanie 
medu, predmety používané na prenos včiel 
či odchov nového včelstva. K vystaveným 
exponátom patrili i rôzne typy historických 
úľov – úle zo slamy, drevené figurálne úle, 
ale i novodobé nadstavkové úle. Expozíciu 
dopĺňali rôzne publikácie zaoberajúce sa 
včelárstvom.

Výstava sa uskutočnila v  spolu-
práci s  múzeom včelárstva 

„Včelárska paseka“ v Kráľovej 
pri Senci. Je to najväčší vče-
lársky skanzen v  strednej 
Európe. Takmer všetky vysta-
vené exponáty pochádzajú 
zo zbierky Včelárskej paseky. 
Niekoľko exponátov a písom-
ných materiálov nám zapoži-
čali Jozef Smolinský, Jaroslav 
Ferianec, Peter Škriečka, 
Ján Valenta a Eva Tomisová. 
Všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave a organizácii tejto 

výstavy, srdečne ďakujeme.
Veľmi nás teší, že výstava mala veľa pozi-

tívnych ohlasov a prišlo si ju pozrieť takmer 
800 návštevníkov. Najväčší záujem o výstavu 
bol v deň jej otvorenia, v ostatných dňoch 
už bola návštevnosť nižšia. Zavítalo k nám 
však mnoho žiakov zo základnej školy, pre 
ktorých sme mali špeciálny program. Okrem 
komentovanej prehliadky sme pre žiakov 
pripravili multimediálnu prezentáciu spo-
jenú s krátkym videozáznamom, zameranú 
na život a význam včely medonosnej a druhy 
včelích produktov.

Včelárstvo je krásna a zmysluplná akti-
vita s mimoriadnym prínosom pre spoloč-
nosť. Veríme, že sa nám prostredníctvom 
tejto výstavy podarilo aspoň v malej miere 
prispieť k jej zviditeľneniu.

Lucia Poľanská 
Dom kultúry Javorina

Čas vianočný – čas radostný
Napriek tomu, že vianočný čas sa nám postupne rozplynul vo všed-
ných dňoch a povinnostiach, v srdciach mnohých sa rozohrejú 
iskierky radosti pri spomienke na Vianoce. Tieto sviatky majú svoje 
osobité čaro. Snažíme sa potešiť a urobiť radosť tým, ktorých máme 
radi a aj touto formou im chceme prejaviť našu lásku. Vianoce sú 
časom obdarovávania, vinšovania a koledovania, čo v plnej miere 
napĺňa aj projekt Urobme si štedrejšie Vianoce.

Aj na Starej Turej sú rodičia, 
ktorí by radi videli rozžiarené 
očká detí pri rozbaľovaní darče-
kov, ale možnosti im to nedovo-
ľujú, a ak, tak len v malej miere, 
môžu splniť túžby a priania svo-
jich detí a potešiť ich hračkou 
alebo novým oblečením. Práve 
v predvianočnom čase sa už po 
piaty krát rozbehla iniciatíva 
Nadácie ŽIVOT, Evanjelickej 

cirkvi a.v., Rímskokatolíckej 
cirkvi, Švajčiarskej misie viery 
a  Materského centra Žabka 
a ďalších nadšencov, v snahe 
osloviť dobrých ľudí,  ktorí chcú 
pomôcť a podporiť chudobnej-
šie rodiny alebo osamotených 
starkých. Vďaka pochopeniu 
a dobrej vôli mnohých ľudí sa  
Modlitebňa ECAV  postupne 
zapĺňala prinesenými drobnými 

ale i väčšími darčekmi, kni-
hami, potrebami do domácnosti, 
oblečením, hračkami, ovocím, 
domácimi zákuskami a kolá-
čikmi a celá tak rozvoniavala 
vianočnou kapustnicou. Skupina 
žien, ktorá sa venovala triedeniu 
a baleniu prinesených darov pre 
jednotlivé rodiny, bola naplno 
vyťažená do neskorého večera. 
Pripravili všetko pre kolední-
kov, ktorí nasledujúci deň, počas 
posledného dňa pred Štedrým 
večerom, navštívili mnohé 
rodiny a domácnosti a potešili 
ich podľa potrieb domácnosti  
a jej členov, rôznymi vecami. 
Koledníci počas návštev zažili 
mnohé krásne chvíle, vítali ich 
úsmevy a radosť, ale často aj slzy 
dojatia a šťastia. Tie pocity boli 
neopísateľné. Pre tieto hrejivé 

pocity, uvedomenie si spolu-
patričnosti a vzájomnej ochoty 
pomáhať si, sa vždy nájdu dobrí 
ľudia, ktorí sa dokážu v zahus-
tenom predvianočnom čase  na 
chvíľu odtrhnúť od vlastných 
povinností voči rodine a venujú 
kus srdiečka a lásky iným ľuďom. 
To, že koledníkov a času na náv-
števy bolo potrebné naozaj veľa, 
svedčí aj počet navštívených 
domácností – 79. 

Všetkým vyjadrujeme veľké 
poďakovanie a tešíme sa, že 
dobro a láska majú stále miesto 
medzi nami. Najväčšia vďaka 
patrí tým, ktorí sa aktívne zapo-
jili a priniesli množstvo darov, 
ktoré boli s radosťou odovzdané 
a ešte s väčšou radosťou prijaté.

Júlia Bublavá – Nadácia ŽIVOT 
Daniela Stuchlá – ECAV
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Projekt skillME 
Zručnosti v strojárskom 
a elektrotechnickom priemysle 
Posilňovanie zručností v Európe
skillME je spoločný trojročný projekt poskytovateľov odborného 
vzdelávania a prípravy, národných regulačných partnerov a zá-
stupcov zamestnávateľov v strojárskych a elektrotechnických od-
vetviach. Zástupcovia partnerov projektu pochádzajú zo štyroch 
členských štátov EÚ Chorvátska, Slovinska, Slovenska a Lotyšska. 
Ich spoločným cieľom je identifikovať špecifické zručnosti, endemic-
ké pre strojársky a elektrotechnický priemysel; a rozvíjať kurikulá, 
ktoré pomôžu vyplniť medzery s cieľom zabezpečiť udržateľný roz-
voj príslušného trhu práce.

V obidvoch odvetviach, strojár-
skom aj elektrotechnickom, aj 
napriek vysokej nezamestna-
nosti môžeme stále nájsť veľké 
množstvo voľných pracovných 
miest. Existuje tu totiž značný 
nepomer v zručnostiach získa-
ných prostredníctvom vzdelá-
vacieho systému a  potrebami 
trhu práce. Pre zamestnávateľov 
je veľmi ťažké nájsť kvalitných 
pracovníkov s  požadovanými 
kompetenciami. Na druhej 
strane sa pracovníci stretávajú 

s náročným pracovným trhom, 
ktorý sa neustále mení a ktorý 
si vyžaduje celoživotné vzde-
lávanie a  zlepšovanie zruč-
ností za účelom udržania sa 
v kontakte s novými technoló-
giami. Jedným z cieľov projektu 
skillME je poskytnúť riešenie 
týchto problémov a pomôcť tak 
zamestnancom aj zamestnávate-
ľom v strojárskom a elektrotech-
nickom priemysle.

Na vyhodnotenie nedo-
statku zručností a identifikáciu 

najrozšírenejších medzier 
v  zručnostiach v  strojárskom 
a elektrotechnickom priemysle 
boli vedené diskusie a rozhovory 
v cieľových skupinách so zástup-
cami strojárskych a elektrotech-
nických  spoločností rôznych 
veľkostí zo zúčastnených krajín. 
Takto boli identifikované štyri 
najkritickejšie oblasti medzier 
v  kvalifikácii: technická doku-
mentácia, CAD/CAM, znalosť 
materiálov a automatizácia. 

Na zaplnenie týchto medzier 
vytvorili partneri štyri kurikulá 
v  národných jazykoch zúčast-
nených krajín. V  ďalšej fáze 
projektu budú tieto osnovy 
implementované v  podobe 
pilotného testovania a  prispô-
sobené vzdelávacím systémom 
všetkých krajín zapojených do 
projektu. Nové osnovy budú 
použité v učebniach a dielňach 
(v  rámci veľkých spoločností) 
za účelom dosiahnutia opti-
málneho pomeru teoretických 
a praktických vedomostí. Budú 
použiteľné v  oblasti odbor-
ného vzdelávania a  prípravy 
a v oblasti celoživotného vzde-
lávania dospelých.

