
Ohliadnutie sa za krásnym dňom detí
MDD je sviatok všetkých detí, ktorý sa 
oslavuje v mnohých krajinách sveta. Táto 
myšlienka urobiť deťom radosť je zakotvená 
vo viac ako 54 krajinách. Môžeme smelo 
povedať, že sme jednou z nich a nie inak 
tomu bolo i 1. júna v našom meste Stará 
Turá.

Celý organizačný tím mal na pamäti 
hlavnú úlohu a to urobiť deťom počas ich 
sviatku jednoducho radosť a vyčariť krásny 
úsmev na tvári. Už ráno, keď sme dorazili na 
zelené priestranstvo na Ul. Mierovej, bolo 
poznať, že sa bude niečo diať. Parkovisko 

„zívalo“ prázdnotou, čo sa nestáva a tak 
sme čakali aké milé prekvapenie príde. 
Do hudobných tónov nesúcich sa po celej 
ulici, zrazu  „dofrčali“ s prenikavým revom 
motorov policajné dodávky, motorky a autá. 
Doslova v pätách mali hasičskú techniku 
v podobe veľkého hasičského auta a hasič-
skej štvrokolky. 

Policajti z obvodného oddelenia v Starej 
Turej si pripravili ukážky výstroje a zbraní, 
ktoré používajú pri každodennej práci. 
Naopak páni policajti z okresného oddele-
nia v Novom Meste nad Váhom pripravili 
pre naše detičky veľmi pútavé zatýkanie 
podozrivého v unikajúcom aute. Pri tejto 
akcii mali deti, ale i dospelí možnosť vidieť 
prácu tzv. „kukláčov“, ktorí nakoniec 
podozrivého zadržali a zatkli.  Hasičská 
jednotka z okresného oddelenia hasičského 
a záchranného zboru Nové Mesto nad 
Váhom zasa každému vysvetlila ako postu-
pujú pri zásahoch, prezradili, aký je oheň 
nebezpečný a ukázali prítomným celé vyba-
venie hasičského auta. Našich najmenších 
návštevníkov však najviac upútala práca 
policajného psíka. Ukážky jeho poslušnosti 
a chytanie nebezpečného zlodeja predviedli 
policajní psovodi. 

Toto podujatie bolo prioritne pripravené 
pre našich najmenších škôlkarov a školá-
kov z prvého stupňa ZŠ, no zúčastnili sa 

ho aj mnohé menšie detičky, ktoré prišli 
s rodičmi alebo starými rodičmi. Iskričky 
v očiach detí prezrádzali, že nejeden z nich 
by v budúcnosti chcel byť hasičom alebo 
policajtom. 

Veľký deň deti sa v poobedných hodi-
nách presunul na Námestie slobody, kde 
sa už pri detských atrakciách, ktoré pri-
pravilo mesto pre deti zadarmo, vytvárali 
rady nedočkavcov, aby si ich mohli nále-
žite užiť. Skvelý organizačný tím Double 
Agency z Beckova pripravil vodné bubliny, 
nafukovaciu šmýkačku so skákacím hradom 
a elektrické autíčka.  

O 14.30 h. sa spustil program v réžii 
Centra voľného času s názvom „Deťom 
pre radosť“. Na radosť všetkých sa prišlo 
na tento program pozrieť početné zastú-
penie rodičov s detičkami. V programe 
mohli zahliadnuť vystúpenia svojich rato-
lestí, ktoré navštevujú rôzne krúžky, či už 
v CVČ alebo iných združeniach, ktoré pôso-
bia v meste. V jednotlivých vystúpeniach sa 
predstavilo až 180 účinkujúcich. Vystúpenia 
boli plné energie, pričom nechýbal tanec, 
hádanie hádaniek a plnenie úloh, či iných 
zábavných súťaží, ktoré si pripravili pre deti 
pracovníci z centra voľného času. 

Vďaka finančným prostriedkom schvá-
lených mestským zastupiteľstvom Stará 
Turá a za pomoci Centra voľného času, 
Domu kultúry Javorina, hasičov a policaj-
tov z okresného a obvodného oddelenia sa 
nám opäť raz podarilo začuť ten krásny zvuk 

detského smiechu a vidieť radosť z prežitého 
„Veľkého dňa detí v Starej Turej“. 

Touto cestou ďakujeme všetkým zložkám, 
ktoré sa podujatia zúčastnili a spríjemnili 
deň tým najdôležitejším. Sme radi, že sa 
na podujatí osobne podieľali i primátorka 
mesta Stará Turá – Ing. Anna Halinárová, 
zástupkyňa primátorky – Bc. Zuzana Zigová, 
prednostka Okresného úradu Nové Mesto 
nad Váhom – Mgr. Andrea Augustínová, 
Okresný riaditeľ OR HaZZ Nové Mesto nad 
Váhom – Ing. Karol Prno,  Okresný riaditeľ 
PZ Nové Mesto nad Váhom – Ing. Mário 
Jamriška a riaditeľ Obvodného oddelenia 
PZ Stará Turá – Ing. Ján Dedík. 

M.Krč
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O verejnom osvetlení
Pocit bezpečia je základným predpokladom kvality života v meste. Tmavé a zle osvet-
lené ulice, blikajúce svetelné zdroje, výpadky pouličných svietidiel - to je štandard, 
ktorý poznáme z minulosti. Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia, 
ktorá v našom meste prebehla za posledné tri roky, sme dosiahli adekvátne osvet-
lené cestné komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá, vytvárajúce príťažlivý 
kolorit večerného mesta a prispievajúce aj k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky 
a k potlačeniu kriminality. 

Rekonštrukciu sme uskutočnili v dvoch 
etapách priamo v meste, ale aj v jeho 
miestnych častiach, vďaka nenávratnému 
finančnému príspevku z fondov EÚ, kto-
rého poskytovateľom bolo Ministerstvo 
hospodárstva SR. Oba projekty boli rea-
lizované v rámci operačného programu: 
Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, 
prioritná os: 2 – Energetika, opatrenia: 2.2 
Budovanie a modernizácia verejného osvet-
lenia pre mestá a obce a poskytovanie   pora-
denstva v oblasti energetiky.

V prvej etape bola realizovaná celková 
rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici 
Jiráskovej a Dibrovovej a tiež boli nasvietené 
štyri priechody pre chodcov. V druhej etape 
išlo už o čiastkovú rekonštrukciu presnejšie 
povedané o výmenu svietidiel za nové LED 
svietidlá, a to nielen v uliciach mesta, ale aj 
v jeho miestnych častiach (Súš, U Samkov, 
Trávniky, Lazy, Topolecká, U Kalúsov, 
U Mikulcov, U Mačicov, U Beňov, U Dornákov, 
U Biesikov, Koštialova Dolina, Papraď, 
Bielčikova Dolina, Sadloňová, Durcova 
Dolina, Drgoňova Dolina, Černochov Vrch 
a Dubník 1). Vymenených bolo celkovo 897 
ks a doplnených bolo nových 257 ks svietidiel 
prevažne na betónových stožiaroch. Celkovo 
teda máme 1154 ks nových svietidiel (LED 
svietidlá a halogenidové svietidlá). Vymenené 

boli tiež dva rozvádzače a skorodo-
vané výložníky. V rámci oboch etáp 
boli do rozvádzačov doplnené inte-
ligentné riadiace jednotky, ktorých 
úlohou je záznam informácií o spot-
rebe sústavy, jej regulácia a diaľkové 
riadenie. 

Táto investícia priniesla zlepšenie 
kvality života v podobe zvýšenej bez-
pečnosti premávky na cestách, vnáša 
bezpečnosť do obytných štvrtí a na 
verejné priestranstvá po zotmení. 
Svojou funkčnosťou vplýva na vyš-
šiu úroveň estetického vzhľadu mesta 
a v neposlednom rade sa efektívne 
pracujúca osvetľovacia sústava pod-
pisuje pod zníženie nákladov na pre-
vádzku verejného osvetlenia a spolu 
s tým aj pod šetrenie primárnych 
zdrojov potrebných na výrobu elek-
trickej energie. Prínosom sústavy 
verejného osvetlenia, ktorá sa radí 
k tzv. „environmentally friendly“ 
(priateľská voči životnému prostre-
diu) osvetleniu, je tiež zníženie zaťa-
ženia ovzdušia škodlivinami (emisie 
CO2), ale i vyžarovanie bez svetel-
ného smogu (vyžarovanie iba do 
dolného polpriestoru). Po vyše jeden 
a pol roku od realizácie druhej etapy 
môžeme pochváliť tiež výhody pres-
nej informácie o poruchách verej-
ného osvetlenia, čo je veľmi užitočné 
pre správcu verejného osvetlenia. 
Vďaka tomu  si naše mesto mohlo 
vytvoriť priestor a teda tiež finančný 
zdroj na pokračovanie  výmeny sta-
rých skorodovaných stĺpov verej-
ného osvetlenia a tiež aj na výmenu 
vedenia. 

M E S T O  S TA R Á  T U R Á 
v y h l a s u j e

v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme výberové konanie na funkciu 
vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského úradu 

Stará Turá so sídlom SNP 1/2, 916 01 Stará Turá.

Povinné kvalifikačné predpoklady na 
vykonávanie funkcie:
• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• Prax vo verejnej správe – najmenej 5 rokov
• Prax v riadiacej funkcii – najmenej 3 roky
• Spôsobilosť na právne úkony

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:
• Bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom registra 

trestov nie starším ako 3 mesiace)
• Práca s počítačom (Word, Excel, Outlook, 

znalosť zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 
znení neskorších predpisov)

Požadované doklady od uchádzačov 
do výberového konania:
• Písomná prihláška do výberového konania
• Profesijný životopis
• Vyplnený osobný dotazník (tlačivo možno získať 

na MsÚ)
• Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných 

predpokladov
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:
Uchádzači na funkciu vedúci/a ekonomického oddelenia 
Mestského úradu so sídlom SNP 1/2, 916 01 Stará 
Turá doručia prihlášku do výberového konania spolu 
s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke označenej: 
„Výberové konanie EKON“. Požadované doklady zašlite 
poštou alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Stará 
Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá na sekretariát (č. dverí 
205) do 10. júla 2017 najneskôr do 11.00 hod. Prihlášky 
uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované 
doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované. Pre 
rozhodovanie o  víťazovi výberového konania sú všetky 
vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.
Predpokladaný nástup do funkcie je od 14.8.2017
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová 
komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim 
podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 
desať dní pred výberovým konaním. Vyhlasovateľ si 
vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť, bez nároku na 
náhradu výdavkov uchádzačov.

Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

autor foto: M. Medňanský }
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TECHNOTUR informuje...
V nasledujúcom príspevku Vás chceme oboznámiť s aktivitou, ktorú spoločnosť 
TECHNOTUR,  s. r. o. začína v našom meste realizovať.

V súlade so  schválenou energetickou 
koncepciou mesta Stará Turá pokra-
čujeme v etape modernizácie tepel-
ného hospodárstva. Po modernizácii 
výmenníkových staníc (VS) č. 1, 2, 
10 a 11 pokračujeme od 12.6.2017 
modernizáciou okruhu ústredného 
kúrenia (ÚK) a teplej vody  (TV) 
výmenníkovej stanice č. 4. 

V bytových domoch /BD/ na ulici 
Hurbanovej č. 3130/7, 9  a ďalej č. 
130/11, 13, 15, 131/5, 136/2, 4, 6, 8,10, 
137/12-18, 3138/20, 22, 138/24, 26, 
143/4/-54, 139/28, 30, 32, 34 a ulici 
Mýtnej  č. 144/2 osadíme 19 kusov 
kompaktných odovzdávacích staníc 
(KOST).

V týchto staniciach bude príprava 
vykurovacej vody a teplej vody pre 
daný vchod alebo dom. Každé odberné 
miesto bude mať vlastné meranie spot-
reby tepla na vykurovanie, prípravu 
teplej vody a spotrebu množstva TV. 
Uvedené meradlá budú fakturačné.

Súčasťou modernizácie okruhu 
výmenníkovej stanice č. 4 je aj výmena 
jestvujúceho štvorrúrkového vonkaj-
šieho teplovodného kanála za oveľa 
úspornejší dvojrúrkový systém s niž-
šou teplotou dopravovanej primárnej 
energie do kompaktných odovzdáva-
cích staníc.

Touto modernizáciou, vybudova-
ním jednotlivých KOST občan získa 
väčší komfort bývania. Napríklad 
v prípade správneho hydraulického 
vyregulovania rozvodov vykurovania  
si môže určiť v bytovom dome tepelnú 

pohodu. Po vzájomnej dohode sa 
môžu stanoviť časy a teplota vykurova-
nia. Každá KOST bude vybavená fak-
turačnými meračmi tepla. V prípade 
úniku vody v rozvodoch iných byto-
vých domoch s kompaktnými odo-
vzdávacími stanicami nemá tento únik 
vplyv na spoľahlivú dodávku tepla 
a teplej vody. Na osadenie staníc sú 
minimálne priestorové nároky, mon-
táž je jednoduchá a rýchla. Sú použité 
progresívne prvky a zariadenia.