Očakáva sa, že výsledky 
projektu zlepšia zamestnateľ-
nosť pracovníkov, nárast miery 
zamestnateľnosti a  zvýšenie 
konkurencieschopnosti európ-
skych strojárskych a  elektro-
technických firiem na európskej 
a globálnej úrovni. Bude to mať 
pozitívny vplyv na hospodár-
sky rozvoj a vyhliadky regiónu. 
Modernizácia národných systé-
mov OVP bude mať vplyv nielen 
na strojársky a elektrotechnický 
priemysel, ale aj iné sektory, 
ktoré budú ťažiť zo zlepšenej 
schopnosti reagovať na medzery 
v kvalifikáciách a budúce potreby 
v oblasti kvalifikácie.

Projekt trvá od novembra 
2014 do októbra 2017, je spolu-
financovaný Európskou komi-
siou a  je súčasťou programu 
Erasmus +.

Zo Slovenska sú do 
projektu zapojené:
•  Zväz elektrotechnického 

priemyslu,
•  Štátny inštitút odborného 

vzdelávania,
•  Stredná odborná škola Stará 

Turá.

SOŠ Stará 
Turá

Pozvánka na „Spoločenský večer SOŠ 2017“ 
Dňa 11. februára 2017 (sobota) sa bude konať v jedálni Strednej 
odbornej školy na Športovej ulici v  Starej Turej tradičný 
SPOLOČENSKÝ VEČER – 13. ročník (ale už 14. v poradí – 
spolu s  nultým ročníkom) organizovaný Združením rodičov 
pri ZSŠE a vedením SOŠ. O zábavu sa postará hudobná skupina 
Amy‘s z Moravského Lieskového. 

Predpredaj vstupeniek na sekretariáte SOŠ (p. Arbecíková – 
tel. 032 776 3077), resp. na tel. 0905 647874. Cena vstupenky je 
20,- EUR na osobu. V cene vstupenky je: prípitok, večera, 2. večera 
(raut), tombola (vstupenka je zlosovateľná), dobrá zábava s hudob-
nou skupinou. K dispozícii bude tiež kultúrna miestnosť s posede-
ním a ďalším občerstvením. 

17. januára sa v Dome kultúry Javorina 
darovala najvzácnejšia tekutina na svete
Ľudská krv je nenahraditeľná a preto sa pova-
žuje za najvzácnejšiu tekutinu. Dňa 17.1.2017 
sa uskutočnil v Dome kultúry Javorina Stará 
Turá mobilný odber krvi. Odobratie potreb-
ného množstva krvi prebehlo pod odbor-
ným dohľadom pracovníkov Národnej 

transfúznej služby z pracoviska Trenčín. Po 
vyšetrení, tuto vzácnu tekutinu darovalo 31 
dobrovoľných darcov. Za toto krásne gesto 
im patrí poďakovanie vopred od tých, ktorí ju 
budú potrebovať, hlavne pri záchrane života.

Text a foto: Viliam Solovič 
Na snímke zľava: Ľ. Gondárová (darovala 26x), František 
Redaj (53x), D. Pániková (1x), H. Klimková (10x).
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo pripravujeme na febrár 2017?
• V  stredu 1. 2. v  CVČ privítame 30 žiakov 

II. stupňa ZŠ, ktorí sa utkajú v  znalostnej 
súťaži IQ tím 2017. Celá akcia je pod zášti-
tou detského parlamentu mesta Stará Turá 
a finančne ju podporila Nadácia ŽIVOT.

• V piatok 3. 2. sa deti budú tešiť z polročných 
prázdnin a CVČ pre nich pripravilo dopo-
ludňajšiu prázdninovú plaváreň (začiatok 
o 10.00 hod). V popoludňajších hodinách 
budú prebiehať všetky záujmové krúžky 
podľa rozvrhu.

• V piatok 10. 2. v spolupráci s detským par-
lamentom a s Klubom 3 organizujeme pre 
deti základných škôl Valentínsku disko-
téku. Akcia sa koná v Klube 3 (Dom kultúry 
Javorina – bočný vchod) a začiatok je o 16.00 
hod. Deti sa môžu tešiť nielen na 3 hodiny 
hudby, ale i na hry, súťaže a malú tombolu. 

• V stredu 22. 2. pripravuje pre deti ZŠ v rámci 
tvorivých dielní Podmaľbu na sklo. Akcia sa 
uskutoční v CVČ a začiatok je o 15.00 hod. 
Materiál a pomôcky pre deti sú k dispozícii 
v CVČ, stačí si priniesť prezuvky.

• Jarné prázdniny (27. 2. – 3.3.) vyplníme 
školopovinným deťom už tradičnými  

majstrovstvami:
 » Pondelok 27. 2. Majstrovstvá detí ZŠ 

v šípkach (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Utorok 28. 2. Majstrovstvá detí ZŠ 

v kolkoch (zraz o 9.45 pri kolkárni)
 » Streda 1. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v „člo-

veče“ (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Štvrtok 2.  3. Majstrovstvá detí ZŠ 

v scrabble (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Piatok 3. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v skla-

daní puzzle (zač. 10.00 hod v CVČ)
Upozornenia:

 » Uvedené časy jednotlivých majstrov-
stiev sú presným začiatkom každého 
z nich, preto je dôležité, aby deti tento 
čas dodržali. Neskorý príchod je žiaľ 
prekážkou v účasti dieťaťa.

 » Majstrovstvá sú z objektívnych príčin 
vhodné a určené len pre deti ZŠ, nie pre 
mladšie deti.

 » Účasť detí na majstrovstvách je 
bezplatná.

Počas jarných prázdnin fungujú všetky záuj-
mové krúžky podľa rozvrhu.

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

Poštárska
Už dlhší čas sú Turanci v amoku,

z toho, čo malo byť symbolom pokroku.
Staručkú poštu nám obnoviť sľúbili

a sľuby honosné sa Turancom páčili.

Už o pár mesiacov stála pošta nová,
budova moderná, čo všetkých schová.

Novotou, farbami a drevom voňala
a svojich klientov z cesty si lákala.

Čo je však v Turej národný zvyk?
Namiesto uznania, kritika, krik.
Čím by sa inde dlho, dlho tešili,

to sme my v Turej tak troška skazili.

Prvotný ošiaľ čoskoro vyprchal
a stopu trpkosti v Turancoch zanechal.

Prečo tam prepážiek milión spravili,
keď by tri okienka bohato stačili?

Desiatky ľudí i keď tu čakajú,
viac ako k trom nám pristúpiť nedajú!

A keď aj skúsime, možnože dá sa,
„vedľa vás obslúžia“ – ceduľa hlása. 

Chudiatka poštárky robia, čo môžu,
viac rúk však nemajú, pre lásku božiu.
Tiež musia počúvať príkazy vrchnosti:
Stačí to! Šetrí sa! Skončil čas hojnosti.

A tak tie ženičky poctivo makajú
a všetku kritiku hrdinsky znášajú.

A robia s peniazmi, v strehu byť musia.
Viac ako pokoja však nervov si skúsia.

A vďaka Turancov? Počuť ju nie je.
Sú nervózni, naštvaní. Kade to speje?

Pochvala žiadna, len nevôle, kriku,
čo pošta nečula od svojho vzniku.

A ešte navyše, čuduj sa svet,
ani v tom čakaní dohody niet.

Jeden rad, tri rady – ktorá je rýchlejšia?
I výhra v tipose vraj býva istejšia.

Ja sa viac ponáhľam! Mne ujde bus!
Ja čakať nebudem! Zastav ma! Skús!
Zvady a hádky sa nám z pošty linú,

možno, že príde aj k trestnému činu.

Slušnosť a pokora? To sa dnes nenosí.
Radšej sa veselo ťaháme za nosy.

A v čom je riešenie tohto nášho sporu?
Nielen ja, nielen ty – buďme slušní spolu!

 Věra Tepličková

Maľba Zuzany v charitatívnom 
kalendári TV JOJ
Televízia JOJ tento rok oslavuje svoje 15-te narodeniny. 
Pri tejto príležitosti spolu s Nadáciou TV JOJ vyhlásila 
celonárodnú súťaž „Televízia JOJ očami našich divákov.“ 
Zapojiť sa do nej mohol každý bez ohľadu na vek, ktorý 
mal chuť výtvarne zachytiť hviezdne okamihy z televíznej 
obrazovky - svoje idoly, obľúbené seriály alebo programy, 
ktoré sledoval počas 14 rokov vysielania TV JOJ. Z celko-
vého počtu 1635 prijatých diel z celého Slovenska porota 
vybrala 60 najlepších, ktorí dostali finančnú odmenu a ich 

práce sú uverej-
nené v charitatívnom stolovom kalendári na rok 
2017. Medzi nimi je uverejnená i úspešná maľba 
Zuzany Naďovej, žiačky výtvarného odboru 
ZUŠ Stará Turá, ktorú vedie Mgr. Miroslava 
Lacová. Aj Zuzaninou zásluhou budú podpo-
rené talentované deti, pre ktoré je celý výťažok 
z predaja kalendára určený. Tešíme sa z úspechu 
a blahoželáme! ZUŠ Stará Turá

OBČIANSKA INZERCIA

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

• Orez, výrez a porez ovocných a komplikovaných stromov. Rezanie 
a štiepanie dreva štiepačkou, čistenie zanedbaných pozemkov. Rýchlo, 
lacno a spoľahlivo. Bližšie informácie na tel. č. 0919 320 767.

• Predám rozostavaný dom v obci Krajné za cenu stavebného pozemku. 
Bližšie informácie na tel. č. 0905 128 805.

• Predám palivové drevo. Cena dohodou - lacno. Bližšie informácie 
na tel. č. 0905 128 805.
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NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Pronská, Jana: Janičiarova žena • Fulmeková, Denisa: 
Konvália • Adiga, Aravind: Biely tiger • Macháčová, Adriana: Keď láska 
zabíja Detektívky Červenák, Juraj: Diabol v zrkadle Náučná 
literatúra Kol.: Slovník súčasného slovenského jazyka • Smatana, 
Miloslav: Rozpamätávanie - prvá svetová vojna jazykom prastarých 
otcov a materí • Maroon, Istifan: Syndróm vyhoření u sociálních 
pracovníků • Kol.:  Guinness world records 2017 (svetové rekordy, 
kuriozity, zaujímavosti) • Broska, Igor:  Planéta, na ktorej žijeme • 
Baričák, Pavel: Indonézia Detská literatúra Gallo, Igor: Hľadaj 
meno pod písmeno: zvieratkovská abeceda • Štelbaská, Zuzana: 
Zornička • Macourek, Miloš: Mach a Šebestová na cestách Detská 
náučná literatúra Senčanski, Tomislav: Malý vedec

DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS SRDEČNE POZÝVA

•	10. februára 2017  o 18.00 hod. na valentínske divadelné pred-
stavenie Nevyliečiteľní. Miestami lyrická, miestami bláznivá 
komédia v príťažlivom hereckom obsadení. Spleť lások, prelína-
nie sa vzťahov a následné trápenia hlavných hrdinov zverených 
do rúk psychológom, ktorí by sami potrebovali odbornú pomoc, 
prináša množstvo komických situácií. Účinkujú: H. Krajčiová, L. 
Barilíková, C. Kassai, V. Horján, K. Mikulčík. Vstupné: 11,- a 12,- €.

•	7. marca 2017 o 18.00 hod. na hudobný program Piesne 
donských kozákov. Piesne kozákov, to sú hlavne príbehy 
zo života. Príbehy kozákov, ich rodín, priateľov, druhov v boji, 
v časoch služby v armáde či bežného dedinského života. Piesne 
o živote, láske, práci, piesne v bojovom nasadení, pri zábave, 
oddychu, pití vodky či len tak. Piesne veselé, roztopašné, zádum-
čivé, ale hlavne svojské a typické pre kozácku dušu stáročia 
dedené z deda na otca, z otca na syna, z babušky na mamu... 
Piesne dravé a pokojné ako neviazaná rieka DON – srdce, telo 
a duša Donských kozákov. Vstupné: 7,- €.

•	24. mája 2017 na predstavenie Radošinského naivného divadla 
To nemá chybu.

PRIPRAVUJE ZÁJAZDY
•	22. marca 2017 do SND Bratislava na divadelné predstavenie 

Je úžasná! Pravdivý príbeh Florence Fosterovej Jenkinsovej, naj-
horšej speváčky na svete, ktorý stále zabáva divákov v desiatkach 
vypredaných divadiel na svete. Vedela s takou chuťou zle spievať 
slávne operné árie, až skutočne vypredala slávnu Carnegie Hall.  
Účinkujú: K. Magálová, K. Mikulčík, B. Turzonovová, I, Kuxová, 
M. Geišberg. Poplatok: 25,- €.

•	22. apríla 2017 na výstavu Flóra Olomouc. Poplatok za 
dopravu: 8,- €.

•	6. mája 2017 do GOJA Music Hall na svetový muzikálový hit 
Ples upírov. Účinkujú: M. Vojtko, B. Matuš, N. Grossová, M. 
Bragagnolo,  P. Vítek, T. Vaněk a ďalší. Poplatok: 51,- 48,- 44,- 
a 36,- €  (závisí od vstupenky)

•	28. mája 2017 do Športovej haly Nitra na muzikál Jesus Christ 
Superstar – najdokonalejší muzikál všetkých čias, ktorý prešiel 
celý svet a hral sa na najväčších muzikálových scénach. Réžia: 
J. Ďurovčík. Účinkujú: P. Vyskočil, J. Slezák, I. Tásler a IMT Smile, 
K. Hasprová, N. Pocisková a ďalší. Poplatok: 40,- €.

PRIPRAVUJE KURZ
Základy šitia na stroji pre začiatočníkov i mierne pokročilých. Na 
kurze sa záujemcovia naučia ovládať šijací stroj, šiť rovno a oblúky, 
používať rôzne stehy a pätky a ušijú si aj jeden výrobok. Vlastný 
stroj je podmienkou. Termín: marec 2017 (5 x 2 hodiny). Poplatok: 
25,- €.

Záujemcovia o rezerváciu vstupeniek a zájazdov sa môžu 
prihlásiť v kancelárii DK Javorina, tel. 032/776 33 66.

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

18. februára 2017.
Hudba: Trend 

Vstupenky 15EUR (večera + 1/2 fľaše vína) si 
môžete zakúpiť u E. Adámkovej, tel. 0908 748 983, 
alebo na sekretariáte Domu Kultúry Javorina Stará 

Turá, tel. 032/776 33 66.

Blahoželanie k 70-tym 
narodeninám – 
Anna Hluchá

Drahá naša mamička, k Tvojim 
70 narodeninám Ti prajeme 
hlavne veľa zdravia, spokojnosti, 
lásky a veselého ducha. Ďakujeme Ti za lásku 
a starostlivosť, ktorú nám každý deň preukazuješ. 
Veľmi Ťa ľúbime. 

Manžel Viliam Hluchý, deti Blanka s rodinou 
Miriamka a Viliam.

Moje kopanice opäť 
v predaji
Pre veľký záujem bola kniha pani Alžbety 
Cibulkovej - Moje kopanice  na konci 
roku 2016 v Infoture vypredaná. Vďaka 
dotlači bude opäť vo februári v predaji.

Nová 
kniha v predaji
Do predaja sa dostala nová kniha 
pani Mgr. Lenky Drgoncovej 
– Poselství potravin. Knihu si 
môžete zakúpiť v každom dobrom 
kníhkupectve. Autorka pochádza 
z Novomestského okresu a knihu 
písala už dlhší čas. Avšak až 
v decembri 2016 uzrela svetlo sveta. 
Kniha je určená pre čitateľov, ktorí 
sa zaoberajú zdravou výživou, ale 
osloví i široké publikum čitateľov.



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 02/2017  9

Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Čas uteká, smútok ostáva ťa v srdci bolieť neprestáva. 
So slzami k hrobu chodím, na Teba synu stále myslím.