Ako sme na začiatku spomínali, 
termín realizácie je plánovaný od 
12.06.2017 do polovice septembra 
2017. V tomto čase bude v okolí spo-
mínaných bytových domov zvýšený 
pohyb stavebných mechanizmov 
a  robotníkov. S týmito prácami úzko 
súvisí odstavenie teplej vody. Všetci 
občania, ktorým bude prerušená 
dodávka teplej vody, budú o tom včas 
informovaní.

Na záver chceme všetkých  oby-
vateľov a aj návštevníkov Starej Turej 
požiadať o trpezlivosť pri zemných 
prácach, ktoré obmedzia užívanie časti 
chodníkov a aj priestorov medzi jed-
notlivými bytovými domami.  

Nezostáva nám nič iné, iba si pri 
týchto prácach zaželať aj kúsok šťastia, 
aby všetko prebehlo v súlade s našim 
plánom a my sme od nasledujúceho 
vykurovacieho obdobia spustili do 
prevádzky aj túto už dokončenú etapu.

TECHNOTUR, s. r. o. 
Ing. Ľubomír Bohuš  

vedúci technického úseku

Vzácna návšteva v Starej Turej
Dňa 30. mája zavítala do mesta Stará 
Turá vzácna návšteva. Na svojej pra-
covnej ceste sa v našom mestečku 
zastavil prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska. Pred budovou úradu ho 
privítal početný zástup občanov i fol-
klórny súbor Turanček, ktorý zahral 
rezké tóny k uvítaniu. Prezidentova 
návšteva začala rokovaním s vede-
ním mesta Stará Turá a následnou 
prechádzkou centrom mesta, počas 
ktorej sa pristavoval pri nejednom 
občanovi a s každým prehodil pár 
slov. I občania prejavili veľkú radosť 
z tohto stretnutia a tí, čo netušili aký 
významný hosť k nám zavítal, boli 
veľmi milo prekvapení. Oficiálna časť 

návštevy sa napokon zavŕšila pre-
hliadkou Staroturanského pivovaru 
a i napriek nabitému programu si pre-
zident našiel ešte niekoľko minút na 
neformálnu debatu. Podľa slov primá-
torky Starej Turej Anny Halinárovej, 
prebrali s pánom prezidentom hlavne 
problémy mesta, všetko, čím jeho oby-
vatelia žijú, čo ich trápi i naopak, čo 
teší. 

„Návšteva pána prezidenta Kisku 
bola v našom meste prvá, verím však, 
že nie posledná.“ skonštatovala  na 
záver spokojne primátorka mesta 
Stará Turá.

M. Krč

§ Dňa 9.3.2017 v čase o 10:05 hod. prijala hliadka MsP 
telefonické oznámenie, že v nákupnom stredisku nad 

Tescom sedí na lavičke muž, ktorý popíja alkohol z fľaše. 
Hliadka oznam preverila, na mieste bolo zistené, že sa 
jedná o bezdomovca J. V.  Muž je z Českej republiky, na 
Slovensku sa pohybuje asi rok a hliadka sa s ním stretáva 
spravidla 2 až 3 krát do týždňa. Muž ešte nebol v podna-
pitom stave. Z toho dôvodu ho hliadka predviedla (s čím 
menovaný súhlasil) k pani B. zo soc. oddelenia MsÚ, kde 
s ním boli vykonané ďalšie potrebné úkony.

§ Dňa 9.3.2017 v čase o 23:55  hod. telefonicky požiadala 
hliadka OOPZ o asistenciu pri zákroku v byte  na  ulici 

SNP. Vec bola nahlásená ako fyzické napadnutie a domáce 
násilie. Po príchode hliadky na miesto bola zistená prítom-
nosť RZP, hliadky OOPZ, na zemi v obývačke ležala L. R. 
s rozbitou krvácajúcou hlavou menovaná bola silne pod 
vplyvom alkoholu. V byte sa tiež nachádzal jej súčasný 
priateľ R. F. taktiež  pod vplyvom alkoholu. Vo vedľajšej izbe 
sa krčili dve uplakané dcéry. Hliadka OOPZ predviedla R. F. 
k podaniu vysvetlenia, RZP odviezla pani R. k ošetreniu 
a k deťom bola telefonicky privolaná babka pani B. Tú na 
miesto priviezla hliadka MsP. Prípad je v riešení OOPZ.

§ Dňa 1.4.2017 prišiel na MsP osobne nahlásiť P. P. bytom 
Stará Turá, že  na jeho pozemku v obci Topolecká mu 

robí pani J. M. bytom Topolecká stavebné úpravy. Po prí-
chode na miesto hliadka zistila, že ani pani M. ani pán P. 
nemajú na predmetný pozemok doklad o vlastníctve. Sú 
bezpodielovými vlastníkmi, pričom v katastrálnej mape nie 
je presne určené, ktorý kus pozemku komu patrí. Boli upo-
zornení, že pokiaľ si nedajú vec do poriadku po majetkovo 
právnej stránke MsP nemôže v tejto veci konať.

§ Dňa 6.4.2017 hliadka MsP v čase o 00:20 hod. na Nám. 
Dr. Schweitzera na lavičke autobusovej zastávky spo-

zorovala neznámu osobu, ktorá tam spala. Následne bola 
zistená totožnosť osoby. Jednalo sa o invalidného dôchodcu 
T. T. bytom Stará Turá, ktorý je momentálne bez domova. 
V minulosti býval v dome opatrovateľskej služby na Myjave, 
ale z dôvodu malého príjmu, činiaceho cca 120 € mesačne 
bol z tohto zariadenia prepustený. Bolo mu odporučené, 
aby svoju  situáciu riešil a vybavoval prostredníctvom soci-
álneho oddelenia.

§ Dňa 9.4.2017 v čase o 21:47 hod. nahlásila pracov-
níčka MKS, že na námestí skáču do predajných stán-

kov dvaja mladíci. Oznam bol preverený hliadka MsP na 
mieste zistila, že sa jedná o dvojicu S. A. a V. D. obaja 
bytom Topolecká. K poškodeniu stánkov nedošlo, mladíci  
boli poučení o nevhodnosti svojho správania a z miesta 
vykázaní.

§ Dňa 14.4.2017 v čase o 00:06 hod. bolo na MsP tele-
fonicky nahlásené, že na ul. SNP  leží na chodníku 

muž. Menovaný bol silne pod vplyvom alkoholu a hliadke 
sa muža nedarilo prebrať. Nereagoval ani na bolestivé pod-
nety. Jednalo sa o už z minulosti známeho Ľ. D. z Jazvín. Na 
miesto bola privolaná RZP, ktorá ho previezla na lekárske  
vyšetrenie, na chirurgiu na Myjavu. Vzhľadom na opaku-
júci sa priestupok páchaný pod vplyvom alkoholu bola po 
predvolaní a podaní vysvetlenia mladíkovi uložená bloková 
pokuta vo výške 30 €..

Za MsP Kopčan

Z denníka MsP
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Skvelý piaty ročník podujatia Otvorená 
náruč pre deti s handicapom v Podkylave
Podujatie Otvorená náruč si kaž-
dým rokom získava väčší počet 
účastníkov, čo svedčí o jeho kva-
lite. Z počtu 60 pozvaných počas 
1. ročníka sme sa prepracovali 
ku 135 hosťom. Organizačné 
zabezpečenie takej početnej 
skupiny ľudí je náročná čin-
nosť. Kontrolu nad prípravou 
a tvorbou programu držia pevne 
v rukách Júlia Bublavá, Erika 
Haluzová a Ľudka Klempová. 

Veľkú zásluhu na úspešnom prie-
behu majú pracovníčky sociál-
neho oddelenia MsÚ v Starej 
Turej, ktoré zabezpečujú nielen 
odborné konzultácie rodičom, 
ale aj všestrannú pomoc pred 
a po podujatí. Ďalšou početnou 
skupinou, ktorá sa s nadšením 
a zápalom zapája do organizácie 
sú členky komisie pre sociálne 
veci a bývanie. Okrem toho, že 
majú svoje stanovištia s rôznymi 

úlohami, záro-
veň aj bližšie spoznávajú radosti 
ale hlavne ťažkosti, s ktorými 
tieto rodiny neustále zápa-
sia. Vnímajú, že napriek týmto 
problémom si rodičia zachová-
vajú primeranú dávku humoru, 
životného optimizmu a radosti. 

Počas podujatia už tradične 
obsadzujeme priestory nie-
len Agropenziónu Adam, ale 
aj Farmy Podkylava. Program 

piateho ročníka bol ako vždy 
naplnený rôznorodou ponukou. 
Priestory farmy sme využili 
na hipoterapiu, skenar terapiu, 
tanečnú hodinku. Tradičné 
maľovanie na tričká je vždy pri-
jaté s radosťou, ponúkli sme 
tiež maľovanie podhlavníkov, 
drevených figúrok, lukostreľbu, 
ukážku práce s orlom. Nóvum 
pre účastníkov bola výroba vlast-
nej bižutérie. Podujatie spestrila 
spoločnosť Yves Rocher, ktorá 
rodiny obdarovala malým balíč-
kom, pripravila miešanie čajov 
zo sušených byliniek a sadenie 
kvetín. Firma Zdrav-tech s.r.o. 
so zdravotníckymi pomôckami 
ponúkla poradenstvo pre rodi-
čov. Obrovský úspech mal  hrad 
na skákanie zapožičaný od firmy 
PreVak s.r.o. a deti ale i rodičia 
si vychutnali relax v sedacích 
vakoch zapožičaných  od firmy 
Honest.. Spoločnosť Honeywell 
ponúkla pre deti a rodičov tričká.

Agropenzión Adam vyu-
žívame v prevažnej miere ako 
priestor pre relaxáciu a uvoľ-
nenie. Rodinám sme ponúkli 
klasické masáže, vírivé vane, 

bazén, masážne lôžka Ceragem, 
oxygenoterpiu od firmy Agamed 
s.r.o., kozmetické služby firmy 
Mary Kay. Pre deti ale aj rodi-
čov sme ponúkli tvorenie – pls-
tenie a modelovanie anjelov. 
Navštívila nás pani Pavlínka 
Csápaiová, ktorá sa narodila bez 
oboch rúk a maľovala nohami. 
Bola ukážkou nezdolnej vôle 
a optimizmu. Pre rodičov, ktorí 
zabezpečujú starostlivosť o svoje 
deti s postihnutím je vždy dôle-
žité získať odborné informácie 
aj v oblasti kompenzácií a for-
mách pomoci zo strany štátu. 
Pracovníčky ÚPSVaR sú trva-
lou súčasťou nášho podujatia 
a ponúkajú všetky potrebné 
informácie.

Záver podujatia vyvrcho-
lil vo farme. Vôňa grilovaného 
mäsa, klobásy, slaniny a párok 
len dotvorila krásny záver dňa. 
Náš grilmajster, pán Potúček, 
nám prichystal skvelú grilo-
vanú večeru. Všetci Vám ďaku-
jeme pán Potúček! Poďakovanie 
patrí tiež  firme Bidfood s.r.o. za 
výborné suroviny na opekanie, 
firme Egamed za mäso na gri-
lovanie, Pekárni Bzince za chle-
bík, spoločnosti Elikva Trade 
Myjava za poháre a tácky. Vďaka 
finančnej pomoci  firmy MIPP 
SK s.r.o. sme mohli počas celého 
dňa účastníkom ponúkať množ-
stvo ovocia, minerálok a džúsov, 
ktoré boli v tomto príjemnom, 
ale pomerne horúcom dni 
nevyhnutné. 

To najdôležitejšie poďako-
vanie patrí Nadácii ŽIVOT za 
finančnú podporu a ČSOB nadá-
cii, ktorá nám v podstatnej miere 
kryla náklady na zabezpečenie 
tak širokej ponuky činností 
a služieb pre rodiny s postih-
nutým členom z Podjavorinskej 
oblasti. Radosť a spokojnosť 
týchto rodín, nech je Vašou, ale 
aj našou najväčšou odmenou. 

Bol to krásny deň, ktorý 
všetkých zúčastnených naplnil 
radosťou, spokojnosťou a poci-
tom, že sme si blízki a vzájomne 
svoj život obohacujeme. Všetci 
sa tešíme na ďalší, už šiesty roč-
ník Otvorenej náruče!

Júlia Bublavá

 

 
 
 
 

Dňa  
12.7. 2017 (streda) od 14,00 – 18,00  
na prízemí v Dome kultúry Javorina 

 
Komisia pre sociálne veci a bývanie a sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá 
organizuje zber použitého oblečenia pre charitatívne účely – Diakoniu 
Broumov 

 
 nepoškodené letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské) 
 uteráky, utierky,  záclony, posteľné prádlo 
 látky (minimálne 1m, nie zbytky látok) 
 domáce potreby –  
 podhlavníky, paplóny, deky, perie 
 obuv – akúkoľvek nepoškodenú 
 hračky – nepoškodené a kompletné 
 menšie elektrospotrebiče – môžu byť aj nefunkčné 
 knihy 
 

Veci, ktoré nemôžeme zbierať: 
• Chladničky, televízory, počítače, matrace, koberce 
• Nábytok, sklo, porcelán 
• Znečistený a vlhký textil 

 
 

Prosíme Vás, veci zabaľte do igelitových vriec alebo škatúľ, 
aby sa nepoškodili pri prevoze. 
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OBČIANSKA INZERCIA

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

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

• Predám palivové drevo. Cena dohodou – 
lacno. Bližšie informácie na tel. č. 0905 128 
805.