Dňa 3.1.2017 uplynulo 8 rokov, čo nás 
navždy opustil Ivan JURICA.

S láskou spomína matka, brat a sestra.

•
Dňa 22.2.2017 uplynú 4 roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, starý a prastarý otec 
Miroslav DRŽKA. Kto ste ho poznali, 
venujte mu prosím tichú spomienku. 
Ďakujeme.

S láskou spomína celá rodina.

•
Vo februári uplynie 40 rokov od úmrtia 
Benka KOLLÁRA zo Starej Turej. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína 
manželka s rodinou. 

•
Dňa 6. februára 2017 uplynú 4 roky, čo 
nás navždy opustila naša drahá manželka, 
mama a stará mama Mgr. Anna 
PRIBIŠOVÁ.

S láskou a vďakou spomínajú manžel 
Ján, synovia Ján a Ľubomír s rodinami.

•
So smútkom v srdci sme 
si pripomenuli výročia 
našich zosnulých, čo nás 
navždy opustili naši rodi-
čia Darinka SLEZÁ-
KOVÁ a Miloslav 
SLEZÁK.

S láskou spomína celá smútiaca rodina.

•
Dňa 10.2.2017 si pripomenieme 25. výročie, 
čo nás navždy opustil náš drahý Jozef 
MORAVČÍK. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, deti a vnúčatá. 

•
Na konci chodníka anjel stál,v očiach slzy mal a plakal. 

Vedel, že berie toho, koho v rodine každý miloval. 
Nebolo ti dopriate s nami ďalej byť, 

nebolo lieku, aby si mohol žiť. 
Bolesťou unavený tíško si zaspal, 

zanechal si, čo si mal rád. 
Do neznámeho sveta odišiel si spať, 

zaplakal každý, čo ťa mal rád. 
Ťažké bolo lúčenie, v srdci žiaľ, 
čo sme milovali Boh nám vzal.

Dňa 2.12.2016 uplynul jeden rok, čo nás 
navždy opustil náš drahý Dušan 
PULLMAN. 

S láskou a úctou spomína 
manželka, deti s rodinami, 

mama, súrodenci, ostatná rodina 
a zvlášť jediná vnučka Lenka.

Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, 
však spomienky na Teba sú hlboko v nás. 

Dňa 16.2.2017 uplynie 20 rokov uplynie 
20 rokov od smrti Štefana SELECKÉHO. 
Kto ste ho poznali a mali v úcte, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku. 

S láskou spomínajú deti 
s rodinami a ostatná rodina.

•
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamou, 
babičkou a prababičkou Annou FRNO-
VOU dňa 23.12.2016. V najťažších chvíľach 
ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. Veľmi si to 
vážime a ešte raz Vám  ďakujeme. Veľké 
ďakujem za dôstojnú rozlúčku patrí pani 

Mgr. Chmúrovej a pani Adamusovej a za starostlivosť 
pánovi MUDr. Muthovi. 

S láskou spomína celá rodina.

•
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 

pri plameni sviečky na Teba myslíme. 
Tvoj odchod zabolel a bolí celý čas, 

tá rana v srdci sa už nezahojí, aj keď prejde dlhý čas. 

Dňa 3.2.2017 si pripomíname prvé smutné 
výročie, čo nás opustila naša milovaná 
manželka, mama a stará mama Oľga 
POTFAJOVÁ. 

S láskou spomína manžel a dcéry. 

•

Dňa 11.2.2017 uplynie 11 rokov, čo nás 
navždy opustil náš brat, švagor, ujco 
a kamarát Vladislav KUBEČKA. Kto ste 
ho poznali a mali radi, venujte mu tichú 
spomienku. 

S úctou spomína smútiaca rodina. 

•
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, 

pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 
Aj keď si odišiel a niet ťa medzi nami, 

v našich srdciach zostávaš stále s nami. 

Dňa 25.11.2016 uplynul rok, kedy nás navždy 
opustil náš syn Gustav BUNO. Kto ste 
ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

Smútiaca rodina.

•
Aj keď už nie si medzi nami, 

v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 23.12.2016 uplynulo 5 rokov, čo nás 
navždy opustil, drahý manžel, otec, starý 
otec Ing. Pavol ZMEKO.

S láskou a úctou spomína manželka 
Oľga, synovia Daniel, Peter a Martin 

s rodinami i ostatná rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Leontýna Poláková, Aneta Bičianová

Idú spoločným životom
bez záznamu

Posledné rozlúčky
Anna Frnová, Anna Sameková, Jaroslav Janík, 

Vladimír Václavek, Milan Hajtún, Drahoslava 

Machovičová

Zoznam jubilantov 
za mesiac FEBRUÁR 2017

Ing. Elena Beláková, Viera Hučková, Margita 

Nikodemová, Vladislav Garafa, Oľga Držíková, 

Viera Klepáčová, Mgr. Dušan Gavač, Jozef 

Saukulič, Emília Majtánová, Štefan Švrčič, 

Alžbeta Pribišová, Ján Janso, Alžbeta Volárová, 

Milan Pleško, Emil Klementovič, Libuša 

Ševcechová, Alžbeta Petrovičová, Kristína 

Feriancová, Pavol Predný, Helena Sýkorová, 

Ing. Ján Vráblik, Ing. Viliam Václavek, 

Zuzana Feriancová, Zuzana Stachová, 

Anna Zálešáková, MUDr. Irena Hebortová, 

Mária Matejáková, Eva Ukropcová, Zuzana 

Stančíková, Bohumil Trúsik, Ida Juráňová, Ján 

Ťažký, Marta Šurinová, Ľudmila Matušíková, 

Emília Klačková

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

Kráľovstvo snehu
Sneh zakryl trávu,
listy, polia, lúku,

obsypal vetvy stromov,
túžiacich po odpočinku.

Snehové kráľovstvo
hôr a strání,

slnko odráža sa leskom
na bielej perine.

Krajina zapadla snehom,
pod ním všetko oddychuje,

natíska sa otázka,
kde vtáčatko nocuje?

Nasyp zrnká,
rozkroj jabĺčko,

pýta drozdík, sýkorka,
okúsim ho zobáčikom.

Až rozpustí sa biela pokrývka,
vtáčik vyššie poletuje,
zoskočí si z konárika,

že prežil, spevom zaďakuje....

J. Trúsiková
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SOCIÁLNY ŠATNÍK 
je otvorený
Staré známe porekadlo „šaty robia človeka“ je i v súčas-
nej dobe pravdivé. Avšak práve v súčasnosti, v období 
konzumu, veľa ľudí nemá dostatok finančných prostried-
kov na kúpu oblečenia pre seba, prípadne pre svoje deti. 
Vzhľadom na túto skutočnosť sa mesto rozhodlo otvoriť 
sociálny šatník pre občanov mesta, ktorí sa nachádzajú 
v nepriaznivej sociálnej situácii. V šatníku sa bude poskyto-
vať bezplatná vecná pomoc pre invalidných a starobných 
dôchodcov s nízkym príjmom, rodiny s nezaopatrenými 
deťmi, občanov v hmotnej núdzi, odchovancov detských 
domovov, občanov alebo rodiny v náhlej krízovej situácii, 
občanov bez domova.

Sociálne oddelenie, sociálna komisia v spolupráci s dob-
rovoľníkmi upravili priestory bývalej materskej školy na 
ulici M. R. Štefánika č. 354, ktoré sú v správe Technoturu 
a vytvorili podmienky na realizáciu sociálneho šatníka. 
Sociálny šatník bude otvorený vo štvrtok od 14,00 hod. – 
16,00 hod. prvý a druhý týždeň v mesiaci. V týchto hodi-
nách budeme aj prijímať veci, ktoré doma už nepotrebujete 
a sú ešte funkčné a nepoškodené.

Veríme, že aj touto formou dokážeme pomôcť občanom 
nášho mesta, ktorí to naozaj potrebujú. 

Odkaz na video z otvorenia sociálneho šatníka:
http://youtu.be/066GjrMa8jc

sociálne oddelenie

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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Životné jubileum 
Ivana Capeka
Stretol som v živote dosť ľudí, ktorí ma ovplyvnili natoľko, že bez nich 
by som  nebol celkom  tým, kým som. Patrí k nim aj  staroturiansky 
rodák Mgr.  Ivan Capek, bývalá výrazná pedagogická osobnosť 
myjavského gymnázia, v závere školskej služby aj jeho riaditeľ. 
V adventnom čase minulého roka (13. decembra 2016), dožil sa 
80 rokov, počas ktorých nás spojili mnohé  bežné i profesné aktivi-
ty. Priateľmi sme dodnes, a tak mi treba k jeho životnému jubileu 
napísať krátky medailón aj s nevyhnutnou plurálnou podobou. 

Naše detstvo sme prežili v sluš-
nom kultúrnom i  konfesio-
nálnom prostredí rodiska.  
V  politicky rušných povojno-
vých rokoch  užívali sme slobodu  
v  prírodnom prostredí okolo 
skalky za Gátom, v Capekových 
záhrade za železničnou traťou, 
na veľkom dvore ľudovej školy, 
na Drahách, na starom škvá-
rovom ihrisku, na kúpalisku 
Javorina či na Hnilíkoch. Ako 
stredoškoláci však už na  novom 
modernom štadióne, na vode 
v Dubníku i na Veľkej Javorine. 
Hry, šport a tréning sme vnímali 
ako dobre využitý čas v každom 
ročnom období. Súťažili  sme 
vonku či v telocvični meštianky, 
hoci o  športovom profesiona-
lizme sme nemali ani potuchy. 
Pohyb znamenal veľa pre naše 
zdravie a telesnú všestrannosť, 
z čoho ťažíme i ako seniori.

Minulé storočie nám pri-
pravilo aj chvíle pohnuté. Doba 
dospievania výrazne zasiahla 
do našich existencií, najmä 
v rokoch pohonu na „triednych 
nepriateľov“. Náš problém bol 
v tom, že  obaja sme mali otcov 
živnostníkov (Oto Capek bol 
odborník v módnom krajčírstve, 
Jozef Uhlík majster v modernom 
nábytku), ktorých pofebruá-
rový režim označil za kapitalis-
tov. Často  virtuálni mocipáni, 
skrývajúci sa za vládu „robot-
níkov“, dovolili nám nakoniec 
absolvovať „jedenásťročenku“, 
strednú školu s  pár dobrými 
pedagógmi z predchádzajúceho  
novomestského Gymnázia M. 
R. Štefánika. Potom, kľukatou 
cestou (Ivan si najprv vylepšil 
profil v PREME), ale s cenným 
svedectvom o  úspešnom exá-
mene,  predierali sme sa štúdiom 
v  Bratislave, až sme  jedného 
dňa, ako „promovaní pedagógo-
via“, stáli pred svojimi žiakmi. 

Kolega Capek na Myjave ako 
chemik a biológ, ja v Brezovej 
pod Bradlom ako dejepisár 
a zemepisár. Nezávisle na sebe 
sme si tak vybrali priestor pro-
fesionálnej existencie i  miesto 
trvalého pobytu v našom pod-
javorinsko-podbradlianskom 
kraji, čo nás posunulo k užitoč-
nej spolupráci.  Navyše,  Ivan sa 
aj trvale prepojil na moje pôso-
bisko ženbou s  Brezovčankou 
Milkou Valihorovou. Ba aj 
návraty do milej nám Starej 
Turej, sme si často a dodnes spo-
ločne plánovali. 

Čo ovplyvnilo Ivanove už 80 
ročné osobné dejiny? Motorom 
jeho vitality boli túžby a ciele, 
ktoré si dodnes stanovuje. 
Predurčilo ho k  tomu jeho 
športové a  hudobné  nadanie 
v mladosti (kontrabas). Potom 
to bol jeho originálny pedago-
gický rukopis. Konzekventný 
v sympatickej tvrdohlavosti bez 
rigidity, hĺbavý v  pohľade na 
svet, čitateľný v medziľudských 
vzťahoch, ale aj v  didaktickej 
schopnosti  prednostne ponúk-
nuť vedomosti pred hroziacim 
prstom.  S jeho menom sa spája 
mnoho úspechov gymnázia, 

a  to vôbec nemám na mysli 
len vedúcu funkciu. Ide predo-
všetkým o jeho študentov, ktorí 
uspeli v  prírodných vedách 
a stali sa odborníkmi vo svojich 
oboroch. A nie je  málo tých, čo 
sa k nemu ako k autorite hlásia.

A poznatky zo širokej  palety 
vedomostí Ivan verbálne pre-
zentuje aj účastníkom  turis-
tických a tématických zájazdov 
Spoločnosti M. R. Štefánika. 
Bolo ich hodne tu doma i za hra-
nicami. Na  cestách personálne 
s ním stále počítam a radím ho 
k  svojim tromfom ako bota-
nika, geológa, paleontológa či 
geomorfológa. Spoľahlivejšieho 
od neho by som nenašiel ani 
povestným Diogenovým lampá-
šom. Spomenul som mu to aj na 
našom posedení v myjavskom 
hoteli Štefánik, kde ma pozval 
v deň svojho jubilea. Spomínali 
sme (ad hoc) na krajiny a spo-
znané mestá doma i  vo svete. 
A čo sa týka Ivanovho koníčka – 
geoológie, vrátili sme sa duchov-
ným zrakom do slovenských 

a  českých pohorí (Vonkajšie 
i  Vnútorné Katrpaty s  Tatrou, 
Fatrou i  Matrou, Beskydy, 
Jeseníky, Krkonoše, Krušné 
hory, Šumava, ale i  skromná 
Českomoravská vrchovina), zo 
zahraničných (rakúske, bavor-
ské, švajčiarske, francúzske, 
talianske a slovinské Alpy, ďalej 
Apeniny, Ardeny...). Bolo to 
krásne, commé stato bello, ako 
nás to taliansky priučil dnes už 
95 ročný priateľ Karolko Steklý. 

Ivan Capek je  introvert, 
ale dobre poznám jeho poli-
tické i  náboženské postoje. 
Kresťanská viera mu nikdy neb-
ránila vnímať svet v evolučnej 
línii, odporní mu boli len radi-
káli a  vyznávači  vulgárneho 
materializmu. Transcendentno 
reflektuje v znamení kríža osob-
ným prežívaním, ale vo farskom 
spoločenstve aj prepojením  na 
iných. Fascinuje ho Kantova  
idea o hviezdnom nebi nad hla-
vou a mravnom zákone v srdci. 
Matematicky je to aj jeho naj-
kratšia vertikála k  etike, aby 
nikoho na svoje konto neokrádal 
a osobný účet nadobúdal v čest-
nom živote. 

Po smrti manželky Milky 
dokázal prekonať strach z prázd-
noty. Samozrejme, s pomocou 
viery, milujúcich detí  i vnukov 
v Bratislave a Banskej Bystrici, 
ale aj prácou v staroturianskej 
záhrade a túlačkami s priateľmi 
po milých mu pešinkách.

Vinšujem jubilantovi v mene 
rodákov ešte mnoho slnečných 
rokov a chuť do aktivít, ktoré rád 
vykonáva. 

V dobrej viere 
Peter Pavel UhlíkHalič 2015

E. Tomisová s pedagógmi P. Uhlíkom a I. Capekom
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VLASŤ TI NEDALA KOLÍSKU A ANI ROV 
AUGUSTÍN MALÁR (1894 – 1945) – I. DIEL
V našom časopise Staroturiansky spravodajca č. 9/2016 sme na s. 
2 o. i. písali o zámere vybudovať v našom meste pamätník sloven-
skému generálovi Augustínovi Malárovi od ak. sochára Mariana 
Polonského s dominujúcou bustou vojenského sochára Ladislava 
Polláka. Keďže informovanosti pre občianstvo nie je nikdy dostatok 
(najmä pri takýchto zámeroch), rozhodli sme sa využiť túto príleži-
tosť a poskytnúť o osobnosti generála čo najviac faktov, prípadne 
aj niečo navyše. Nakoľko je jeho životopis rozsiahlejší, ponúkam 
ho čitateľom včas a na viacero častí.