• Predám kamene na stavbu múrika alebo do 
skalky. Cena dohodou. Tel. č. 0915 606 164.

Milá tradícia v obradnej 
sieni mesta Stará Turá
Milá tradícia, ktorá pokračuje, aj tak by sa dalo nazvať stretnutie jubilantov 
a manželských párov, ktoré oslávili zlatú alebo diamantovú svadbu. Tak, 
ako tomu býva dvakrát do roka, sa stretávame v obradnej sieni Mestské-
ho úradu, aby sme starším obyvateľom nášho mesta popriali ešte veľa 
krásnych rokov a dlhoročným manželom zaželali ešte mnoho spoločne 
strávených chvíľ. 

Nie inak tomu bolo v utorok 6. júna 
2017, kedy sme privítali jubilan-
tov – občania nášho mesta, ktorí 
v prvej polovici roku 2017 oslá-
vili krásne 70 a 80 narodeniny. Na 
pozvanie do obradnej siene na 
Mestskom úrade dorazilo 40 jubi-
lantov. V úvode ich privítala členka 
Združenia pre občianske záleži-
tosti Bc. Erika Držková a následne 
jubilantom zahral Detský folklórny 
súbor Turanček zo Základnej ume-
leckej školy v Starej Turej. Nejeden 
oslávenec si pri slovách folklórnych 
piesní pospevoval, či podupkával 
nohou spolu so súborom. 

Po odznení sviežich tónov si 
vzala slovo primátorka mesta Stará 
Turá Ing. Anna Halinárová, ktorá 
v príhovore vyzdvihla prístup, nad-
šenie a celkovú prácu oslávencov, 
ktorú počas mnohých rokov vyko-
návali pre naše mesto. Všetkým 
poďakovala a zaželala jubilantom 
do ďalšieho obdobia veľa zdravia, 
šťastia a pohody v kruhu najbližších. 
Na záver si každý z oslávencov pre-
vzal pamätný ďakovný 
list a malý darček. Na 
pamiatku sa podpísali 
do mestskej kroniky 
a presunuli sa do veľ-
kej zasadačky, kde 
bolo pre nich prichys-
tané malé občerstvenie. 
Tu, v príjemnej atmo-
sfére vytvorili diskusiu 
s pani primátorkou,  
kde rozoberali, radosti, 

starosti i problémy, ktoré ich trápia.
Slávnostné stretnutie bolo na 

programe i v nasledujúci deň a to 7. 
júna, kedy sme opäť v obradnej sieni 
na mestskom úrade privítali 2 man-
želské páry, ktoré tento rok oslávili 
zlatú svadbu.  

Man ž e l ov  G a d u š o v c o v 
a Sadloňových privítala primá-
torka mesta Ing. Anna Halinárová. 
V príhovore zdôraznila význam ich 
dlhoročného manželského zväzku 
a zaželal ešte veľa krásnych spoločne 
prežitých rokov v dobrom zdraví, 
šťastí a samozrejme láske.

Obe podujatia ako vždy skvele 
pripravili a zorganizovali Bc. Erika 
Držková a Mgr. Ivona Málková 
v spolupráci s členkami Zboru pre 
občianske záležitosti mesta Stará 
Turá, za čo im patrí veľké ďakujem.

V mene redakcie želáme našim 
milým jubilantom i oslavujúcim 
manželským párom i my veľa zdra-
via, šťastia, lásky a pohody v kruhu 
rodiny a najbližších.

M. Krč

Stretnutie 
spolužiakov
Deň 26. máj 2017 sme si určili za deň stretávky spolu-
žiakov 9.C triedy Základnej školy v Starej Turej, ktorú 
sme opustili v roku 1967, teda pred päťdesiatimi rokmi.

Päťdesiat rokov, je to veľa, alebo málo? Stretli sa bývalí 
spolužiaci, čo spolu trávili školské roky. Navštívili sme aj 
triedu v Základnej škole, kde sme sa učili. Dnes je škola 
vynovená, ale keď sme prechádzali chodbou, typickú 
školskú vôňu sme spoznávali. Pospomínalo sa na rôzne 
príhody, čo sme povystrájali, na učiteľov, čo nás učili a už 
žiaľ, medzi nami nie sú. Bola spomienka aj na to, ako sme 
chodili čistiť triedy, keď sa postavila nová, tzv. experimen-
tálna škola a potom sme sa začali od piatej triedy učiť 
v krásnych triedach, s novým nábytkom. Aspoň v spo-
mienkach sme sa vrátili do tých čias.

Na stretnutie sme pozvali pani učiteľku Mgr. Vierku 
Kučerovú, ďakujeme jej za milé spomienky. Našou tried-
nou učiteľkou bola Emília Hudcovicová, ktorej zdravotný 
stav nedovolil prísť medzi nás, mali sme ju radi a pripo-
menuli sme si jej rady a ponaučenia, čo nám dávala do 
života. No čas je neúprosný, ale pri takomto stretnutí 
zabúdame na bolesti, a sme ako jedna rodina, čo  strávila 
spolu veľa rokov, prv, než sme sa rozleteli do víru života. 
Za milé posedenie a pohostenie ďakujeme manželom 
Gažovičovcom. 

J.T.
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Novinky zo ZŠ
Koniec školského roka 2016/2017 sa nezadržateľne blíži. Naši 

žiaci si po namáhavom učení zaslúžia aj oddych, preto sa každá 
trieda vybrala i na svoj koncoročný výlet.

Prváčikovia i druháci navštívili Bojnice, Bojnickú zoologickú 
záhradu a múzeum Lega, ďalší boli zase v Nitre. 

Piataci navštívili počas svojho koncoročného výletu 
Zubriu oboru v Topoľčiankach, Arborétum v Mlyňanoch, 
Poľnohospodárske múzeum v Nitre.

Šiestaci sa zatúlali do Žiliny, na Budatínsky zámok, navští-
vili Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke a pozreli si orloj 
v Starej Bystrici.

Deviataci navštívili Vysoké a Nízke Tatry, vyskúšali si turis-
tiku, spoznali krásne zákutia našej vlasti. 

Dňa 23.5.2017 sa na ZŠ kpt. Nálepku v  Novom Meste 
nad Váhom uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže 
Mladý záhradkár, ktorú organizuje Slovenský zväz záhradká-
rov.  V 1. kategórii získala Zaira Gergelyová (6.A) – 1. miesto 
a v 2. kategórii Martina Miháliková (9.A) – 2. miesto.

Dňa 23.5.2017 cestovali na regionálne kolo do Myjavy na 
Regionálne kolo malý futbal dievčatá. Tím Nikola Durcová, 
Nataša Blažková, Zuzana Ostrovská, Katarína Patrnčiaková, 
Monika Dulinková, Ella Glatzova, Zuzana Durcová, Tereza 
Vandlíková, Jana Tanglmayerová, Simona Žáková vyhrali 
a postúpili na krajské kolo do Trenčína.

Dňa 1.6.2017 sme oslavovali MDD aj na 2. stupni tradične 
športovo. Detský mestský parlament si v spolupráci s CVČ 
v Starej Turej pripravil pre žiakov zábavné športové dopoludnie.

Pred nami je už len záverečné hodnotenie školského roka – 
výchovno – vyučovacích výsledkov a naši žiaci dostanú svoju 
záverečnú výplatu – vysvedčenie. Potom príde čas na zaslúžený 
oddych  pre žiakov prázdniny a pre ich učiteľov dovolenky. 
Dúfame, že sa všetci v zdraví a plnej sile stretneme na začiatku 
budúceho školského roka.

Mgr. Lenka Durcová

Vyhrali sme
2.B sa zapojila do výtvarnej 
súťaže, ktorú pripravil pre deti 
ujo chatár z Holubyho chaty. 

2.B aj vyhrala super deň na 

Holubyho chate s Pedrom, chut-
ným obedom, pútavou besedou 
s tetou spisovateľkou Zuzanou 
Šinkovičovou a dostali sme jej 
knihu „Kráľovská koruna“.

Soňa Kotrasová

Matematický klokan
Matematický klokan je najväčšia 
medzinárodná súťaž na svete.

Na Slovensku za 20 rokov 
súťažilo 1 260 400 detí, patria 
k nim aj naše deti. V školskom 
roku 2016/2017 sa zapojilo 57 
detí - 13 prvákov, 23 druhá-
kov, 10 tretiakov a 11 štvrtákov. 
Najúspešnejší a titul školský 
šampión získal Ondrej Stuchlý 

3.A, medzi úspešných riešite-
ľov sa dostali Oskar Šumichrast 
1.A, Marek Gajdošík 2.B, Tomáš 
adamkovič 2.C, Andrej Černý 
2.D, Katarína Hornáčková 4.C, 
Lucia Hornáčková 4.C, Patrik 
Labudík 4.A.

Všetkých gratulujem a teším 
sa na ďalší ročník matematickej 
súťaže. Mgr. Soňa Kotrasová

Kroje, ľudové piesne, riekanky... 
Kroje, ľudové piesne, riekanky, 
vyčítanky a ľudové hry boli na 
úvode slnečného jarmoku.

Do programu prispela p. 

uč. Božena Michalcová so svo-
jimi spevákmi a p. uč. Soňa 
Kotrasová s celou 2.B.

Soňa Kotrasová

Malí “veľkí” herci
Dňa 29.5.2017 sa žiaci a žiačky 
L iterár no-dramat ického 
odboru ZUŠ v Starej Turej 
zúčastnili tvorivého workshopu 
s názvom „Nová scénička”, 
ktorý organizuje divadlo Nová 
scéna v Bratislave.  Tento pro-
jekt vznikol s cieľom priblížiť 
detskému divákovi, ako vzniká 
divadelné predstavenie. Asi 
50 detí bolo rozdelených do 4 
skupín, každej skupine bol pri-
delený 1 herec 
- o nás staral 
Tomáš Majláth 
(poznáte ho 
napr. zo seri-
álu Susedia). 
Počas 2 hodín 
m a l i  d e t i 
p o d  v e d e -
ním a spomo-
cou “svojho” 
herca za úlohu 

vymyslieť, nacvičiť a ostatným 
zahrať vlastné predstavenie. 
Takto si mohli vyskúšať vlastné 
schopnosti, tvorivosť, ale 
i odvahu vystúpiť pred ostat-
nými. Našim deťom sa program 
veľmi páčil a za svoj herecký 
výkon dostali i pochvalu od 
p. herečky Anikó Varga. Tento 
náš projekt finančne podporila 
Nadácia život. Ďakujeme.

Mgr.Katarína Medňanská
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice mája 
do polovice júna 2017?
•  V mesiaci máj a jún sme zorganizo-

vali niekoľko výučbových progra-
mov – Netradičná TV pre predškolákov, 
Netradičná TV pre žiakov II. ročníka, 
Zvieratká tety Janky pre deti z MŠ atď.

•  V stredu 24. 5. sa v CVČ stretlo 8 malých 
chovateľov, ktorí predstavili svoje zvie-
ratká v akcii Moje najmilšie zvieratko. Deti 
prezentovali nielen svojho zvieracieho 
kamaráta, ale i svoje znalosti a zručnosti 
v oblasti chovateľstva. 

•  V rámci MDD (1. 6.) sme v dopoludňaj-
ších hodinách v spolupráci s Detským 
parlamentom mesta Stará Turá zorgani-
zovali Športový deň pre žiakov II. stupňa 
ZŠ. Vyše 300 detí, 14 tried súťažilo 
v 5 športových disciplínach: futbal, pre-
tláčanie, painball, aerobik a beh s indí-
ciami.  Z ťažkých a napínavých súbojov 
vzišlo 5 víťazov: 5.C, 6.B, 7.C, 8.C, 9.C. 
Víťazom blahoželáme a ďakujeme vede-
niu základnej školy a všetkým pedagógom 
za vytvorenie vynikajúcich podmienok 

pre toto podujatie. Zároveň ďakujeme 
za finančnú podporu Mestu Stará Turá, 
pánovi Hruškovi  a celému IRISH PUBu 
za prípravu výborných cien pre víťazné 
triedy. 
V popoludňajších hodinách sme v spo-
lupráci s materskou školou a základnou 
umeleckou školou pripravili na Námestí 
slobody akciu Deťom pre radosť. Súčasťou 
programu boli hry a súťaže pre deti, ale 
základ tvorili exhibičné vystúpenia 
malých tanečníkov z MŠ, ZUŠ a CVČ. 
Spolu na pódiu vystúpilo takmer 200 účin-
kujúcich – tanečníkov a súťažiacich detí. 
Akciu finančne podporilo Mesto Stará 
Turá a zmrzlináreň Perla. Veľmi pekne 
ďakujeme.

•  V mesiaci jún sme trochu „zanedbali“ 
nepravidelnú činnosť, pretože sme sa 
venovali deťom zo záujmových krúžkov, 
ktorým sme pripravili niekoľko akcií ako 
odmenu za celoročnú prácu v krúžkoch. 
Napr. Výlet na Minifarmu v Lubine, kto-
rého sa zúčastnilo takmer 40 detí

Čo pripravujeme na júl 2017?
•  Dňa 6. 7. 2017 pripravujeme pre deti 7 – 9 

rokov akciu Putovanie za pokladom vod-
níka Dubníčka. Bližšie informácie o akti-
vite získate na webovej stránke CVČ alebo 
priamo v CVČ Stará Turá. 

•  V termíne od 10. – 14. 7. 2017 prebehnú 
v CVČ letné aktivity pod názvom Týždeň 
plný pohybu. Kapacita týchto aktivít je 
už plne obsadená, preto už nie je možné 
prihlásiť sa.

Vzhľadom k tomu, že sa končí školský rok 
2016/17, chcem poďakovať svojim výnimoč-
ným  kolegyniam a externým pracovníkom 
za ich kvalitnú a zodpovednú prácu v CVČ, 
školám a mestským organizáciám za pomoc 
a všetkým našim priaznivcom za priazeň 
a podporu našej práce.

A pretože sa začínajú prázdniny, želám 
deťom dva krásne mesiace plné slnečných 
dní a nezabudnuteľných zážitkov.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Svet vnímaný inými očami
Umelci vnímajú svet inými očami ako ostatní ľudia. Práve tento iný svet sme mali možnosť spo-
znať v rámci 3. ročníka Medzinárodného výtvarného sympózia, ktoré sa konalo od 10.6. – 16.6. 
2017 v Hoteli Lipa. Záštitu nad celým podujatím prevzala primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna 
Halinárová. 

Počas celého týždňa mali možnosť návštevníci 
vidieť prácu umelcov zo Slovenska, Česka, Poľska 
a Ukrajiny. Všetci títo maliari sa stretli na jed-
nom mieste a ukázali, ako vidia nielen Starú 
Turú, ale i svet okolo seba. Celé sympózium sa 
nieslo v priateľskej atmosfére, čoho dôkazom 
boli i nekonečné rozhovory maliarov s návštev-
níkmi hotela Lipa. Ti ich mohli vidieť priamo 
pri tvorbe obrazov. Umelci si však našli čas aj 
na prehliadku mesta Stará Turá, aby načerpali 
možnú inšpiráciu. Maľovanie, ako mnohí hovo-
ria, je mostom medzi maliarovou dušou a plát-
nom na ktorom zachytáva svoje pocity. Tie sú 

mnohokrát radostné, bláznivé, veselé i smutné. 
Každý, kto si našiel chvíľku času a zúčastnil 

sa záverečnej slávnostnej vernisáže, však videl, že 
smútok tu rozhodne nemal zastúpenie. Nádherne 
sfarbené obrazy zdobili kongresovú sálu hotela 
Lipa, z každej strany sa ozýval veselý smiech 
i dych vyrážajúce udivenie nad prácou umelcov. 
Krásnu atmosféru podfarbili hudobné tóny peda-
gógov Základnej umeleckej školy v Starej Turej 
pani  Moniky Klenovej, DiS. art., ktorá zahrala 
na priečnu flautu a taktiež klavírne vystúpenie 
pani Mgr. Andrei Borovskej.  Hosťom večera bol 
popredný sólista opery SND Ivan Ožvát, ktorý 
prítomným zaspieval operné árie. V príhovoroch 
sa návštevníkom postupne prihovorili manažérka 
hotela Lipa Mgr. Nina Haverová, primátorka 
mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová a kurátor 
sympózia Jozef Šarman. Všetci vyzdvihli obetavú 
a vynikajúcu prácu výtvarníkov, ktorou obohatili 
toto sympózium. Potešili sa i z toho, že sa via-
cerí z nich inšpirovali kultúrou a lokalitou Starej 
Turej a vytvorili tak diela, ktoré majú svoju dušu, 
čaro a jedinečnosť.   

Veríme, že sa u nás umelci cítili príjemne 
a odchádzali s pocitom, že sa k nám vrátia aj 
v budúcich rokoch. Záverom by sme popriali 
všetkým výtvarníkom ešte veľa plodnej a krás-
nej tvorby pri ich ďalších dielach.

M. Krč

Č A S    L E T A

V letnom zhone nevnímaš,
vôňu pokosenej lúky,

na kraj poľa
sýtomodrú nevädzu,

ohnivý kvet vlčieho maku.

Kvapôčky rosy,
zachytené na pavučinke 

v tráve, v nich
odrážajúce sa slnko,

vyrába dúhové odtiene
všetkých farieb.

Cvrček pred svojim
úkrytom, cvrliká si

neúnavne,
celkom blízko kukučka
kuká, roky odpočítava.

Postoj chvíľu,
počuj zvuky leta,

šum korún stromov,
spev vtákov nad hlavou,

modrý blankyt neba,
tá krása čaká na teba...

J. Trúsiková
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DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS POZÝVA

•	20. septembra 2017 – Galavečer – celovečerný program, 
v ktorom sa Vám predstavia mnohí účinkujúci: sestry Evka 
a Lenka Bacmaňákové, hudobná skupina Profil, hudobná sku-
pina Orions, spevácky súbor Čatajan, hudobná skupina Trend, 
Duo Lapaji, Ján Timko a Pavol Laták. Vstupenky: 9,- a 10,- €.

ZÁJAZDY

•	8. júla 2017 – Slnečné jazerá / Aquapark Senec – Slnečné 
jazerá pozostávajú z piatich samostatných jazier s vodnou plo-
chou 100 ha. Priamo v areáli sa nachádzajú detské ihriská, 
volejbalové plážové ihriská, tenisové kurty, požičovňa športo-
vých potrieb, tobogany, futbalové ihrisko s umelým povrchom 
i vodný futbal. Na severnej strane Slnečných jazier sa nachádza  
aquapark so širokým spektrom možností dostupných po celý rok. 
V jeho areáli takisto nájdete plážové a detské ihrisko. Poplatok 
za dopravu: 10,- €.

•	22. júla 2017 – Zoo Bojnice – táto zoologická záhrada je naj-
staršou na Slovensku. Areál zoo sa nachádza v rekreačnom pro-
stredí kúpeľného mesta Bojnice. Patrí k zoologickým záhradám 
všeobecného typu, t. j. bez vyhranenej špecializácie na určité 
druhy zvierat. Dnes sa zoo postupne snaží zameriavať na vzácne 
a ohrozené druhy. Ako jediná slovenská zoo chová napr. slony 
africké, antilopy bongo, horské zebry Hartmannovej, orangutany 
bornejské a mnohé ďalšie. Poplatok za dopravu: 8,- €.

•	5. augusta 2017 – Orava – zážitkovo-poznávací zájazd pre 
rodiny s deťmi na Oravu, pozostávajúci z plavby na pltiach 
z Hornej Lehoty do Oravského Podzámku, prehliadky Oravského 
hradu (počas podujatia Deň v stredoveku) a vyhliadkovej jazdy 
na Oravskej lesnej železnici. Poplatok za dopravu: 14,- €.

•	19. augusta 2017 – Zoo Brno – zoologická záhrada bola 
založená v roku 1953, leží v blízkosti priehrady na okraji rekreač-
ného zázemia Brna. Hlavnou špecializáciou je chov kopytníkov. 
Európskou raritou je pravidelný prirodzený odchov ľadových med-
veďov. Nájdete tu aj voliéru orla bielohlavého, výbeh vlkov, prie-
chodziu expozíciu klokanov, detskú zoo a mnoho iného. Poplatok 
za dopravu: 10,- €.

•	2. septembra 2017 – Tulln – navštívte s nami obľúbenú výstavu 
kvetov v rakúskom mestečku Tulln. Prívítajú Vás nielen ruže, orchi-
dey, trvalky, ale aj rôzne rezané kvety, okrasné a črepníkové rast-
liny, majstrovské kvetinové diela a zaujímavo naaranžovaná 
zelenina a ovocie. Môžete si odtiaľto odniesť množstvo inšpirá-
cií a nových nápadov ako si skrášliť svoj balkón alebo záhradku. 
Výstava je spojená s predajom. Poplatok: 25,- €.

•	21. októbra 2017 – Helena Vondráčková 70 a hostia. 
Megakoncert na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave, na 
ktorom nebudú chýbať najznámejšie hity ako Dlouhá noc, Proč 
mě nikdo nemá rád, Sladké mámení, Pátá atď. Počas koncertu 
zažijú diváci veľa prekvapení v podobe vystúpenia známych osob-
ností, ktoré si Helena prizvala ako hostí (Karel Gott, Vašo Patejdl, 
Sisa Sklovská, Fragile a ďalší). Poplatok: 46,- €.

•	24. novembra 2017 – Čas růží – prvý muzikál s piesňami 
Karla Gotta  na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave. Môžete 
sa tešiť na odhalenie tajomného príbehu starého obrazu, ktorý 
v sebe ukrýva osud jednej veľkej celoživotnej lásky. V hlavných 
úlohách: Sagvan Tofi, Jan Kopečný, Markéta Prochazková, Ivana 
Jirešová, Jiří Dopita. Poplatok: 38,- €.

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

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria  Pronská, Jana: Srdcom a mečom • Vilikovský, Pavel: Krásna 
strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa • Havranová, Ivana: Čo nám muži 
natárali • Moyesová, Jojo: Strieborný záliv Detektívky  Christie, 
Agatha: Karibské tajomstvo • Connelly, Michael: Krutá rozlúčka 
• Horst, Jorn Lier: Súmrak Náučná literatúra  Kollár, Daniel: 
Najkrajšie cyklookruhy • Hurban, Jozef Miloslav: Ľudovít Štúr: 
Rozpomienky Detská literatúra  Ďuríčková, Mária: Najkrajšie na 
svete • Lagercrantz, Rose: Moje srdce sa smeje a veselí • Nováková, 
Daniela: Emka a lesné zvieratká Detská náučná literatúra  Socha, 
Piotr: Včely

Oznamujeme našim čitateľom, že z dôvodu čerpania dovolenky 
bude knižnica zatvorená od 24. 7. 2017 – 6. 8. 2017. 

Prajeme Vám veľa slniečka, pohody, dovolenkových 
zážitkov, možno i chvíľok pri dobrej knihe.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985

PRIPRAVUJEME

•	11. augusta 2017 – Remeslá našich predkov – tradičné 
remeselné podujatie, kde sa Vám predstaví množstvo remesel-
níkov z okolia i zo vzdialenejších kútov Slovenska a z Moravy, 
popretkávané tónmi ľudovej hudby, so sprievodným podujatím, 
ktorým bude výstava Svadobné variácie – výstava starých sva-
dobných fotografií, oznámení, darov. Touto cestou Vás chceme 
poprosiť, ak máte čokoľvek, čím by sme výstavu vedeli spestriť 
a doplniť, budeme Vám vďační za zapožičanie.

Darovanie krvi
Národná transfúzna spoločnosť pozýva všetkých 
dobrovoľníkov na odber krvi, ktorý sa bude konať 
v utorok, 11. júla 2017 v čase od 8.00 do 10.00 hod. 
v priestoroch kaviarne Domu kultúry Javorina.

Informačná kancelária Stará Turá bude v mesiaci júl 
2017 otvorená i v sobotu  čase od 8.00 do 11.30 hod. 

Dňa 14.7 a 28.7. bude otvorená iba do 12.00 hod.

Od 29.7. do 7. 8. 2017 bude zatvorená z dôvodu 
čerpania dovolenky, otvorená opäť bude dňa 8.8.2017.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 3.7.2017 uplynie 6 rokov, odkedy 
nás opustila naša manželka, mama, 
stará mama, svokra Oľga NEMCOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí sa dňa 
7.6.2017 prišli rozlúčiť s našou drahou 
manželkou, mamou a babičkou Olin-
kou DRŽÍKOVOU, ktorá nás navždy 
opustila dňa 1.6.2017 vo veku 70 rokov. 

Všetkým ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy, 
ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Tiež ďaku-
jeme pani Mgr. Anne Chmúrovej a Marte Adamusovej 
za dôstojnú rozlúčku. 

Smútiaci manžel, syn Miroslav, vnučka 
Dominika, vnukovia Lukáš, Jakub a Miroslav. 

•
Zostala bolesť, smútok v duši, veľa sĺz, čo 
nikto neosuší. Čas plynie spomienky stále 
bolia, zabudnúť na Teba nikdy nedovolia.

Dňa 4.7.2017 uplynú 3 smutné roky, 
čo nás navždy opustil môj milovaný 
partner Igor BOHOVIC. 

S láskou spomína partnerka 
Ema, dcéra Petra, vnuci 

Lukáško a Emka, neter Ivka, 
Macka a Ľubica s rodinami. 

V našich srdciach ostaneš navždy. 

•
Už 10 rokov, čo nie si s nami, zabudnúť nemôže 

rodina, známi. Na hrobe kytica, kahanec 
svieti spomienka manželky a Tvojich detí. 

Dňa 11.7.2017 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, starý otec, brat a švagor Ján 
ŽITNÝ. 

Smútiaca rodina. 

Dňa 28.7.2017 si pripomenieme 4. 
výročie, čo nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko Miloslav GREGOR. 

S láskou spomína celá rodina. 

•
Odišiel si tíško... 

... ostali len spomienky.

Dňa 7. júla si pripomíname rok po 
tom, čo nás navždy opustil manžel, 
otec, starý  otec a prastarý otec 
Ladislav PRIBIŠ. Dňa 21.8.2017 by 
sa dožil krásnych 90 rokov.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Dňa 5.7.2017 uplynie 15 rokov od smrti Igora 
DYCHU. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou spomínajú sestra Soňa 
a brat Albert s rodinami. 