Vážení čitatelia, zamyslime sa 
nad našou osobnosťou, nad osu-
dom toho, ktorý na Starej Turej 
na prelome 19. a 20. storočia 
vyrastal a dospieval. Udialo sa 
tak v dome s poslednou adresou: 
ulica SNP, č. Ľ/272, dnes je tam 
umiestnený zrejme vstup do OD 
Billa. Za roky tento do ulice situo-
vaný dom mal obchodík s papier-
nictvom a trafikou, ktorý viedla 
vdova Elena Malárová. A za tým 
domom v spoločnom dvore vtedy 
bývalo viac rodín, o. i. dočasne 
aj Štefan Vavrovič s manžel-
kou Máriou, rod. Slezákovou 
a ich štvoro detí, než sa neskôr 
presťahovali na Mýtnu ulicu č. 
410 do Slezákovského domu, 
oproti ev. a. v. kostolu. Píšeme 
tak aj preto, že z tejto rodiny Ján 
a Rudolf Vavrovičovci si už od 
detstva udržiavali celoživotné 
priateľské kontakty s vekovo 
blízkymi bratmi Malárovcami 
– Augustínom a Jánom (1900 – 
1992). S naposledy menovaným 
Rudolf Vavrovič až do jeho nesko-
rej staroby.

Augustín Malár prišiel na 
tento svet 18. júla 1894 v horno-
rakúskej obci Reitern rodičom 
Michalovi Malárovi a Elene, rod. 
Vrábelovej. V tom čase boli rodi-
čia mimo Starú Turú a venovali 
sa podomovému obchodu, hau-
zírovaniu. Za podobných pod-
mienok sa rodičom o šesť rokov 
neskôr narodil syn Ján. V Starej 
Turej obaja súrodenci prežili 
svoje detstvo, tu v rokoch 1900 
– 1906 navštevoval Augustín 
evanjelickú ľudovú školu. Už 
vtedy si vypestoval silný citový 
vzťah k matke, ktorý sa umoc-
nil po smrti otca Michala (1912). 
Pretrvával uňho po celý život 
a pamätníci vraveli, že Augustín 
často ako vyšší dôstojník navšte-
voval matku aj na osedlanom 
koňovi. Takéto návštevy stávali 
sa neskôr pre vo dvore žijúceho 
drevorezbára Jána Hlubockého 
(1903 – 1943) často príležitos-
ťou drankať od neho finančnú 
hotovosť, ktorú potreboval 
najmä pre svoj nezriadený život, 
dôsledky ktorého boli často 

spojené s nevoľou, až hnevom 
Augustínovej matky. Zrejme za 
takýchto podmienok a pomerov, 
ale aj z  vďačnosti za peňažnú 
podporu mohol vzniknúť 
u Hlubockého impulz k stvárne-
niu drevorezby busty A. Malára 
v generálskej rovnošate, ktorá sa 
v súčasnosti nachádza v zbier-
kach Podjavorinského múzea 
v Novom Meste nad Váhom.

Po absolvovaní ľudovej školy 
začal Augustín v roku 1906 štu-
dovať na evanjelickom gymná-
ziu v Skalici a neskôr pokračoval 
na evanjelickom lýceu v Šoproni. 
Štúdium ukončil skúškou dospe-
losti 10. júna 1914. Vtedy sa 
zapojil aj do činnosti pokroko-
vého samovzdelávacieho spolku 
Zora, za čo bol uhorskými 
úradmi považovaný za pansláva. 
Doplňme, že spolok viedol náš 
rodák Juraj Roháček (1893 – 
1919), budúci staroturiansky 
evanjelický kaplán. Necelé tri 
týždne po maturite, 28. júna 
1914, keď Augustín v  Starej 
Turej oddychoval v rámci škol-
ských prázdnin, šokovala podu-
najskú monarchiu a celú Európu 
správa o sarajevskom atentáte na 
následníka habsburského trónu 
Františka Ferdinanda d´Este 
a jeho manželku Žofiu. Atentát 
sa stal zámienkou na rozpúta-
nie 1. svetovej vojny. Ešte v ten 
deň dorazila táto správa aj do 
staroturianskej Trokanovskej 

krčmy. Uveďme, že táto sa spolu 
s obchodom nachádzala na pra-
vej strane potoka Tŕstie, viac ako 
sto metrov oproti jeho prúdu 
od úrovne katolíckeho kostola. 
Dodajme tiež, že tu k majiteľke 
Anne Trokanovej sa priženil 
v roku 1891 Šimon Slezák (1856 
– 1904) z  Drgoňovej doliny. 
V  ich päťdetnom manželstve 
sa narodil aj Ján Slezák (1896 – 
1984), ktorý ako Slovák dosiahol 
v histórii USA doteraz najvyš-
šie možné postavenie a kariéru. 
V tom čase (1914) sa nachádzal 
v Holandsku a bol rozhodnutý 
emigrovať za oceán. Práve objekt 
spomenutého hostinca s obcho-
dom evokoval potrebu zmieniť 
sa aj o  tejto veľkej osobnosti 
z minulosti Starej Turej. Vráťme 
sa však do Trokanovskej krčmy 
onoho 28. júna 1914, kde prí-
tomný A. Malár na adresu 
zavraždeného následníka trónu 
vyslovil demoralizujúce urážky. 
To samozrejme neuniklo miest-
nym udavačom, ako aj ušiam 
žandárov. Svoje „previnenie“ 
umocnil, keď o dva týždne po 
návrate z výletu spieval pobu-
rujúcu protivládnu zakázanú 
pieseň „Hej Slováci!“ Tento 
čin bol dostatočným dôvodom 
na to, aby naňho miestni žan-
dári podali trestné oznáme-
nie za „poburovanie“ a  začali 
vyšetrovanie.

GR

Ocenenia pre ZUŠ z „Výtvarnej Myjavy“
Je veľmi dôležité poznať his-
tóriu, tradície, zaujímavosti 
a  krásy svojho regiónu, ktoré 
nám pripomínajú náš pôvod. 
Mesto Myjava, si ku koncu roka 
2016 pripomenulo 430. výro-
čie prvej písomnej zmienky 
a 40. výročie úmrtia akademic-
kého maliara Štefana Bednára. 
Pri tejto príležitosti Slovenské 
národné múzeum a  Múzeum 
Slovenských národných rád 
usporiadali 1. ročník regionálnej 
výtvarnej súťaže detskej výtvar-
nej tvorby s názvom „Výtvarná 
Myjava“ na tému Myjava a jej 
zaujímavosti. Úvodný roč-
ník výtvarnej súťaže predstavil 

svojou témou kopaničiarsky 
región prostredníctvom mesta 
Myjava, pričom bol veľkým prí-
nosom k tvorivosti a prezentácii 
detskej výtvarnej tvorby. 

Z celkového počtu 88 zare-
gistrovaných výtvarných prác 
získali ocenenia vo všetkých 
súťažných kategóriách aj talen-
tovaní žiaci zo Základnej ume-
leckej školy v Starej Turej, pod 
vedením Mgr. Miroslavy Lacovej 
a Mgr. Oľgy Medňanskej.V prvej 
kategórii- deti do 7 rokov bola 
ocenená Kristína Nešťáková (7 
rokov), v druhej kategórii- deti 
od 8 do 12 rokov získali umiest-
nenia Eva Bezáková (11 rokov) 

a  Zuzana Naďová (12 rokov) 
a v poslednej kategórii- deti od 
13 do 18 rokov bola ocenená 
Kristína Hrubá (13 rokov). 
K víťazným prácam žiakov majú 

možnosť vzhliadnuť návštev-
níci Múzea Slovenských národ-
ných rád v  Myjave. Srdečne 
gratulujeme. 

Mgr. Oľga Medňanská
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Výtvarníci ZUŠ Stará Turá 
vystavovali v Bánovciach 
nad Bebravou
V mesiacoch december a január bola verejnosti mesta Bánovce 
nad Bebravou sprístupnená  spoločná výstava žiakov výtvar-
ného odboru ZUŠ Stará Turá a ZUŠ D. Kardoša Bánovce 
nad Bebravou. Ponuku vystavovať práce staroturianskych žiakov 
v priestoroch ZUŠ D. Kardoša prijala riaditeľka ZUŠ  Mgr. Miro-
slava Lacová na základe  pozvania prozaika a dramatika Silvestra 
Lavríka, súčasného riaditeľa školy, ktorý navštívil ZUŠ v Starej Turej 
s dôvodom, oboznámiť sa bližšie s úspešnou tvorbou mladých vý-
tvarníkov. Na ďalšom stretnutí, tentoraz pracovnom, s pedagógmi 
ZUŠ D. Kardoša v našej škole,  ochotne  Mgr. M. Lacová  priblížila 
študijné, materiálne či priestorové možnosti školy a hlavne 25 ročné 
aktivity výtvarného odboru. 