•
Aj keď už nie si medzi nami, v našich 

srdciach žiješ stále s nami. 

Dňa 16. júla uplynie 5 rokov, čo nás 
opustil drahý manžel, otec a dedo 
Ján MICHALEC. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
dcéra a synovia s rodinami. 

•
Ďakujem všetkým priateľom a známym, 
ktorí dňa 21.6.2017 odprevadili na 
poslednej ceste môjho manžela Ing. 
Jozefa LACIKU, ktorý nás náhle 
navždy opustil 16.6.2017 vo veku 75 
rokov. Všetkým úprimne ďakujem za 

kvetinové dary a slová útechy, ktorými sa snažili 
zmierniť môj veľký žiaľ.

Smútiaca manželka a smútiaca rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Zoe Hanicová, Vladimír Udvorka, Samuel 
Dunajčík, Oliver Kadlec, Marko Kolárik

Idú spoločným životom
Marián Dolnák zo Starej Turej a Simona 
Magálová zo Bziniec pod Javorinou, Ing. 
Matej Beliš zo Starej Turej a MUDr. Kristína 
Forgáčová z Levíc, Milan Kováčik zo Starej 
Turej a Adriana Pilátová zo Starej Turej, Michal 
Magál zo Starej Turej a Monika Trenčanská 
zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Anna Vrkočová, Emília Durcová, Ladislav 
Hučko, Michal Naď, Ivan Otiepka, Oľga 
Kršáková, Miloslav Robek, Marián Vašek, Oľga 
Držíková, Anna Dornáková

Zoznam jubilantov 
za mesiac JÚL 2017

Peter Milata, Ing. Bohumil Slama, Oľga 
Ježová, Božena Hladká, Emília Szabová, Anna 
Klimáčková, Anna Skovajsová, Jozef Simon, 
Jozef Pavlička, Danka Štarke, Ján Durec, Ing. 
Fedor Novomestský, Vlasta Držíková, Anna 
Hudcovicová, Milan Kusenda, Mária Raisová, 
Elena Držková, Anna Malárová, Margita 
Rojková, Mária Paulinová, Erika Koukalová, 
Božena Kočí, Anna Klimáčková, Melánia 
Pechancová, Klementína Kadlečíková, Ľudmila 
Žákovicová, Stanislav Krúpa, Alžbeta Horáková, 
Alžbeta Hrouzová, Ľudmila Kučerová, Kamila 
Vrbová

Oznam správcu cintorína
Oznamujeme občanom, že na každú 
stavebnú úpravu hrobov na oboch cin-
torínoch v Starej Turej, je od 1.7.2017 
potrebné povolenie, ktoré Vám vydá 
pracovníčka Technických služieb 
v Dome smútku vždy v stredu a vo štvr-
tok od 8.00 do 16.00 hod.

Technické služby

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

26. ročník Staroturianskeho 
jarmoku dopadol výborne
Tohtoročný jarmok sa snažil 
organizačný výbor zabezpečiť 
tak, aby boli spokojní návštev-
níci, predajcovia, ale i vystu-
pujúci v kultúrnom programe. 
S odstupom pár týždňov 
môžeme skonštatovať, že sa to 
podarilo na výbornú. Druhý 
júnový víkend 9.6. a 10.6. sa 
niesol v duchu tradičného „jar-
močenia“. Návštevníci mali 
k dispozícii viac ako 250 pre-
dajných stánkov s rôznym 

sortimentom, veľa druhov det-
ských atrakcií ku ktorým patrili 
samozrejme kolotoče, nafu-
kovacie hrady, vodné bubliny 
i ľudský gyroskop. Priaznivci 
kultúrneho programu si prišli na 
svoje na Námestí slobody, kde 
sa postupne počas oboch dní 
predstavili detičky zo ZUŠ, špor-
tovci z Wushu centra Stará Turá, 
ľudová hudba Poľún, skupina 
Trend, skupina Slniečko, ľudová 
hudba Borovienka, rock zábavná 

kapela Na Kolená, dychová 
hudba Váhovanka a v závere 
country kapela Telegraf. 

Veríme, že skvelá nálada 
a atmosféra, ktorú návštev-
níci vytvorili na tohtoročnom 

jarmoku  sa prenesie i do toho 
nasledujúceho. Už teraz sa na 
Vás nesmierne tešíme na 27. roč-
níku Staroturianskeho jarmoku.

Organizačný výbor jarmoku
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Kubánske ocenenia v 14. ročníku výtvarno-literárnej 
súťaže „Naši národní buditelia Ľudovít Štúr - José Martí“
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Starej Turej sa každoročne zapájajú 
do literárno-výtvarnej súťaže s názvom „Naši národní buditelia Ľu-
dovít Štúr - José Martí“. Tradične získavajú popredné umiestnenia a 
inak tomu nebolo ani v tohtoročnom  14. ročníku súťaže. Slávnostné 
vyhodnotenie, ktoré zorganizovala Spoločnosť priateľov Kuby na 
Slovensku a Veľvyslanectvo Kubánskej republiky, sa konalo sobotu 
10. júna 2017  v budove Slovenského rozhlasu.

Medzi pozvanými hosťami boli 
deti, ich rodičia, učitelia, ale 
aj zástupcovia ministerstva 
školstva, veľvyslankyňa Kuby 
na Slovensku a predsedníc-
tvo Spoločnosti priateľov Kuby. 
Diplomy spolu s cenami výher-
com odovzdala veľvyslankyňa 
YamilaSoniaPitaMontes, ktorá 
viackrát vyjadrila obdiv k výtvar-
ným prácam staroturianskych 
detí  pod vedením ich pedagógov 
Mgr. Miroslavy Lacovej a Mgr. 
Oľgy Medňanskej. Hlavnú cenu 
súťaže – Cenu veľvyslankyne 
získali Alex Baláž a Monika 
Havrilová. Cenu Predsedu 
poroty si odniesla Melánia 
Pašeková. Na 1.  mieste sa 
umiestnila Zuzana Naďová, na 
2. mieste Karolína Kondllová 
a krásne 3. miesto získali 

Svetlana Idesová a Veronika 
Schindlerová.

Rozdaním cien a diplomov 
spolu so sprievodným kultúr-
nym podujatím v koncertnej 
sále sa ale program pre oce-
nených zďaleka nekončil. Deti 
čakali prekvapenia v podobe 
tradičného kubánskeho zvyku- 

„Piňáty“, z ktorej si tí najšikov-
nejší odniesli hračky a sladkosti. 
V galérii výtvarných a literárnych 
prác v RTVS hostí čakalo kubán-
ske občerstvenie, z ktorého deti 
najviac zaujali vyprážané banány. 
Hostia mali možnosť sa odfoto-
grafovať s Pani veľvyslankyňou 
a ochutnať z torty v podobe 
kubánskej vlajky. Ocenením 
srdečne blahoželáme. 

Mgr. Oľga Medňanská 
ZUŠ Stará Turá

Naše tanečné akcie a krásne umiestnenia
V mesiaci máj sa tradične naša tanečná 
skupina Free-Zee dance zo ZUŠ Stará Turá, 
zúčastnila celoslovenskej tanečnej súťaže 
SALTARE ORBIS 2017  v Malackách. Ide 
o veľmi peknú, ale i náročnú súťaž pre deti 
a mládež zo ZUŠ, CVČ i rôznych taneč-
ných klubov. Naše tanečné choreografie 
opäť nesklamali a  boli aj patrične ocenené 
kvalifikovanou porotou. Tanec LOLLIPOP 
získal 1.miesto (open deti I), FREEDOM 

1.miesto (open deti II),pod vedením ich 
pani učiteľky Ivany Chutniakovej. V kate-
gorii Hip-Hop, najstarší žiaci Lukáš Srnánek 
a Valéria Bajcárová, získali špeciálnu cenu 
poroty.  Cenu poroty získal tiež tanec 
CIRCUS show dance /deti II/, pod vedením 
Miroslavy Skokovej. Cesta domov bola veľmi 
radostná, nakoľko sme si niesli späť krásne 
poháre a skvelý pocit z víťazstva.

V tomto mesiaci nás čakala ešte jedna 
súťaž  a to vnútroškolská, ktorá sa konala 
u nás v telocvični v ZUŠ. Prvým rokom 
sme vystriedali zaužívaný Free-Zee CUP/8.
ročník/ a stavili sme na „novú tvár“ pod 
názvom FREE-ZEE PLAYBACK SHOW. 
Deti tancovali podľa námetu „Tvoja tvár znie 
povedome“. Boli zaradené do dvoch veko-
vých kategórií. Skupina A: 8-11r. a skupina 
B: 12-17r. Vybrali si podľa svojho vkusu 
a náročnosti videoklip, ktorý potom odpre-
zentovali a stvárnili najlepšie ako vedeli. 
Hodnotilo sa nasledovné : náročnosť prvkov, 
kostýmy, rekvizity, prevedenie choreografie, 

„herecký výraz“ a celkový dojem z video-
klipu. Deti hodnotila porota : Chutniaková 
Ivana, Skoková Miroslava, Katarína Rzavská 

a Lukáš Srnánek. Detičky a ich výkony pri-
šlo podporiť asi 200 rodičov a tanečných 
fanúšikov. Tí mali veľmi dôležitú úlohu, 
svojím povzbudzovaním a potleskom ešte 
udelili špeciálnu cenu diváka, ktorú zís-
kali deti s videoklipom SIGALA-Easy Love 
(Kováčiková L., Gajdošíková H., Kopcová 
M., Kadlecaj A.) a získali tiež 1.miesto 
v B kategórii.

A tu máme aj nasledujúce 
ocenenia prevedenia videoklipov.
Kategória A: 
1.miesto - Dominika Mirgová -Swing.
2.miesto - Justin Bieber-Sorry
3.miesto -  Bruno Mars - R. Jašáková
Kategória B: 
cena poroty - Elwis Presley- Jail rock 
House

Veríme, že náš nový nápad sa páčil, lebo 
atmosféra bola vynikajúca. Ešte nás čaká 
veľká tanečná show v DK Javorina, na ktorú 
ste srdečne pozvaní. 

Chutniaková Ivana
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Šport v staroturianskom regióne
V areáli MŠ na Hurbanovej 
ulici 142 v Starej Turej sa dňa 
24.5.2017 konal už 7. ročník 
detskej športovej olympiády pre 
deti predprimárneho vzdeláva-
nia. Škôlkari z rôznych regiónov 
- Vaďovce, Hrašné, Bzince pod 
Javorinou, Lubina a Stará Turá 
si zmerali sily v zábavno-špor-
tových disciplínach: prelieza-
nie opičej dráhy, prechádzanie 
pohyblivým mostom s PET 
vrchnákom v štipci, beh cez 
prekážky s čiapkou na hlave, 
hod oštepom na cieľ, jazda na 

kolobežke okolo prekážok, deti 
si vyskúšali floorball, skoky 
vo vreciach a slalomový beh 
s loptou. Aktivity sa veľmi páčili 
nielen samotným súťažiacim, 
ale aj tým, ktorí prišli športov-
cov povzbudzovať. Podujatie 
obsahovalo všetky prvky špor-
tovej olympiády: olympijskú 
zástavu, horiacu fakľu, olym-
pijskú hymnu, povzbudzujúci 
pokrik a sľub športovcov. To 
všetko vyvolalo u detí nezabud-
nuteľný zážitok. Cieľom  pro-
jektu bola predovšetkým zábava 

a potešenie z pohybu. O tom, že 
táto akcia naozaj deti potešila, 
nemusíme vôbec pochybovať. 
Dôkazom boli šťastné a usmiate 
tváre malých nádejných olym-
pionikov. Za vynikajúce špor-
tové výkony boli odmenení 
všetci súťažiaci medailami, 
diplomami, vecnými cenami 
i občerstvením.
Naše veľké „ĎAKUJEM” patrí 
predovšetkým sponzorom - 
Nadácii Život, RZ „Zdravá 
škôlka” pri IV. MŠ v Starej Turej, 
pani riaditeľke ZŠ, ktorá v rámci 

spolupráce poskytla šikovné 
dievčatá k jednotlivým stano-
vištiam. Poďakovanie patrí tiež 
vedeniu MŠ v Starej Turej pri 
organizovaní olympiády, pani 
kuchárkam a upratovačkám pri 
príprave chutného občerstvenia.

za kolektív MŠ autorka 
projektu Soňa Miklášová

Medzinárodný deň detí v Topoleckej
Hra má nepredstaviteľný význam 
pre rozvoj celej osobnosti dieťaťa. 
Je preňho nielen zdrojom zábavy 
a potešenia, ale prostredníctvom 
hry sa učí poznávať okolitý svet, 
reagovať na podnety, rozvíja svoju 
reč, fantáziu, predstavy a preto čle-
novia DHZ Topolecká pripravili pre 
deti akciu „Medzinárodný deň detí 
v Topoleckej“, ktorá sa každoročne 
koná v Topoleckej pri hasičskej 
zbrojnici a nadväzuje na sviatok 
detí. Tento ročník sa uskutočnil 
04.06.2017 so začiatkom od 14:00 h.

Popoludnie bolo plné hier, 
zábavy a hasičského športu. Pri 
príchode detí s rodičmi sa každé 
zaregistrovalo, dostalo svoju 
kartičku a mohlo začať zdolávať 
jednotlivé stanovištia, kde boli 
pripravené rôzne hry a súťažné 
disciplíny. Za každé zdolané 
stanovište získalo dieťa na kar-
tičku pečiatku. Po získaní všet-
kých pečiatok boli zúčastnení 
odmenení sladkými balíčkami 
a špekáčikom, ktorý si mohli 
opiecť na ohni. Okrem toho bola 
v našom areáli ukážka hasičskej 
techniky a možnosť odviesť sa 

na štvorkolke a hasičských zása-
hových vozidlách. Na záver sa 
mohli deti prihlásiť u šaša, ktorý 
ich vyzval zaspievať, zarecitovať, 
zatancovať a odmenil každé pri-
hlásené dieťa vecnou cenou. Tejto 
vydarenej akcie sa zúčastnilo 170 
detí, ktorým nevadilo ani občasné 
nepriaznivé počasie. 

Počas celého dňa hrala skvelá 
hudba a bolo v ponuke rôzne 
občerstvenie. Voľná zábava na 
parkete pokračovala až do nesko-
rého večera. 

POĎAKOVANIE
Naše spoločenské akcie by 
určite neboli realizované, keby 
sme nemali ľudí a spoločnosti, 
ktoré nám vždy radi pomôžu 
s prípravami, organizáciou, darmi 
a samotnou realizáciou. Preto sa 
DHZ Topolecká chce veľmi pekne 
poďakovať všetkým, ktorí nám 
pomáhajú.  Tento skvelý deň sa 
uskutočnil aj za finančnej pod-
pory: Nadácia ŽIVOT,  Sensus 
Metering Systems a.s. a iných 
podnikateľov a priaznivcov DHZ 
Topolecká.

Za úspechom sa 
skrýva drina a preto 
chceme poďako-
vať ešte raz členom 
aj nečlenom DHZ 
Topolecká, ktorí 
sa podieľali na prí-
pravách, realizácii 
a následne uprato-
vaní po tejto akcii.    

ĎAKUJEME. 
DHZ Topolecká 

Mgr. Alena Valentová

Popoludnie s hasičmi a záchrannými 
zložkami v Drgoňovej doline
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina 
pripravil spolu so zložkami záchranného sys-
tému a polície dňa 26. mája 2017 na ihrisku 
v Drgoňovej doline opäť zaujímavé piatkové 
popoludnie pre deti aj dospelých. Pre deti 
boli prichystané rôzne stanovištia so špor-
tovo-zábavnými aktivitami: deti skákali vo 
vreci, lovili udicou rybičky z bazéna, skúsili si spojiť hadice, 
triafali na terč tenisovými loptičkami, pretekali na fúrikoch, 
boli čašníci s lopatou, hádzali kruhy na kužeľ či zhadzovali 
prúdom vody plechovky... Každé dieťa po absolvovaní týchto 
úloh dostalo sladkú odmenu vo forme balíčka. Očká im roz-
žiaril i skákací hrad.

Návštevníkov zaujali ukážky policajných kynológov 
so svojimi psíkmi, ktorí názorne ukázali, ako pracuje špe-
ciálne vycvičený štvornohý priateľ človeka pri zadržiavaní 
a zneškodňovaní páchateľa. Nezabudnuteľným zážitkom je 
každoročne vyslobodenie zraneného vodiča z havarovaného 
auta a následné uhasenie požiaru sprevádzané zvukom sirén 
a komentátorom. Ten vysvetlil činnosť jednotlivých členov 
záchranného systému a oboznámil zúčastnených ako postu-
povať, aby nedošlo k ďalším zraneniam.  

Akcia bola spojená s ukážkou techniky, výstroje a výzbroje 
policajného zboru a aby toho nebolo málo, deti dostali mož-
nosť previezť sa na policajných a hasičských autách či v sanitke.  

Akciu podporili Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí sa akcie zúčastnili 

a tešíme sa na stretnutie v ďalšom roku. 
DHZ Drgoňova dolina

autor foto: Ing. Michal Chlebík
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Menej známe skutočnosti najznámejšej staroturanskej 
zrady (tragédia rodiny Hlubockých) –  1. časť  
Aktéri
V decembri uplynulo 72 rokov od drámy, 
ktorá navždy poznačila vlasteneckú rodinu 
Hlubockých zo Starej Turej. Ráno 16. decem-
bra 1944 smerovali kroky desiatich vojakov 
Slovenskej pracovnej služby, troch gardistov 
(Ignáca Gombarčíka, Ondreja Škriečku a jed-
ného neznámeho) a dvoch nemeckých voja-
kov na železničnú stanicu v Novom Meste 
nad Váhom. Čakali na vlak do Starej Turej. 
Viedol ich člen HG Anton Horečný. Ich 
úlohou bolo zatknúť Staroturanov Ondreja 
Chorváta a Jána Klimáčka. O Chorvátovi 
vedeli, že sa skrýva u svojho švagra – uči-
teľa Stanislava Hlubockého. Príkaz na zais-
tenie vydal obávaný veliteľ Pohotovostného 
oddielu HG Jozef Gašparík. Dráma sa mohla 
začať. Nikto netušil, aké prekvapenia toho 
dňa prinesie. 

Súvislosť č. 1
Vypuknutie SNP sa Starej Turej dotklo veľmi 
výrazným spôsobom. Od začiatku septem-
bra 1944 sa v obci sporadicky ukazovali par-
tizáni a ich sebavedomé počínanie robilo 
vrásky na tvári miestnemu veliteľovi HG 
a vládnemu komisárovi Júliusovi Tomkovi. 
V tom čase sa nemecká jednotka v obci 
trvalo nenachádzala. Obyvateľstvo bolo kon-
fesionálne rozdelené, pričom prevahu mali 
evanjelici. Situácia sa vyhrotila po príchode 
jednotky Landesschützen Bataillon 618. 
Príslušníci II. Stalinovej partizánskej brigády 
ju prepadli v noci z 11. na 12. októbra 1944. 
Július Tomka veril, že po odchode wehr-
machtu evanjelici s „katolíckou čiastkou 
obce“ tvrdo zúčtujú a v tom duchu podá-
val hlásenie na okresné veliteľstvo. Situáciu 
opísal dramaticky, je však pravda, že pnu-
tie medzi konfesiami bolo naozaj citeľné. 
Atmosféra neistoty a strachu opäť vytvorila 
podmienky pre udavačstvo, závisť a zradu. 

V dejinách Starej Turej žiadny výnimočný 
úkaz najmä v období rokov 1939 – 1945.  

Súvislosť č. 2
Neoceniteľnú pomoc poskytli podjavorinskí 
kopaničiari americkým letcom. Súviselo to 
predovšetkým so zvýšenou aktivitou nále-
tov USA AF na ciele, ktorých letový kori-
dor viedol nad územím Slovenska. Väčšinou 
išlo o príslušníkov patriacich k 15. americkej 
leteckej armáde, operujúcej z letísk v južnom 
Taliansku. 

Dňa 20. novembra 1944 havaroval 
bombardér B-24J veliteľa 2nd Lt. Ernesta 
Applebyho jr. na turolúckej kopanici 
U Šimkov. Príčinou bol požiar jedného 
z motorov počas letu k cieľu, ktorým bola 
železničná stanica v Hodoníne. Deväť čle-
nov posádky z lietadla vyskočilo padákmi, 
Applebymu sa to už nepodarilo, lieta-
dlo vo vzduchu explodovalo. Cpl. Gaylor 
C. Lance si pri páde zlomil nohu a lie-
čil sa v nemocnici v Piešťanoch. Po zota-
vení bol prevezený do zajateckého tábora 
v Norimbergu. Ostatní členovia posádky 
– druhý pilot F/O Owen M. Sullivan, navi-
gátor 2nd Lt. Walter O. Newbury, bombo-
metčík F/O James M. Kirchhoff, palubní 
strelci Cpl. Leonard Cherkida, Cpl. Gus 
W. Chaikos, Cpl. Anthony J. Scardino, Cpl. 
Lawrence Cardwell a Cpl. Lawrence G. 
Baumgarten, sa vyhli zajatiu. Sullivan si 
pri dopade zlomil ruku, ošetril ho MUDr. 
Dohnány z Myjavy. O niekoľko dní ich 
postupne všetkých zhromaždili na bukov-
ských kopaniciach partizáni z Čúvalovho 
a Reptovho oddielu. Ukrývali sa na kopa-
niciach U Kukov, U Rehušov, U Bzdúškov, 
U Kubíkov, U Borovských, U Dankov, Na 
Danéch vrchu a ďalších. Určitý čas strávili 
v partizánskom tábore Jána Reptu. Dňa 14. 
februára 1945 boli v Horných Pasekoch 

nemeckými hliadkami zadržaní J. Zebrowski, 
L. Cherkida, G. Chaikos a A. Scardino. Dňa 
24. marca. 1945 boli zadržaní E. Hodge a O. 
Sullivan, ktorí sa pokúsili na vlastnú päsť 
prejsť front k Červenej armáde. W. Tritzovi, 
W Newburymu a L Baumgartenovi sa to 
krátko pred nimi podarilo.

Príbeh jedného z letcov – Jamesa Morse 
Kirchhoffa – dodnes vyvoláva otázniky. 
Narodil sa 30. júla 1924 Eduardovi a Hazel (r. 
Morse) Kirchhoffovcom. Pochádzal z mesta 
Maquoketa v štáte Iowa. Mal bratov Roberta 
a Williama a sestru Lois Ann. Maturoval 
v roku 1941 a zapísal sa na Wiskonsinskú 
univerzitu (University of Wiskonsin), kde 
študoval necelý rok „slobodné umenia“. 
Počas štúdia sa stihol zasnúbiť s dievčaťom 
menom Miriam. Vo februári 1942 smerovali 
jeho kroky do armády USA, prešiel leteckým 
výcvikom, v máji 1944 sa stal bombometčí-
kom. V októbri 1944 bol pridelený na zák-
ladňu Foggia v Taliansku.  

Pramene a literatúra: 
Slovenský národný archív (SNA), f. Národný 
súd (NS), mikrofilm A – 932. Súdny proces 
s veliteľom POHG Jozefom Gašparíkom; 
SNA, f. Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy 
(604). Hlásenie staroturianskeho vlád-
neho komisára Júliusa Tomku zo 16. 10. 
1944; Kronika Masarykovej štátnej meš-
tianskej školy na Starej Turej. KAŠŠÁK, 
P. – HRODEGH, M.: Konečná zastávka: 
Slovensko! Bratislava : Klub priateľov vojen-
skej histórie Slovenska, 2007; KRIŠTOFÍK, 
J.: Partizánska skupina Hurban a jej iden-
tita v historickej pamäti podjavorinského 
regiónu. In: HRUBOŇ, A. – KRIŠTOFÍK, 
J. (zost.): Partizáni a Slovensko. Krakov : 
Spolok Slovákov v Poľsku, 2013.

Juraj Krištofík

Daniel Galbavý by sa dožil 100 rokov 
Pripomeňme si čo-to o tejto osobnosti
Daniel Galbavý sa narodil 27. júla 1917 
v Starej Turej ako piate dieťa z deviatich 
súrodencov v súkromnej roľníckej rodine na 
kopanici U Samkov. Po ukončení základnej 
školy sa vyučil za pekára. Na začiatku druhej 
svetovej vojny bol povolaný do armády, 
v období Slovenského národného povstania 
(SNP) bol účastníkom partizánskeho hnutia 
na Východnom Slovensku v skupine Čapajev, 
neskôr bol preradený do Brezna, tu zotrval 
až do potlačenia SNP. Následne bol odvle-
čený do zajateckého tábora do západnej 

časti Nemecka ako väzeň. Tu ťažko praco-
val v baniach na železnú rudu, dňa 8. apríla 
1945 bolo oslobodený a o tri mesiace sa vrátil 
domov s podlomeným zdravím. 

V roku 1950 sa oženil s Máriou 
Alušicovou, v manželstve mali dve deti, 
dcéru Elenu a syna Ivana. Rodina bývala 
v hornom susedstve Úradníčkovie hostinca. 
Po asanácii stredu mesta postavili si rodinný 
dom na ulici Kozmonautov. 

Po oslobodení, roku 1945 Daniel Galbavý 
zamestnal sa v budúcej Presnej mechanike 

ako skladník, neskôr pracoval v archíve 
písomností.

Daniel Galbavý v strede. Po jeho pravici 
p. Kovárová, na opačnej strane p. Straková
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N O C  M Ú Z E Í  A  G A L É R I Í  2 0 1 7 
HISTORICKÉ SLÁVNOSTI PRI PRÍLEŽITOSTI 550. VÝROČIA 
UDELENIA PRIVILÉGIÍ OBYVATEĽOM STAREJ TUREJ
V roku 2017 mesto Stará Turá oslávilo dôležité výročie. Uplynulo 
presne 550 rokov odvtedy, čo uhorský kráľ Matej Korvín oslobodil 
obyvateľov Starej Turej od platenia všetkých poplatkov plynúcich 
do kráľovskej pokladnice. Bola to odmena za dolapenie bratríckeho 
veliteľa Jána Švehlu. 