Vernisáž výstavy sa konala 
počas tretieho ročníka  

„Predvianočného bazára,“ kto-
rého organizátorom bola 
ZUŠ DK, Mesto Bánovce nad 
Bebravou a  MsKS. Kolekcii 
kresieb, malieb a  grafík býva-
lých ale i  súčasných žiakov 

výtvarného odboru ZUŠ Stará 
Turá dominovali  priestorové 
práce - drevorezby, maľby na 
drevo, kašírovaný objekt  či kera-
mická figurálna tvorba býva-
lého absolventa Jána Martáka.  
Pozornosť pútala veľkoplošná 
olejomaľba Kristíny Knapovej. 

Bánoveckí mladí výtvarníci, 
pod vedením Bc. Miriam 
Magdolenovej, sa predstavili 
plošnými prácami so zimnou 
tematikou. Predvianočný bazár, 
ktorého súčasťou bola vernisáž 
ale i remeselné ukážky, tvorivé 
dielne  či folklórne vystúpenia 
pozvaných súborov, ukončoval 
vianočný koncert žiakov a peda-
gógov ZUŠ D. Kardoša. Ako hosť 
v ňom  vystúpil i úspešný absol-
vent ZUŠ Stará Turá, dnes už 
žiak konzervatória, klarinetista 

Dominik Sedlák za korepetície 
Mgr. Andrey Borovskej.

Táto  spoločná akcia dvoch 
základných umeleckých škôl 
potvrdila, že umenie ľudí spája. 
Mesto Stará Turá stabilne pod-
poruje umelecký rast žiakov 
Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej, výsledkom čoho 
je i takáto možnosť dôstojného 
reprezentovania výsledkov žia-
kov ZUŠ a ich napredovanie. 

ZUŠ Stará Turá

Vyber si svoje povolanie
„Umelec musí mať korene. Jeho  umenie musí z niečoho spontánneho vyrasť. 
Moje vyrastá zo zážitkov a dojmov, v akých sa prelialo do mňa poznanie spoločnosti. 
Ja nemaľujem pekne... Ale maľujem zákonite. Obraz mi je vystihnutím pravdy ...“

M. A. Bazovský v rozhovore s Andrejom Mrázom, Elán, 1930

Žiaci výtvarného odboru zo 
ZUŠ v Starej Turej si každoročne 
majú možnosť rozšíriť umelecký 
výtvarný obzor i mimo priesto-
rov vlastnej školy. Napĺňaním 
myšlienky poznávania umelec-
kých škôl v praxi, prostredníc-
tvom projektu „Vyber si svoje 
povolanie“, tento rok navští-
vili Strednú umeleckú školu 
v  Trenčíne a  miestnu galériu 
M. A. Bazovského. 

Žiaci ZUŠ sa zoznámili 
s tvorbou študentov a priestormi 
školy v  rámci jej dňa otvore-
ných dverí, ktorý sa uskutoč-
nil 12. januára 2017. Súčasťou 
programu bola možnosť 
i  nahliadnuť do ateliérov jed-
notlivých študijných odborov 
a vidieť tak študentov priamo pri 
tvorbe. Čo nás teší je, že medzi 
študentmi boli i  absolventky 
ZUŠ Stará Turá a  dokonca 
i pedagógom grafických techník 

na SUŠ je naša bývalá absol-
ventka, Katarína Belišová. 

 SUŠ ponúka pre mladého 
tvorivého človeka  až 11 atrak-
tívnych študijných odborov. 
Jedným z najstarších je Odevný 
dizajn, ku ktorému sa časom 
pridružili Propagačná gra-
fika, Propagačné výtvarníctvo, 
Fotografický dizajn a Scénická 
kostýmová tvorba. Ponuka štu-
dijných odborov sa neskôr roz-
rástla i  o  Animovanú tvorbu, 
Interiérový dizajn, Priemyselný 
dizajn, Dizajn exteriéru 
a Reklamnú tvorbu. K najmlad-
šiemu patrí novootvorený odbor 
Digitálna maľba. V marci sa na 
tieto študijné odbory konajú 
talentové skúšky, ktoré absolvujú 
i žiaci našej ZUŠ.

Súčasťou programu bola 
i návšteva trenčianskej galérie, 
ktorá ponúka stálu expozíciu 
jedného z  najvýznamnejších 

a  najznámejších slovenských 
maliarov 20. storočia M. A. 
Bazovského. Tento autor bol 
spoluzakladateľom moderného 
slovenského výtvarného umenia 
a jeho diela tvoria základ zbier-
kového fondu galérie. Súčasťou 
stálej expozície je i zbierka sôch 
z  tvorby popredných sochá-
rov 20. storočia. Žiaci sa mali 
možnosť zoznámiť i  s  aktuál-
nou výstavou, ktorá prezentuje 
moderné súčasné umenie. 

Prostredníctvom priameho 

kontaktu s tvorbou študentov na 
SUŠ a s dielami v galérii M.A. 
Bazovského získali žiaci inšpi-
rujúce podnety pre svoju tvorbu 
a možno i pre budúce štúdium 
a životné zameranie. Za finančnú 
podporu prehlbovania umelec-
kých koreňov v deťoch ďakujeme 
Nadácii ŽIVOT a Rade rodičov 
pri Základnej umeleckej škole 
v Starej Turej. 

Mgr. Oľga Medňanská 
ZUŠ
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Ing. Vladislav Mikláš oslávil 70. narodeniny
Dňa 19. januára oslávil v kruhu 
najbližších svoje okrúhle 70. 
narodeniny pán Ing. Vladislav 
Mikláš. Počas celého svojho 
života sa spoločensky angažoval 
a má veľké zásluhy na budovaní 
mesta Stará Turá. Vyše 20 rokov 
pôsobil ako poslanec MsNV 
Stará Turá, ďalej ako podpred-
seda MsNV, v  rokoch 1985 – 
1991 predseda MsNV a zároveň 

poslanec ONV Trenčín a  člen 
Rady ONV Trenčín, člen ZPOZ 
pri MsNV Stará Turá, pod-
predseda komisie výstavby 
ONV Trenčín. V  súčasnosti 
je tajomníkom ZO KSS Stará 
Turá, predsedom OV KSS Nové 
Mesto nad Váhom, členom ÚV 
KSS za okresy Nové Mesto nad 
Váhom a  Myjava, podpredse-
dom ZO SZPB Stará Turá. Za 

svoje aktivity obdržal množstvo 
vyznamenaní. Prajeme Ti, aby 
husle Tvojho života hrali čis-
tými tónmi čo najdlhšie v dob-
rom zdraví, šťastí, eláne, dobrej 
nálade, rodinnej pohode v kaž-
dom Tvojom dni.

Za občanov Starej Turej, za 
všetkých, čo Ťa poznajú, za ZO 
KSS a ZO SZPB Stará Turá 

Mgr. Elena Rubaninská 

Zo srdca blahoželáme 
Martinovi Bačovi
Dňa 1.12.2016 sa dožil vzácneho jubilea, 85 rokov Martin Bača, 
ktorý patrí medzi najstarších a najvernejších fanúšikov MFK 
Stará Turá. Za dlhoročnú aktívnu činnosť v MFK v prospech 
futbalu v minulosti, mu mesto Stará Turá dňa 11.12.2015 na 
VČS MFK udelilo Ďakovný list a VV MFK Pamätnú medailu.