Pri príležitosti tohto význam-
ného výročia dňa 20. mája 2017 
usporiadalo Mestské múzeum 
a mesto Stará Turá Historické 
slávnosti. Chceli sme tak vytvo-
riť pravú autentickú atmosféru 
doby, v ktorej našu krajinu súžili 
nájazdy bratríkov. Pre návštevní-
kov boli pripravené rekonštruk-
cie dejinných udalostí spojených 
s udelením výsad Starej Turej 
v podaní Skupiny historického 
šermu Wagus. Program sme 
zahájili na Námestí slobody, 
kde bol návštevníkom vyroz-
právaný príbeh o zlapaní hľada-
ného zbojníka Švehlu za pomoci 
všímavých turanských žien a ich 
odvážnych mužov. Tu sa popri 
hercoch na pódiu objavil i pred-
seda TSK Jaroslav Baška, ktorý 
stvárnil uhorského palatína 
Michala Országha. Následne 
sa návštevníci spolu s historic-
kým sprievodom presunuli do 
sály DK Javorina, kde na nich 
čakal sám Matej Korvín. Kráľ 
rozhodol o Švehlovej poprave 

a slávnostne udelil obyvateľom 
Starej Turej výsady, ktoré obec 
povýšili na privilegované mes-
tečko. Program ďalej pokračo-
val pred Mestským múzeom. 
Boli tu pripravené rôzne atrak-
cie a hry pre deti, jazdy histo-
rickým kočom či šermiarske 
súboje. Príjemnú dobovú atmo-
sféru dotvárala ochutnávka 
stredovekej kuchyne, ukážky 
stredovekých tancov a hudobné 
vystúpenia súboru starej hudby 
Musica Poetica. Návštevníci sa 
mohli občerstviť originálnymi 
regionálnymi produktami – 
staroturianskou kávou August 
Roy, pivom Staroturanský Regál, 
vínom z vinárstva Čachtické 
chotáre a koláčikmi z miestnej 
pekárne Matejka. 

Špeciálny program bol 
pripravený i v priestoroch 
Mestského múzea. Okrem 
stálej expozície si návštev-
níci mohli prezrieť unikátnu 
výstavu originálnych výsad-
ných listín zo 17. a 18. storočia, 

ktoré pre Starú Turú vystavili 
králi Ferdinand III., Leopold I. 
a Karol VI. Dokumenty potvr-
dzujú pôvodné privilégiá z roku 
1467, prípadne deklarujú nové 
výsady (Jarmočné privilégium 
– Leopold I., 1669). Pripravená 
bola i výstava fotografií Premeny 
Starej Turej, na ktorej si mohli 
návštevníci prezrieť viac ako 
120 fotografií dokumentujúcich 
ulice a najznámejšie historické 
budovy Starej Turej a ich pre-
meny v čase. Veľmi sa tešíme, 
že Historické slávnosti v Starej 
Turej zaujali také veľké množ-
stvo ľudí – prišlo viac ako 900 
návštevníkov, z ktorých väč-
šina podujatie hodnotila veľmi 
pozitívne. 

Srdečne ďakujem SHŠ Wagus 
za skvelý program! Obrovská 
vďaka patrí takisto všetkým, 
ktorí finančne či materiálne 
podporili toto podujatie alebo 
sa podieľali na jeho príprave 
a organizácii. Ďakujem primá-
torke mesta Stará Turá Anne 

Halinárovej, zástupkyni pri-
mátorky mesta Zuzane Zigovej, 
Petrovi Škriečkovi a pracovní-
kom spoločnosti PreVaK, pra-
covníkom Technických služieb 
mesta, Domu kultúry Javorina 
a Mestskej polície, Ľubomírovi 
Strakovi z pivovaru Turák & 
vnuk, Zuzane Durcovej, Gabriele 
Hučkovej, Soni Klenkovej, 
Pavlovi Trúsikovi, Gabriele 
Čačkovej, Petre Kostolnej, 
Miroslavovi Krčovi a agentúre 
DuxxPrint. Za pomoc počas 
prípravy výstav srdečne ďaku-
jem Jurajovi Krištofíkovi, Eve 
Tomisovej, Šimonovi Jasečkovi 
a Jozefovi Tomanovi. Veľká 
vďaka patrí i predsedovi 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja za podporu a záštitu pod-
ujatia. Ďakujem tiež všetkým, 
ktorí prišli, strávili na slávnos-
tiach príjemný podvečer a pre-
niesli sa spolu s nami o 550 
rokov do minulosti.

Lucia Poľanská 
Mestské múzeum Stará Turá

Od roku 1960 bol poslancom Miestneho 
národného výboru (MNV) v Starej Turej až 
do roku 1985. Medzitým, od r. 1964 zastával 
funkciu tajomníka MNV. Ako rodák dobre 
poznal svoje kopanice, svoju Starú Turú, čo 
sa i premietlo k jeho vzťahu k svojmu okoliu, 
k jeho obyvateľom. Bol ľudsky prístupný či 
radou, či pomocou, tak si ho v svojej pamäti 

uchovali všetci tí, ktorí s ním prišli do styku, 
ktorí ho poznali. Obdivuhodná bola i jeho 
pamäť pri citovaní niektorých statí predpisov, 
či nariadení z oblasti jeho vtedajšej funkcie. 
Za dlhé roky bol tiež členom a i funkcio-
nárom Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov. Ako dôchodca pracoval ako 
sprievodca v Izbe revolučných tradícií, za 

roky viedol tiež kroniku Starej Turej. Zomrel 
27. apríla 1990 vo veku 73 rokov. 

Zadržme si v tichosti na okamih spo-
mienku na Daniela Galbavého pri jeho 
okrúhlom životnom jubileu. Ďakujem!

E.V.   
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Separovaný zber v meste
Mesto Stará Turá vykonáva prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Technické služby 
Stará Turá (ďalej len „TSST“) všetky činnosti spojené s nakladaním s komunálnym odpadom na 
území mesta. TSST prevádzkuje Stredisko triedeného zberu od roku 2003 na Holubyho ulici (areál 
bývalej tehelne).

Separovaný zber odpadov sa začal v Starej Turej 
rozvíjať v roku 1995. Prvé začiatky prebiehali for-
mou vrecového zberu vyseparovaných zložiek 
odpadov, ktorý bol zavedený len v individuálnej 
zástavbe mesta.

V roku 2003 získalo mesto Stará Turá dotá-
ciu z Recyklačného fondu vo výške cca 27 tisíc € 
na rozvoj systému separovania odpadov v meste. 
Vybudoval sa Zberný dvor a separácia odpadov 
bola rozšírená i na sídliská na území mesta.

V rokoch 2007 až 2008 sa podarilo rozšíriť 
separovaný zber odpadov na celé územie mesta 
a bola zakúpená i vhodná technika na zber sepa-
rovaných odpadov. Vďaka úspešnému projektu 
podporenému z fondov Európskej únie nená-
vratným finančným príspevkom vo výške 396 
512,84€ sa podarilo vybudovať kompostáreň 
s technológiou na zber a spracovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov rastlinného charakteru, 
zberné nádoby, zberné vozidlo a drviaci a miešací 
voz „SEKO“.

Na to, aby mohla Stará Turá zhodnoco-
vať i biologicky rozložiteľné odpady z kuchýň, 
rozhodla sa doplniť prevádzku kompostárne 
i o hygienizačné zariadenie a potrebnú techniku. 
K naplneniu tohto cieľa jej výrazne napomohlo 
v roku 2009 získanie nenávratného finanč-
ného príspevku vo výške 885 546,37€ z fondov 
Európskej únie na II. etapu budovania kompos-
tárne. Bol obstaraný aeróbny fermentor EWA, 
čelný nakladač, preosievač a ramenové vozidlo. 
Projekt bol ukončený v roku 2010.

V roku 2016 bol vďaka projektu realizova-
ného z separovaný zber rozšírený aj o zber kovo-
vého odpadu. Vďaka projektu z EÚ nám bolo 
umožnené vykonávať zber, prepravu a dotrie-
ďovanie kovov na novej triediacej linke, ktorá 
uľahčuje prácu

Vďaka podpore z fondov EÚ sa mohol rozši-
rovať do terajšej podoby a v súčasnosti je do neho 
zapojených už cca 9 000 obyvateľov.

Vďaka tomu, že v roku 2013 Mesto Stará Turá 
získalo nenávratný finančný príspevok pre pro-
jekt Stredisko triedeného zberu Stará Turá, ktorý 
bol podporený z Operačného programu: Životné 
prostredie, Prioritná os: 4 – Odpadové hospodár-
stvo, Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti 
separovaného zberu, bolo možné toto zariadenie 
rozšíriť o triediacu linku odpadu, zriadiť sklad 
nebezpečného odpadu a elektroodpadu, ako aj 
rozšíriť a doplniť jestvujúce činnosti. 

Obyvatelia mesta môžu 
v Stredisku triedeného zberu 
odovzdať nasledovné odpady:

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD 
Všetok svoj zelený odpad môžu občania dávať 
do kontajnerov slúžiacich na bio odpad, alebo si 

ho môžu zaviesť do Strediska triedeného zberu.
Prosíme občanov, aby kvôli efektívnemu využitiu 
odpadu vhadzovali vyseparovaný bioodpad bez 
igelitového vrecka. 
Recykláciou je v priebehu 2 – 4 mesiacov z bio-
logického odpadu vyrobený kompost. Kompost 
je podľa potreby preosievaný pomocou bubno-
vého preosievača. Následne je miešaný so zemi-
nou a používaný pre potreby mesta pri údržbe 
a tvorbe verejnej zelene.
PLASTY
Prosíme občanov, aby do kontajnerov vhadzovali 
plasty zošliapnuté, aby do kontajnera i zberného 
vozidla vošlo čo najviac plastov.
Plasty majú pri recyklácii viacero obmedzení, 
avšak mnohé z nich je možné efektívne a opa-
kovane recyklovať. Medzi najčastejšie druhy 
plastového odpadu patria PET fľaše, z ktorých sa 
vyrába tzv. praná vločka. Tá sa následne používa 
na výrobu mnohých plastových výrobkov, ale aj 
vlákna na výrobu rozmanitých odevov. Opätovne 
sa z nich dajú v procese recyklácie vyrobiť nové 
PET fľaše.
PAPIER 
vyvážame z kontajnerov a roztriedime ho na kar-
tónový papier a noviny a časopisy. 
Prosíme občanov, aby dávali  do kontajnera kartó-
nové krabice rozložené. Nerozložená krabica zabe-
rie celý kontajner a vozíme iba vzduch a kontajnery 
sa zdajú stále preplnené.
SKLO
Sklený odpad je tvorený zo sklenených fliaš, 
pohárov a iného obalového materiálu. Sklo je 
výborne recyklovateľným materiálom. Sklenené 
obaly možno, pokiaľ sa nepoškodia, opätovne 
používať až 75x. Po poškodení je zase možné 
ich už ako odpad opätovne spracovať na výrobu 
ďalších sklenených fliaš, alebo iných výrobkov 
zo skla.
Prosíme Vás, aby ste nevhadzovali porcelán 
a zrkadlá, ktoré znehodnotia sklo.
KOVY 
V roku 2016 bol separovaný zber rozšírený aj 
o zber kovového odpadu. Vďaka projektu z EÚ 
nám bolo umožnené vykonávať zber, prepravu 
a dotrieďovanie kovov na novej triediacej linke, 
ktorá uľahčuje prácu pri separovaní. Následne sú 
kovy lisované pomocou nového hydraulického 
lisu. 
OBJEMNÉ ODPADY 
Objemné odpady sú odpady, ktoré svojím roz-
merom a hmotnosťou nezodpovedajú rozme-
rom používaných zberných nádob v systéme 
zberu komunálneho odpadu. Takýto odpad 
môžete odovzdať v Stredisku triedeného zberu. 
Ak nemáte možnosť dovozu takéhoto odpadu, 
objednajte si odvoz u TSST na tel. č. 032/776 32 
15. Patria sem napríklad:  nábytky, dvere,  skrine, 
postele a podobne. 

JEDLÉ OLEJE A TUKY 
Vychladnutý použitý jedlý olej a tuky z domác-
ností môžu občania zbierať do plastovej PET 
fľaše. Je zakázané takéto oleje a tuky vylievať 
priamo do zbernej nádoby. 
Tento zber je zo všetkých komodít v najhoršom 
stave. Občania vyhadzujú do týchto nádob ako 
komunálny odpad, tak často aj vyliaty olej, čo 
úplne znehodnotí celý jeho obsah. 
ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD 
Takýto odpad je odoberaný od občanov celoročne 
v Stredisku triedeného zberu a na jar a jeseň for-
mou mobilného zberu, o ktorom sú občania včas 
informovaní. 
NEBEZPEČNÝ ODPAD 
Nebezpečný odpad môže byť privezený do 
Strediska triedeného zberu celoročne, ale jed-
notlivé druhy odpadov nesmú byť zmiešané.

 
Stredisko triedeného zberu je otvorený 6 dní 

v týždni: v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 
7.00 do 13.00 hod., v stredu od 7.00 do 17.00 hod. 
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Mimo otvá-
racích hodín je možné sprístupnenie Strediska 
triedeného zberu po vzájomnej dohode s TSST. 
Pri vstupe do Zberného dvora odpad treba kon-
taktovať vždy obsluhu Zberného dvora, ktorá 
pomôže odpad správne vytriediť a uložiť do urče-
ných kontajnerov. 

Mimo prevádzkovú dobu Zberného dvora je 
zakázané ponechávať odpad pri bráne Zberného 
dvora. Priestor je monitorovaný priemyselnou 
kamerou. Pri nedodržaní tohto zákazu porušujete 
VZN o nakladaní s odpadmi. 

 Mesto Stará Turá má veľký záujem naďalej 
rozvíjať nakladanie s odpadmi svojim už teraz 
osvedčeným komplexným prístupom, smerom 
k maximálnej možnej miere materiálového zhod-
notenia vyzbieraných odpadov a k čo možno 
k najnižšej miere ich skládkovania. Stále má 
pripravených mnoho nápadov, ktoré čakajú na 
postupnú realizáciu.

Ing. arch. Katarína Robeková, 
Ing. Zuzana Chvílová
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Cesta rozprávkovým lesom
To, že 1. jún každoročne patrí deťom, je vše-
obecne známe. Všetci sa snažíme, aby si deti 
v našom okolí svoj sviatok užili, aby sme na 
ich tváričkách videli veselé očká a spokojný 
úsmev.

Inak tomu nebolo ani v Dome kultúry 
Javorina. Každý rok pre deti pripravujeme 
Cestu rozprávkovým lesom – podujatie, 
kde sa snažíme spojiť príjemné s užitoč-
ným. Vymýšľame pre deti súťaže, rozmýš-
ľame, akou drobnosťou ich potešiť, hľadáme 
veselé divadelné predstavenie, oslovujeme 
sponzorov... A dúfame v pekné počasie ;)

Tento rok sa Cesta rozprávkovým lesom 
konala v nedeľu 4. júna. Na štarte sme evi-
dovali viac než 430 detí, čomu sa úprimne 
tešíme. V lese a okolo Dubníka na deti čakalo 
spolu 10 stanovísk s rôznymi rozprávkovými 

bytosťami, ktoré mali pripravené krátke 
scénky. Na každom stanovisku museli deti 
splniť nejakú úlohu – raz jednoduchú, ino-
kedy možno trošku zložitejšiu – hľadali 
zatúlaných Mimoňov, pomáhali prasiatkam 
stavať domček, s vodníkmi lovili rybičky, 
s Alžbetkou hrali Perinbabe na hudobných 
nástrojoch, zdobili medovníčky... Po splnení 
všetkých úloh dostali malý darček, mohli 
sa vyšantiť na skákacom hrade, zajazdiť si 
na štvorkolke, vyskúšať streľbu z luku, či 
pozrieť si predstavenie Žabiatko 
Mestského divadla Trenčín. A – 
čo je najdôležitejšie – strávili prí-
jemný čas so svojimi rodičmi, 
starými rodičmi, súrodencami, 
kamarátmi vonku v prírode.

Touto cestou sa chcem veľmi 

poďakovať svojim kolegyniam a kolegom 
z Domu kultúry Javorina za ich spoluprácu, 
ochotu a pomoc s prípravou a realizáciou 
podujatia, pani učiteľke Katke Medňanskej 
a „jej“ deťom za pripravenie si scénok a ďal-
šie nápady, pani Jarke Dunajčíkovej, pani 
Soni Krištofíkovej, Mirkovi Krčovi, Erike, 
Peti & Peti za ich ochotu a čas, ktorý podu-
jatiu venovali, firme Sensus za finančný dar 
a pánovi Petrovi Škriečkovi a firme PreVaK 
za sprístupnenie Autocampingu a prípravu 
opekačky. A, samozrejme, vám, milé deti, za 
to, že ste prišli! Tešíme sa na vás o rok!

Katarína Medňanská, Dom kultúry Javorina

Obhájili prvé miesto
Dňa 10. júna 2017 si v Zemianskom 
Podhradí zmerali sily mladí hasiči z okresu 

Nové Mesto nad Váhom. 
Organizátorom mládežníckej hry Plameň je 

každoročne Územný 
výbor dobrovoľnej 
požiarnej ochrany 
SR. Desať členné 
družstvá súťažili 
v troch disciplí-
nach a to štafetový 
beh na 400 m s pre-
kážkami, požiarny 
útok s prekážkami 
a požiarny útok 
s vodou. Družstvo 
mladých hasičov zo 
Starej Turej obhájilo 
po roku prvé miesto. 

Na príprave kolektívu 

sa podieľali Peter Nemček, Ján Caltík, 
Miroslav Michalec, Peter Markov a ďalší čle-
novia DHZ. Je potešiteľné, že do tejto súťaže 
sa po prvý krát zapojili i mladí hasiči z DHZ 
Papraď, ktorí sa v silnej konkurencii nestra-
tili, na čom majú zásluhu Martin Mikulec, 
Miroslav Volár a členky DHZ, ktorí kolektív 
na súťaž pripravovali.

Ceny víťazom odovzdali predseda 
Územného výboru DPO SR  Nové Mesto 
nad Váhom Bc. Jozef Smolinský a podpred-
seda komisie  mládeže Ing. Štefan Kusenda. 
Mladým hasičom k dosiahnutým výsledkom 
blahoželáme a želáme im veľa ďalších súťaž-
ných úspechov.

Výbor DHZ
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Prvý rad zľava:  Patrik Kotula, Erik Bakoš, Mário 
Hrašný, Miroslav Kolník, Lukáš Pilát.
Druhý rad zľava: Ján Caltík, Jozef Smolinský, Bohdan Gőrők, Jakub 
Naď, David Forro, Samuel Štepanovic, Peter Nemček, Peter Markov

     DNÍ
SUDÁNSKEHO
   VÄZENIA

22/07 18.00 
Diskusia s Petrom Jaškom 

o čase vo väzení

23/07 10:00 
Bohoslužba 

kázeň Petra Jaška

Petr Jašek

Modlitebňa Cirkvi bratskej Stará Turá
Družstevná 70
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Podjavorinská bowlingová liga amatérov
Ani sme sa nenazdali a máme za sebou už 2. 
ročník Podjavorinskej bowlingovej ligy amatérov. 

Od 10.10.2016 prebiehali každý pondelok na 
bowlingových dráhach v Starej Turej tuhé boje.

15 trojčlenných družstiev si tu nič neodpus-
tilo a vždy v družnej atmosfére  schuti zasúťažilo.

Zmena pravidiel počítania výsledkov prispela 
k väčšej vyrovnanosti zápasov o čom svedčí aj 
počet remíz, až 20 zápasov skončilo nerozhodne.  
Ženský handicap (hod na dráhe naviac) takisto 
pomohol ženám k lepším výsledkom a často boli 

viac ako vyrovnanými súpermi mužom.
Celkovo sa do druhého ročníka zapojilo v 15 

družstvách 77 hráčov z toho 9 žien. Základná časť 
predstavovala 14 kôl systémom každý s každým 
a priniesla nasledovné poradie (viď Tabuľka po 
základnej časti)

Umiestnenie po základnej časti určilo účastníkov 
A finále – prvá osmička družstiev a B finále druž-
stvá z 9. – 15. miesta.

Víťazmi B finále sa v sobotu 13.5.2017 stalo 
družstvo TURBOW v zložení Medňanský M., 
Slezák M., Chudý L., ktorí vo finále porazili druž-
stvo Dva piva, dve čaje 7,5 : 0,5 a výkonom 950 
zvalených kolov potvrdili, že do budúcna s nimi 
treba rátať v A kategórii.

O týždeň neskôr, čiže v sobotu 20.5.2017 
sa pred obedom rozbehli štvrťfinálové boje 
A kategórie. Tu podľa očakávania favoriti z 1. 
a 2. miesta potvrdili svoju kvalitu a postúpili do 
semifinále. To sa však už nepodarilo družstvám 
z 3. a 4. miesta ktoré podľahli svojim súperom z 6. 
resp. 5. miesta.  Semifinálové duely opäť potvrdili 
kvalitu favoritov z 1.a 2.miesta po základnej časti 
a zároveň aj obhajcov 1.a 2. miesta z minulého 
ročníka PBLA. 

V zápase o 3. miesto sa stretli: 
 Slovan Hrašné 5,5 : 2,5 Castor
 Výkon 925 : 834

Finále bolo tak ako vlani :
 PePa BuCi 3 : 5 BK Hujerovci
 Výkon 946 : 971

Konečné poradie družstiev:
1.miesto BK Hujerovci v zložení Bies Braňo, 
Sadloň Kamil, Ďurnek Majo
2.miesto PePa BuCi z Trenčína v zložení Pavlík 
Peter, Cích Braňo, Búlik Jozef
3.miesto Slovan Hrašné v zložení Ferianec 
Miroslav, Jakubec Milan, Moravčík Jozef

Poradie jednotlivcov:
Ženy: • Martinčičová Radka s priemerom 154,86 
kolov na dráhu
• Martinčičová Eva s priemerom 145,04 kolov 
na dráhu
• Švehlová Erika s priemerom 144,47 kolov na 
dráhu
Muži: • Sadloň Kamil s priemerom 170,90  kolov 
na dráhu
• Cích Braňo  s priemerom 168,85 kolov na dráhu
• Bíreš Radovan s priemerom 165,25  kolov na 
dráhu

Ak má niekto záujem, radi ho privítame najlepšie 
informácie dostanete na t.č. 0911-516 333. Hodu 
zdar a nech to padá.

Hlavný organizátor: Penzión ŠPORT Stará Turá 
Marián Miškovič, 0911 836 333

Bratia sa opäť stretnú na Veľkej Javorine
Posledná júlová nedeľa je na 
česko-slovenskom pomedzí spätá 
so Slávnosťami bratstva Čechov 
a Slovákov na Veľkej Javorine. 
Toto neformálne, už XXV. priateľ-
ské stretnutie nerozlučných bratov 
– Čechov a Slovákov – organizuje 
každoročne prípravný výbor javo-
rinských slávností, ktorý je zložený 
z predstaviteľov miest a obcí pri-
hraničného regiónu.

Tento rok sa v rámci slávností 
môžu návštevníci tešiť už tra-
dične na kultúrny program, ktorý 
ponúkne tie najlepšie súbory a sku-
piny z prihraničného regiónu.  

Program na veľkom pódiu 
otvorí o 9.30 h dychová hudba ZUŠ 
z Veselí nad Moravou. O 10.30 h 
budú slávnosti za účasti hostí 
a organizátorov slávnostne otvo-
rené. Neskôr sa na veľkom pódiu 
vystriedajú: detská folklórna sku-
pina Štvorlístok z Pobedíma, detský 
folklórny súbor Handrláček a cim-
bálová muzika Čarapa z Kunovíc, 
mužská spevácka skupina Urban, 
slovácky súbor Kyjov, mužský 

spevácky súbor z Kunovíc, ume-
lecký folklórny súbor Družba 
z Trenčína, spevácke duo Hana 
a Petr Ulrychovi z Brna. Bodkou 
za programom bude spoločné spie-
vanie piesní členov prípravného 
výboru slávností. 

Na malom pódiu sa od 11.00 h 
vystriedajú: Váhovanka z Trenčína, 
Žlutá ponorka z Uherského 
Hradište a Ivan Terry Country 
band z Bratislavy.  

Na Veľkú Javorinu sa bude možné 
dopraviť prostredníctvom bezplat-
ných autobusov z oboch strán hra-
nice. Cestovné poriadky nájdete na 
plagátoch v prihraničných obciach 
a mestách. Z mesta Stará Turá pôjde 
autobus na Veľkú Javorinu o 8.30 
hod. z autobusovej stanice, so zastáv-
kou pri OD Tesco, ďalej pri Viadukte, 
v Miškech Dedinke, na Hrnčiarovom 
a na Veľkej Javorine. Späť do Starej 
Turej z Veľkej Javoriny pôjde autobus 
o 15.30 hod.  

Bližšie informácie nájdete tiež 
na www.velkajavorina.com.

M. Krč

Por. Družstvo Záp. Výh. Rem. Preh. Skóre Priemer Body

1 Pepa Buci 14 11 1 2 82,5 : 29,5 944,43 23

2 BK Hujerovci 14 10 3 1 81 : 31 919 23

3 My sme tu doma 14 10 2 2 79 : 33 925,79 22

4 No počkaj 14 8 3 3 63 : 49 839,5 19

5 Slovan Hrašné 14 9 1 4 70,5 : 41,5 860,64 19

6 Castor 14 6 3 5 65 : 47 845,86 15

7 *****+1 14 5 4 5 57 : 55 825,79 14

8 TJ Pomsta z lesa 14 6 1 7 48,5 : 63,5 750,21 13

9 Dva piva dve čaje 14 3 7 4 54 : 58 812,71 13

10 TURBOW 14 4 4 6 55 : 57 813,43 12

11 Fotri 14 3 4 7 43,5 : 68,5 751,5 10

12 Mašury 14 2 4 8 38 : 74 761,79 8

13 BSP KDC 14 2 3 9 47,5 : 64,5 797,64 7

14 PEVIZ 14 3 0 11 26 : 86 665,21 6

15 MaFuPi 14 3 0 11 29,5 : 82,5 447,57 6

Konečná tabuľka                                          
PBLA 2.ročník                                                                     