Text a foto: Viliam Solovič

Na snímke Martin Bača, so svojou najmladšou vnučkou Dominikou
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Mikulášsky turnaj o putovný 
pohár SOŠ Stará Turá
V piatok, 9.12.2016, sme už po druhý krát 
privítali v telocvični nadšencov futsalu na 
druhom ročníku nášho futsalového tur-
naja o  putovný pohár Strednej odbornej 
školy v Starej Turej. Po úvodných slovách 
pána riaditeľa, oboznámení sa s pravidlami 
a  po odbití ôsmej hodiny na hodinkách 
sme mohli začať sledovať priateľské futsa-
lové stretnutia našich študentov, ktorých 
postupne prišli podporiť ich spolužiaci 
a ostatní študenti. Priateľské 10 minútové 
zápasy sa niesli v športovom duchu a nie-
ktoré zápasy viac pripomínali skutočný boj, 
hlavne tie, kde išlo o pozície na prvých prieč-
kach výslednej tabuľky. Našťastie to zostalo 
pri priateľskom duchu a zápasy si užili nie 
len samotní hráči, ale i my, diváci. Hráči boli 
voči sebe féroví a v niektorých prípadoch 
si vedeli navzájom pomôcť, takže dodržali 
heslo „fair play“.

Spoločne sa do druhého ročníka futsalo-
vého turnaja zapojilo sedem tímov, ocenení 
boli hráči prvých najlepšie umiestnených 

štyroch tímov. Taktiež sme nezabudli oce-
niť najlepšieho strelca, najlepšieho brankára 
a  najlepšieho hráča turnaja. Za organizá-
ciu futsalového turnaja ďakujeme pánovi 
profesorovi Antálkovi a za pomoc celému 
realizačnému tímu, ktorí sa podpísali pod 
úspešný druhý ročník tohto turnaja.

Tešíme sa na ďalší ročník a športu ZDAR! 

Výsledky druhého ročníka 
futsalového turnaja o putovný 
pohár SOŠ Stará Turá:
1. Radiátor
2. Tuzemáci
3. Klobučníci
4. Mokrý sen

Najlepší strelec – Andrej Púchly (1.E)
Najlepší brankár – Michal Samul (1.E)
Najlepší hráč – Dionis Mandač (2.NP)

Mgr. Matej Antálek

Stolní tenisti na konci roka 2016 a začiatku 2017
Vianočný turnaj 
v stolnom tenise 
Dňa 28. 12. 2016 sa v stolnote-
nisovej herni na štadióne usku-
točnil ďalší ročník tradičného 
Vianočného turnaja. Možnosť 
rozhýbať sa aj medzi sviatkami 
využilo až 19 hráčov klubu 
a mestskej ligy v stolnom tenise. 
Víťazom sa stal náš bývalý hráč 
z Nového Mesta nad Váhom hra-
júci druhú ligu za STK Hlohovec 

Ladislav REHÁK. Druhé miesto 
obsadil Tomáš MALEK a tretí 
skončil Michal VRZALA.

Novoročný turnaj 
v stolnom tenise 
Dňa 3. 1. 2017 sa v stolnoteni-
sovej herni na štadióne usku-
točnil ďalší ročník tradičného 
Novoročného turnaja žiakov 
nášho klubu. V tomto roku sa ho 
zúčastnili hlavne žiaci prípravky, 

ktorí so stolným tenisom 
iba začínajú. Víťazom sa 
stala Petra SADLOŇOVÁ, 
druhé miesto obsadil Adam 
KRECHÁČ a tretia skončila 
Karolína KONDLLOVÁ. 
Ďalšie miesta obsadili 
Rebeka SUCHÁ, Matej 
MEDŇANSKÝ, Samuel 
MEDŇANSKÝ a  Tomáš 
KOKAVEC.

Jaroslav Dzuro (STK Stará Turá)

Vážení spoluobčania!

V novom roku 2017 
Vám prajeme

12 mesiacov pohody, 
52 týždňov šťastia, 

365 dní bez starostí, 
8760 hodín zdravia, 

525 600 minút úspechov
a 31 536 000 sekúnd 

lásky.
členovia STK Stará Turá
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Nastavovač vstrekovacích lisov
• Práca v nepretržitej prevádzke (striedanie 

za sebou 2 dni ranná od 06,00-14,00 hod.; 
2 dni poobedná od 14,00-22,00 hod.; 2 dni 
nočná od 22,00-06,00 hod.; 2 dni voľno)

• ponúkaný plat (brutto): 4,41€/hod. + ďalšie 
peňažné aj nepeňažné benefi ty

Náplň práce:
• komplexná obsluha vstrekovacích lisov 

v polo/plnoautomatickom režime
• zodpovednosť za nastavenie a kontrolu výrobného 

procesu, riešenie problémov spojených s výrobou 
Znalosti a požiadavky:
• min. vzdelanie: stredoškolské; s 

technickým zameraním výhodou
• možnosť dochádzania cez víkendy, sviatky 

(neponúkame autobusovú dopravu)
• predpoklad logického myslenia a praktickej zručnosti
• zdravotný stav umožňujúci vykonávanie 

nočnej práce a zdvíhanie bremien
• preukaz na vysokozdvižný vozík – výhodou

Montážny pracovník/čka
• Práca na 2 zmeny (v prípade potreby aj nočná zmena)
• ponúkaný plat (brutto): 3,00€/hod. + 

ďalšie peňažné aj nepeňažné benefi ty
Náplň práce:
• montáž vodomerových a plynomerových 

počítadiel, kontrola kvality výrobkov, 
balenie a ukladanie výrobkov 

Znalosti a požiadavky:
• zdravotný stav vyhovujúci pracovným podmienkam 

(nočná práca, práca s bremenami)

Operátor/ka výroby na lisovni
• Práca v nepretržitej prevádzke 

(podobne ako nastavovač lisov)
• ponúkaný plat (brutto): 3,50€/hod. + 

ďalšie peňažné aj nepeňažné benefi ty
Náplň práce:
• obslužné práce pri strojoch vo výrobe plastových 

výliskov, monitorovanie stojov, dopĺňanie 
materiálu, balenie a ukladanie výrobkov

Znalosti a požiadavky:
• možnosť dochádzania cez víkendy, sviatky 

(neponúkame autobusovú dopravu)
• zdravotný stav umožňujúci vykonávanie nočnej 

práce, práce s bremenami, prácu v stoji

Operátor/ka pri poloautom. linke
• Práca na 2 zmeny ( v prípade potreby aj nočná zmena)
• ponúkaný plat (brutto) 3,50€/hod. + ďalšie 

peňažné aj nepeňažné benefi ty
Náplň práce:
• montáž plynomerových počítadiel, obsluha 

poloautomatických liniek, odstraňovanie 
drobných technických porúch na linke 

•  kontrola kvality a balenie výrobkov 
Znalosti a požiadavky:
• min. vzdelanie : stredoškolské; s 

technickým zameraním výhodou
• zdravotný stav vyhovujúci pracovným 

podmienkam, práca nie je vhodná pre 
osoby nosiace kardiostimulátor

• práca je prevažne v stoji, v lete v 
klimatizovanom priestore 

• predpoklad logického myslenia a praktickej zručnosti 

Zamestnanecké výhody, benefi ty
• 13. a 14. plat
• stravné lístky v hodnote 4,00 €
• zaujímavé peňažné hodnotenie pracovného 

výkonu, etiky a dochádzky (na mesačnej báze)
• nepeňažné benefi ty(masážne poukážky, darček 

pri oslave jubilea, vitamínové balíčky a pod.) 
• jednorazový peňažný benefi t za dochádzku (na konci roka)

Informácie o výberovom konaní
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so 
životopisom zasielajte na emailovú adresu: 
personalne.mippsk@gmail.com alebo ich zane-
chajte na recepcii spoločnosti MIPP SK najneskôr do 
20.02.2017. Recepcia je otvorená denne (po- pia) od 
7,00-15,00 hod. Kontaktovať budeme len uchádza-
čov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.

HLAVNÁ OBLASŤ PÔSOBENIA SPOLOČNOSTI
Zaoberáme sa výrobou, spracovaním a lisovaním plastov pre priemysel a montážou 

komponentov pre meraciu techniku do vodomerov a  plynomerov. 
Miesto výkonu práce: MIPP SK, Nám. Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá (areál Chirany)

Spoločnosť MIPP SK, s.r.o. Stará Turá

príjme do pracovného pomeru 
pracovníkov na pracovné pozície:


