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

Stúpa popularita dobrovoľníkov
Patrím do generácie, kedy nebolo 
dobrovoľníctvo medzi mládežou 
veľmi popularizované. Dnes sa však 
čoraz viac dobrovoľnícka práca 
propaguje, do rôznych dobrovoľníckych 
organizácii vstupujú mladí ľudia, ktorí 
sa snažia pomôcť tam, kde ich vyšle 
dobrovoľnícka organizácia. Mnohé 
zariadenia, združenia či mestá sa však 
priamo obracajú na možných adeptov 
a  žiadajú ich o  pomoc pri určitých 
dobrovoľníckych činnostiach. 

Ako by sme v  súčasnosti takéhoto 
dobrovoľníka definovali? Je to človek, 
ktorý vykonáva prácu na základe svojho 
slobodného rozhodnutia v  prospech 
iných ľudí, spoločnosti či životného 
prostredia, mimo členov svojej rodiny 
a domácnosti. Túto činnosť vykonáva 
zdarma.  Ak si pod dobrovoľníkom 
predstavíte človeka, ktorý pracuje 
a nedostáva za to žiadnu protihodnotu, 
mýlite sa. Dobrovoľníctvo je neplatená 
aktivita, no dobrovoľník okrem 
toho, že pomáha druhým, získava 

určité výhody i  pre seba. Tým, že sa 
zapojí do kultúrneho, sociálneho, 
náboženského či športového života 
svojej obce, venuje sa deťom a mládeži, 
vzdelávaniu, prevencii proti kriminalite, 
ochrane životného prostredia, úprave 
a oprave rôznych budov a kultúrnych 
pamiatok, prostredia vo svojom okolí 
a  iným oblastiam dobrovoľníckej 
činnosti,  získava pocit prospešnosti 
a zmysluplnosti z vykonanej práce, je mu 
poskytnutý priestor pre sebarealizáciu, 
získava nové skúsenosti, vedomosti, 
uvedomuje si svoje zručnosti a  svoje 
možné smerovanie v ďalšom povolaní, 
získava pocit spolupatričnosti, vytvára si 
nové priateľstvá a nové väzby a známosti, 
ktoré mu môžu byť v  budúcnosti 
osožné. I v Starej Turej sa v niekoľkých 
prípadoch využila dobrovoľnícka 
práca, či už na remeselných trhoch, 
pri realizácii festivalu Divné veci, pri 
čistení Dubníka, práci pre deti v oblasti 
športu či voľnočasových aktivít 
a ďalších činnostiach. Všetkým našim 

dobrovoľníkom, ktorí pracujú pre blaho 
druhých spoluobčanov, patrí veľké 
poďakovanie. 

Národné dobrovoľnícke centrum 
CARDO v Bratislave bude tento rok už 
po siedmykrát organizovať v septembri 
Dni dobrovoľníctva 2015. Preto ak máte 
chuť pracovať pre druhých, neváhajte 
a zapojte sa do činností, ktoré môžu byť 
osožné pre druhých a možno i Vás. 

Lívia Boorová
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Výzva na podávanie žiadostí o grant
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna or-
ganizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľa-
ďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará 
Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s finanč-
nou pomocou druhých. Nadácia bola zriadená 
za účelom podpory rozvoja neziskových činností 
v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, 
zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a pri-
spievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života 
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 2. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2015.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových ak-
tivít detí a mládeže. Podporované  aktivity môžu 
byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora 
zdravia; prevencia a  liečba drogovo závislých; 
podpora športu; zachovanie kultúrnych hodnôt. 
Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie po-
nuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidel-
ne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti 
a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky 
na celoročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať 
projekty, ktoré umožnia zapojenie, čo najväčšieho 
počtu detí, prípadne mládeže a možnosť opako-
vania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
•  pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke 

skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi 
a mladými ľuďmi,

•  pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú akti-
vity pre svojich rovesníkov,

•  pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom 
čase venujú pravidelne deťom a mládeži.

KRITÉRIÁ
•  projekt je určený vekovej skupine  do 26 rokov,
•  projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni,
•  aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo 

nepravidelný charakter,
•  celková výška nákladov na projekt nie je ob-

medzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je stano-
vená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

•  grant v zásade nesmie byť použitý na investície 
- posudzuje sa individuálne v súvislosti s po-
žiadavkami projektu,

•  finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie 
presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť 
finančný),

•  financie budú záujemcom poukázané naraz.

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU
• všetci záujemcovia o  program a  podporu 

majú možnosť informovať sa u koordinátora 

projektu,
• záujemcovia o  fi-

nančnú podporu 
spracujú projekt 
a  pošlú ho na ad-
resu koordinátora 
projektu,

• správna rada roz-
hodne o  udelení 
grantu,

• s  predkladateľmi 
schválených grantov sa uzavrie zmluva,

• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu.

Uzávierka prijímania projektov: 
30.09.2015
Trvanie projektu: 1.10.2015 – 30.06.2016
Predloženie záverečnej správy: do 30.09.2016

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žia-
dostí o grant dostanete u koordinátora Programu 
malých komunitných grantov: Ing. Ivety 
Petrovičovej 032 746 1635; 0915 984 308, e-mail: 
organizacne@staratura.sk v pracovných dňoch. 
Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mes-
ta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie

PROGRAM MALÝCH 
KOMUNITNÝCH 
GRANTOV 2015

Benefičný koncert Dúha v srdci opäť s pestrým programom
Spoločenský dom pri MsKS v Novom Meste nad Váhom sa v nedeľu 27. 9. už po štvrtý krát 
zaplní zdravotne znevýhodnenými deťmi a mládežou z Trenčianskeho  kraja, pre ktorých je 
pripravený benefičný koncert Dúha v srdci pod záštitou predsedu TSK. V bohatej ponuke 
bude hudba, tanec a tvorivé workshopy. 

Radostné a šťastné farby dúhy budú napĺ-
ňať rovnako srdcia mládeže i srdcia účin-
kujúcich. Po minulých ročníkoch veríme, že 
úprimné nadšenie opätovne zaplní priestor 
v sále aj mimo nej. Tento zámer chceme na-
plniť aj výberom účinkujúcich. Žiadneho 
návštevníka koncertu určite nesklame le-
gendárna kapela TUBLATANKA s Maťom 
Ďurindom. Hity známe už desaťročia vždy 
dostali do varu tancujúce publikum a veríme, 
že tomu nebude inak ani teraz. Kto si chce 
užiť punk rock, tomu ponúkame nitriansku 
kapelu HORKÝŽE SLÍŽE, ktorej koncert-
né úspechy sú všeobecne známe,  avšak po-
čuť ich piesne v rádiách je skôr vzácnosťou. 
Veľkým potešením pre zapálených fanúši-
kov bude určite opätovné vystúpenie skupi-
ny IMT SMILE. Je to kapela, ktorá svojimi 
melodicky príjemnými skladbami vytvorí 
skvelú náladu v  roztancovanom publiku. 
Veď okrem svojich známych skladieb za-
hrajú i svoju novú pieseň “Cesty 2. triedy“. 
Hudobné ale i farebné spestrenie a zároveň 
aj ženské skrášlenie koncertu ponúkne fol-
klórny súbor PETROVIANČAN z Prešova, 
ktorý v ľudovom tóne roztancuje a rozozvučí 
celú sálu. Krásou a jemnosťou, ale i vtipom 

a srdečnosťou nás bude počas celého kon-
certu sprevádzať jeho moderátorka,  rodáč-
ka z Nového Mesta nad Váhom – SOŇA 
MÜLLEROVÁ. Tým sa však naša ponuka 
nekončí – správne rozprúdenie krvi zaistí 
pred koncertom  svetoznámy zumba taneč-
ník OUMAR, ktorý bol z minuloročného 
koncertu taký nadšený, že s radosťou prijal 
ponuku svojím temperamentom a zaniete-
ním opäť dostať do varu všetkých prítomných 
tanečníkov. Dynamická zumba hodinka sa 
začína o 14:00 hod., po 15:00 hod. bude pó-
dium patriť našim hudobným stáliciam.

Účastníkom koncertu ponúkame nie-
len bohatú hudobnú nádielku, ale chceme 
u nich podporiť aj tvorivosť, hravosť a fan-
táziu. Pod odborným vedením budú mať 
možnosť vytvoriť si vlastné maľované trič-
ko, šperky, vymaľovať medovníčky, modelo-
vať s hlinou, upliesť košík, maľovať farbami 
na kameň alebo horúcim voskom na tex-
til. Svoju obratnosť  si deti môžu vyskúšať 
pri starodávnej lukostreľbe, ale aj v skákaní 
na nafukovacom hrade alebo pri jazde na 
odrážatkách.

Benefičný koncert Dúha v srdci ponúka 
plným priehrštím bohatosť zážitkov. Preto 

neváhajte a príďte sa spolu s nami zabaviť 
a potešiť. Zo srdca Vás pozývajú organizá-
tori podujatia: OZ Milan Štefánik, CSS Nové 
Mesto nad Váhom, OZ Život s dúhou v srd-
ci, PhDr. Kvetoslava Hejbalová, Ing. Anna 
Halinárová a Mgr. Júlia Bublavá.

Pozývame Vás spolu s  nami stráviť 
nedeľné popoludnie plné hudby, tanca 
a uvoľnenosti!

Vstupenky pre verejnosť je možné zakú-
piť v predpredaji za 8 €, priamo na koncerte 
za 10 €. Predpredaj zabezpečuje Centrum 
sociálnych služieb v  Novom Meste nad 
Váhom, Bernolákova 14, pondelok – piatok, 
od 7:00 hod. do 15:30. Vstupenky pre verej-
nosť sú limitované v počte 100 ks. Zmena 
programu je vyhradená.

Júlia Bublavá

Prezentácia knihy 
pani Tomisovej
Dňa 25.9.2015 sa 
uskutoční krst knihy 
Evy Tomisovej: Osudy 
Židov v Starej Turej. 
Prezentácia knihy začne 
o 17.00 hodine v kaviarni 
Domu kultúry Javorina.
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 vaše podnety, názory, skúsenosti, potreby v oblasti sociálnych 
služieb sú vítané pri tvorbe a hlavne realizácii sociálnych 
služieb 
 
 s vašou podporou a záujmom môžeme zvýšiť kvalitu, 
dostupnosť a ponuku sociálnych služieb v meste Stará Turá 
 
 preto neváhajte - vyjadrite svoj názor a využite svoje právo 
zapojiť sa do tvorby  komunitného  plánu sociálnych služieb, 
čím môžete pomôcť aj sami sebe 

 

 

 

 

Záujemcovia, ktorí sa chcú podieľať na tvorbe tohto plánu, môžu kontaktovať pracovníčky 
na sociálnom oddelení MsÚ Stará Turá: 

osobne v kancelárii na 1. poschodí v Dome štátnej správy,   

telefonicky na čísle: 746 1645, 746 1646, 0905 638860,  

mailom na: soc_referat@staratura.sk alebo socialne@staratura.sk. 

Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá 

Remeslá našich predkov
Dom kultúry Javorina pripravil začiatkom augusta v Starej Turej už 
11. ročník obľúbeného podujatia Remeslá našich predkov. V meste 
sa každý rok koná niekoľko remeselných trhov, no práve tento let-
ný je najväčší a teší sa veľkej obľube nielen Staroturancov, ale aj 
návštevníkov z blízkeho či ďalekého okolia.

Tohtoročné podujatie bolo silne 
poznačené tropickým počasím, 
ktoré útočilo nielen na návštev-
níkov, ale i  na remeselníkov 
v stánkoch.   Už od ranných ho-
dín sa horúce Námestie slobody 
postupne zaplňovalo remesel-
níkmi, ktorí predvádzali rôzne 
umelecké i  úžitkové remeslá 
a  predávali výrobky z  prútia, 
z  dreva, dekoračné predme-
ty, hrnčeky, hračky, bižutériu, 
maľované a šité oblečenie, pat-
chwork, tkané oblečenie, čipky 
a iné. K remeslám nepatria iba 
výrobky úžitkové a  umelecké, 
ale aj tie, ktoré potešia chute 
a  brušká návštevníkov. Z  ďal-
ších stánkov sa niesla vôňa by-
liniek, čajov, medu či mliečnych 
výrobkov, nechýbala tradičná 
cigánska, domáce langoše či pe-
čené ryby. Na malej piecke ste si 
mohli zakúpiť i klasické domáce 
lokše, ktoré rozvoniavali na pre-
mostení oproti zastávke SAD. 

Tropické počasie sa postup-
ne stupňovalo a  vo vysokých 
teplotách bolo ťažké vydržať stáť, 
nieto ešte pracovať. Svoje šikov-
né ruky však i pri horúcom po-
časí predvádzali majstri kováči, 
rezbári, košikári, paličkárky či 
tkáčky. Remeslá našich predkov 
tento rok hostili spolu až 70 re-
meselníkov, takže bolo na čo po-
zerať a z čoho vyberať.

K ručnej práci sa k remesel-
níkom pridali i deti. Spoločne 
s pracovníčkami mestskej kniž-
nice vyrábali v  tvorivých diel-
ňach rôzne zaujímavé vecičky. 
Tak sa opäť potvrdilo hlavné 
heslo trhu „Zachovaj a uč“. Naši 
najmenší sa okrem dielničiek 
mohli vyšantiť aj na tradičnom 
drevenom kolotoči s košmi, kto-
rý ich povykrúcal do všetkých 
strán. 

K podujatiu, ktoré má pripo-
mínať našich predkov a ich život, 
určite patrí aj tradičný folklór. 
Tohtoročný program otvorili 
deti pod vedením pani učiteľky 
Kotrasovej s ľudovými tancami. 
Tancovali nielen dievčatá s pani 
Kotrasovou, ale aj mnohí náv-
števníci pod pódiom. Potom sa 
na námestí predstavil folklór-
ny súbor Lintava z  Kunovíc, 
s ktorým pricestovala do Starej 
Turej i  starostka nášho part-
nerského mesta – pani Ivana 
Majíčková. Zaujímavým spes-
trením programu bolo vystú-
penie domáceho súboru Poľún, 
ktorý okrem výbornej ľudovej 
hudby ponúkol návštevníkom 
ukážku svadobných zvykov 
a  tradičného odčepčenia ne-
vesty. Neskôr sa na pódiu ešte 
predstavili Heligonkári z Myjavy 
a  folklórny súbor Rozvadžan 
z Trenčianskych Stankoviec, kto-
rý predviedol pásmo Rok na de-
dine. Program ukončili ľudovou 
veselicou Heligonkári z Myjavy. 

Tradíciami a remeslami opäť 
ožil v tento deň i Dom kultúry 
Javorina. V  Stredisku cezhra-
ničnej spolupráce bola otvore-
ná výstava: Čo kopec prejdeš, to 
iný kroj nájdeš. Nádherné kro-
je z blízkeho i ďalekého okolia 
a sprievodná dokumentácia po-
tešila každého milovníka folkló-
ru. Výstava je naďalej otvorená 
až do 18. septembra a odporú-
čame ju všetkým milovníkom 
krojov a tradícií navštíviť. Počas 
trhu bolo otvorené aj mestské 
múzeum a izba tradičného bý-
vania, kde sa návštevníci mohli 
bližšie zoznámiť s  históriou 
nášho mesta a životom našich 
predkov. 

Tohtoročné Remeslá našich 
predkov v rámci svojej cyklotúry 

po kraji navštívil i  predseda 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja – Jaroslav Baška a neofi-
ciálne sa ho zúčastnil i  župan 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja – Pavol Frešo. Veríme, 
že takéto návštevy pozitívne 
ovplyvnia a  podporia smero-
vanie dotácií z krajov na akcie 
takéhoto zamerania a pomôžu 
zachovávať tradície, remeslá 
a folklór našich predkov nielen 
v našom kraji. 

Pripraviť podujatie, akým 
sú Remeslá našich predkov, za-
bezpečiť všetkých remeselní-
kov, kultúrny program, stavanie 

stánkov, tvorivé dielne, orga-
nizáciu stánkov na jarmočisku 
a  iné sprievodné akcie je na-
ozaj veľmi prácne a  náročné. 
Preto je potrebné poďakovať 
pracovníkom Domu kultúry 
Javorina, Technických služieb 
Stará Turá, pani Bublavej, rodi-
ne Zemanovej, rodine Durcovej 
a  ďalším dobrovoľníkom, kto-
rí sa pričinili o zdarný priebeh 
tohtoročného trhu. Veríme, že 
budúcoročné Remeslá našich 
predkov budú plné slnka a pre 
návštevníkov opäť niečím nové 
a zaujímavé. 

Lívia Boorová
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Trenčiansky župan sa osobne stretol 
s 13 primátormi a starostami 
kopaničiarskeho regiónu 
Rekonštrukcia cestných komunikácií, Vážska cyklotrasa, ale aj in-
vestície do školstva či nultá tarifa. Aj to boli témy, ktoré rezonovali 
v rozhovoroch medzi trenčianskym županom Jaroslavom Baškom 
a vedením 13 miest a obcí kopaničiarskeho regiónu.

Po okrese Nové Mesto nad 
Váhom a okrese Myjava pred-
seda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja (TSK) počas víkendu 
7. a 8. augusta 2015 na bicykli 
najazdil viac ako 110 kilomet-
rov. V  sprievode vicežupana 
Richarda Takáča, poslancov 
NR SR Dušana Bublavého 
a Vladislava Petráša a Petra Pilka 
z odboru SO/RO Úradu TSK sa 
trenčiansky župan okrem ve-
denia obcí (Nové Mesto n. V., 
Myjava, Stará Turá, Lubina, 
Jablonka, Kostolné, Polianka, 
Priepastné, Bukovec, Brezová p. 
Bradlom, Košariská, Chvojnica, 
Vrbovce) stretol napr. aj so zá-
stupcami Jednoty dôchod-
cov na Slovensku, Únie žien či 
dobrovoľných hasičov, ale aj 
s Henrichom Gašparíkom, po-
vereným riadením NsP Myjava. 

Až 18% zo všetkých ciest II. 
a III. triedy v správe TSK sa na-
chádza v okrese Myjava. Minulý 
rok bolo na ich opravu určených 
až 400 tisíc €. Kľúčovou témou 
cestná infraštruktúra v kraji sliv-
kových samôt ostáva aj naďalej. 
O  plánoch a  zámeroch TSK 
v tomto smere trenčiansky žu-
pan informoval nielen v Lubine, 
Starej Turej a  v  Myjave, ale aj 
v  ostaných obciach, ktoré na-
vštívil. „Už minulý rok sme dali 
do okresu Myjava najväčší po-
diel finančných prostriedkov na 

opravy ciest. V  novom progra-
movacom období chceme z  eu-
rofondov, či už z Integrovaného 
regionálneho operačného progra-
mu (IROP) alebo prostredníc-
tvom cezhraničnej spolupráce, 
kompletne zrekonštruovať hlav-
né cesty. Čiže cestu II. triedy od 
Nového Mesta nad Váhom cez 
Starú Turú až na Myjavu a ces-
tu z Brezovej pod Bradlom sme-
rom na Myjavu, Vrbovce a štátnu 
hranicu,“ povedal predseda TSK 
a dodal: „Verím, že sa myjavské 
kopanice konečne dočkajú kva-
litnej prístupovej cesty k diaľnici 
a opravy viacerých úsekov, ktoré 
treba zrekonštruovať.“

V súvislosti s témou cestných 
komunikácii debata odbočila aj 
smerom k  ich zimnej a  letnej 
údržbe. Trenčianskeho župa-
na zaujímala najmä spokojnosť 
starostov kopaničiarskych obcí 
s výkonom údržby, ktorá zohrá-
va v  tomto regióne významnú 
úlohu. 

Zastávku v meste Stará Turá 
cyklisti využili v  piatok aj na 
krátku návštevu jarmoku s ná-
zvom Remeslá našich predkov. 
V Lubine predseda TSK vyzval 
zástupcov obce, aby  budúci 
rok požiadali o  finančný prí-
spevok z  dotačného systému 
TSK. Ten by mal v obci Lubina 
smerovať na úpravu pamätníka 
SNP na vrchu Roh. Finančným 

príspevkom však predseda TSK 
plánuje podporiť aj mnohé ďal-
šie obce myjavských kopaníc. 

V  sobotu okrem iných 
obcí navštívili i  Myjavu. Na 
Mestskom úrade sa za účasti 
primátora Pavla Halabrína  sklo-
ňovala najmä otázka školstva 
a zdravotníctva. „Už dlhšiu dobu 
myjavská nemocnica stagnova-
la, preto sme dohodou pristúpili 
k zmenám vo vedení. Riadením 
nemocnice som poveril primá-
ra gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia, Henricha Gašparíka 
a očakávam, že nemocnica nabe-
rie druhý dych,“ vysvetlil zme-
ny v nemocnici župan a dodal, 
že nemocnica by už od októbra 
mohla prevádzkovať svoju vlast-
nú verejnú lekáreň. 

V súvislosti s aktuálnou té-
mou rozvoja cestovného ruchu 
na myjavských kopaniciach 
predseda nezabudol zástupcom 
miest a obcí pripomenúť vznik 
krajskej organizácie cestovného 
ruchu Trenčín región. V nej sú 
združené tri oblastné organizá-
cie cestovného ruchu: Región 
horné Považie, Región horná 
Nitra - Bojnice a  Trenčianske 

Teplice. Jaroslav Baška by záro-
veň privítal vznik oblastnej orga-
nizácie aj v tomto regióne, ktorá 
by mohla pre kopanice zname-
nať vyšší prílev turistov.  

Športovci na dvoch ko-
lesách návštevu Myjavska 
zavŕšili na jubilejnom 30. roč-
níku Staroturanského triat-
lonu. Predseda TSK Jaroslav 
Baška v cyklistickom drese na 
Dubníku symbolicky ocenil  ví-
ťaza spomedzi mužov a víťazku 
v ženskej skupine a cenu veno-
val aj víťazovi špeciálnej kategó-
rie. Všetci mali za sebou 750 m 
plávania, 20  km bicyklovania 
a  5-kilometrový beh. Bodkou 
za cyklistickým víkendom bolo 
otvorenie rodinného pivovaru 
a pálenice v Starej Turej, na kto-
rom predseda TSK prestrihol 
pásku a jeho majiteľom zaželal 
mnoho spokojných zákazníkov, 
medzi nimi aj domácich či za-
hraničných turistov, ktorí TSK 
navštívia. Pri otvorení pivovaru 
prisľúbil predseda kraja obyva-
teľom Starej Turej opravu komu-
nikácie do miestnej časti Papraď 
v dĺžke 1,5 kilometra. 

Tlačová správa TSK, upravila LB

Nulté tarifné pásmo v Trenčianskom kraji
Trenčiansky samosprávny kraj menil dňom 
1. 8. 2015 cenník v prímestskej autobusovej 
doprave a zavádza „nulté tarifné pásmo“. 
Toto pásmo má Trenčiansky samosprávny 
kraj ako prvý na Slovensku. Zmena spočíva 
v rozdelení tarifného pásma do 4 km na ta-
rifné pásmo od 0 do 2 km a tarifné pásmo 
od 3 do 4 km (viď tabuľka).
Tarifné pásmo od 0 do 2 km neplatí v mes-
tách, kde premáva MHD. Tu sa uplatňu-
je cena z  tarifného pásma od 3 do 4 km. 
Ostatné tarifné pásma zostávajú bez zmeny.

Aj touto formou sa snaží Trenčiansky samo-
správny kraj zvyšovať kvalitu cestovania ces-
tujúcej verejnosti a priblížiť sa všetkým jeho 
občanom, ktorí chcú cestovať aj na kratšie 
vzdialenosti.
Uvedené informácie boli zverejnené na 

webovej stránke samosprávneho kraja, na we-
bových stránkach dopravcov (SAD Trenčín, 
a. s., SAD Prievidza a. s.) i v autobusoch vyko-
návajúcich prímestskú autobusovú dopravu. 

JUDr. Jaroslav Pleva, v. r. 
vedúci odboru dopravy TSK

OBYČA JNÉ CES TOVNÉ V EUR ZĽAVNENÉ CES TOVNÉ V EUR

tar. pásmo hotovosť dopr. kar ta multiCARD hotovosť dopr. kar ta multiCARD
do 2 0,40 0,27 0,24 0,30 0,23 0,19
3-4 0,60 0,54 0,48 0,50 0,47 0,37
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Odpoveď na poetické klamstvá perom pani Tepličkovej Věry
V prvom rade si myslíme, že je veľmi ne-
vhodné písať paródiu na špecializovanú 
ambulanciu, ktorú vyhľadávajú  pacienti zo 
širokého okolia Západoslovenského kraja.

V našej ambulancii sú pacienti s akútnym 
stavom vybavení prednostne - bez objed-
nania a čakania. Od januára 2015 bola ča-
kacia doba na bežné vyšetrenie maximálne 
jeden mesiac pri objednaní sa cez telefón, 
takže zmienka o tom, že pani má prísť za 
tri mesiace nie je pravdivá. Ďalej na základe 
telefonického rozhovoru a bez vyšetrenia 

určite kvapky neordinujeme, takže zmienka 
,,kúpte si kvapky“ sa nezakladá na pravde. 
Naša ambulancia má svoje limity určené 
poisťovňou, preto sa ráno dával určitý po-
čet čísiel, avšak od 1.7.2015, aby sme vyšli 
v ústrety pacientom, sme zmenili systém 
vybavovania, čo tiež asi dotyčná pani ne-
zaregistrovala. Upozornenie o zmenách je 
na vchodových dverách polikliniky od za-
čiatku júna 2015. Pacienti majú možnosť 
zapísať sa na vybraný deň a hodinu týždeň 
dopredu. Harmonogram na každý nasledu-
júci týždeň je vyvesený pred ambulanciou 

vždy vo  štvrtok popoludní. Znovu opaku-
jeme akútne stavy a deti do troch rokov sú 
vybavené prednostne bez objednania.

Sme vysoko kvalitne vybavená ambu-
lancia, ale počet vybavených pacientov je 
obmedzený určenými limitmi poisťovňami.

Pevne veríme, že počet spokojných 
pacientov prevyšuje počet nespokojných 
poetov.

Tešíme sa na každého pacienta, ktoré-
mu radi poskytneme odbornú starostlivosť.

Kolektív očnej ambulancie v Starej Turej

Dominanta Bielych Karpát 
ožila slávnosťami
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine majú so svojou takmer 170 ročnou 
históriou nezastupiteľné miesto v kalendári aktivít celého česko-slovenského prihraničného 
kraja. V nedeľu 26. júla sa uskutočnil už 23. ročník slávností, ktoré každoročne organizuje 
prípravný výbor zložený zo zástupcov prihraničných samospráv. Predsedajúcim výboru 
bol tento rok Martin Beňatinský, starosta obce Lubina, v rámci ktorej sa rozprestiera aj 
územie Veľkej Javoriny. 

Myšlienka stretávania sa na Veľkej Javorine 
je v súčasnosti rovnako dôležitá ako pred 
170 rokmi. Pri súčasných napätých vzťahoch 
na rôznych koncoch hraníc Európy si čoraz 
viac vážime naše bezkonfliktné a priateľské 
spolunažívanie. To pripomína na Veľkej 
Javorine od r. 1990 pamätník česko-mo-
ravsko-slovenskej vzájomnosti. I tento rok 
sa v deň konania Slávností pri ňom stretli 
zástupcovia prihraničných krajov, členovia 
prípravného výboru, ďalší vzácni hostia, 
ale i obyčajní ľudia z prihraničného regió-
nu. Spoločne tu položili kytice ako symbol 
spoločnej minulosti, prítomnosti a budúc-
nosti. Pri pamätníku sa prítomným prihovo-
ril predseda prípravného výboru slávností. 
Zazneli tu i hymny oboch národov v podaní 
mužského speváckeho zboru Kudlovice.

Slávnosti na Javorine sa stali nielen sym-
bolom stretávania sa oboch národov, ale tiež 
kultúrno-spoločenským podujatím, kde sa 
ľudia môžu len tak porozprávať, popočúvať 

si folklórne a spevácke súbory a zoskupenia, 
ktoré sú spleťou toho najlepšieho z okolité-
ho regiónu alebo si pochutnať na dobrotách 
z pripravených stánkov. 

V rámci kultúrneho programu sa náv-
števníkom predstavili na veľkom pódiu 
dychová hudba Nadličanka, mužský spe-
vácky zbor Kudlovice, folklórna skupina 
Rozvadžan, ľudová hudba Poľun, detský 
folklórny súbor Javorinka, Slovácky sou-
bor Kyjov, ľudová hudba Pláňava, folklórna 
skupina Cifra Lenky Kraváčkovej a cimba-
lovka Ohnica. Malé pódium ponúklo vy-
stúpenie  Ivana Terryho Zemana & H30 
– Harvestri, skupiny Mix Band a country 
skupiny Telegraf. 

Slávnostné otvorenie slávností sa usku-
točnilo v dopoludňajších hodinách za účasti 
významných hostí. Pozvanie prijali zástup-
covia kontaktných krajov, ktoré sú už dlh-
šiu dobu podporovateľmi slávností. Prítomní 
boli hejtman Zlínskeho kraja – Stanislav 
Mišák, podpredseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja – Jozef Trstenský, pred-
seda Výboru pre medziregionálne vzťahy 
a člen zastupiteľstva Juhomoravského kraja 
– Václav Novák a zástupca Trnavského sa-
mosprávneho kraja – Jozef Behúl. Spoločne 
s predsedom prípravného výboru Martinom 
Beňatinským sa prihovorili prítomným náv-
števníkom a popriali im príjemnú zábavu na 
javorinských slávnostiach. 

O tú sa starali nielen umelci na pódiách, 
ale aj stánkari, ktorí ponúkali diela ľudovo 
umeleckej tvorivosti a bohaté občerstvenie. 

Pre deti boli pripravené rôzne hry a súťa-
že v podaní skautov z Domu detí a mládeže 
Uherský Brod.

História oboch našich národov sa ne-
ustála prelína, je prepojená spoločnými sta-
rosťami i radosťami. Od rozdelenia oboch 
republík uplynulo už viac ako 20 rokov, no 
tento čas len ukázal, že nadštandardné vzťa-
hy Čechov a Slovákov neboli rozdelením ni-
jako prerušené. Naopak, ľudia žijúci najmä 
na pohraničí sú si čoraz bližší. Javorina ako 
najvyššia dominanta Bielych Karpát spája 
priateľstvom obyčajných ľudí, ale i prihra-
ničné mestá, obce a kraje. A my veríme, že 
Hurbanove heslo: Tu bratia vždy sa stre-
tať budú... bude platiť na Veľkej Javorine 
i naďalej.  

Na záver je potrebné poďakovať orga-
nizátorom slávností – prípravnému výboru 
zloženému zo zástupcov miest a obcí prihra-
ničného regiónu, za finančnú pomoc jed-
notlivým kontaktným krajom a sponzorom. 
Bez nich by slávnosti nebolo možné pre ľudí 
pripraviť. Tohtoročnej organizácii slávností 
nahralo i príjemné počasie a tiež množstvo 
návštevníkov, ktorí vytvorili tú správnu brat-
skú atmosféru.  

Lívia Boorová
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Tanec slnka priniesol skvelú hudbu a krásne motorky
Obľúbený motorkársky zraz Tanec Slnka 
otvoril po roku opäť svoje brány v autcam-
pingu Dubník v Starej Turej. Tohtoročný 
program sa začal už vo štvrtok 23. júla a po-
kračoval až do nedele 26. júla. Organizátori si 
na 11. ročníku podujatia pripravili tri hudob-
né pódiá, kde sa predstavili skupiny a spevá-
ci rôznych hudobných žánrov. Na hlavnom 
pódiu patrili k najlepším Peter Bič Projekt, 
Zóna A, Děda Mládek Ilegal Band a Horkýže 
Slíže. Dostať do nášho malého mesta také-
to hudobné kapacity by sa bez organizáto-
rov Tanca slnka možno nikdy nepodarilo. 

Výbornú hudobnú produkciu pripravili 
i ďalšie dve pódiá, kde hrala prevažne coun-
try hudba a rocková hudba. Okrem kvalitnej 
muziky však motorkársky zraz ponúkol náv-
števníkom i rôzne motosúťaže, športové tur-
naje, ale aj sprievodný program a súťaže pre 
deti a rodiny. Motorkári sa vydali na svojich 
strojoch na spanilú jazdu po okolitých ob-
ciach. Ich trasa skončila v centre mesta Stará 
Turá. Tu si mohli motorky pozrieť zblízka 
všetci, ktorí mali záujem. Vystúpenie pia-
tich výborných kaskadérov v uliciach mesta 
Stará Turá nepotešilo iba návštevníkov mo-

tozrazu, ale aj tých, 
ktorí sa z  finančných 
či rodinných dôvodov 
zrazu nemohli zúčast-
niť. Profesionálne vy-
stúpenie bolo i vďaka 
príspevku mesta mož-
né vidieť v  uliciach 

Starej Turej bezplatne. 
Aj keď patrí Tanec Slnka k obľúbeným 

akciám mnohých Staroturiancov a zabávajú 
sa na ňom každoročne mladší i starší, mno-
hým občanom táto akcia znepríjemňuje 
život. Obťažuje ich najmä hluk, ktorý vydá-
vajú motorky a neporiadok, ktorý zostáva 
pri vodnej nádrži Dubník I. Veríme však, 
že tieto nepríjemnosti dokážeme spoločne 
„prekusnúť“, aby sa aspoň v jeden víkend 
mohli tí, ktorí majú tento druh zábavy radi, 
poriadne potešiť. Aj tento rok hluk moto-
riek po víkende stíchol a Dubník postupne 
majitelia autocampingu vyčistili. Pri takej 
veľkej ploche akou Dubník je, to možno 
podľa niektorých nebolo tak rýchlo ako by 
si predstavovali, ale hlavné je, že do pár dní 
bol Dubník čistý a opäť pripravený pre ľudí, 
ktorí ho využívajú na kúpanie, opaľovanie 
či prechádzky. 

Lívia Boorová

foto FB stránka Tanca Slnka

    pochúťky 
    z husaciny a kačaciny 

www.hotellipa.eu
www.facebook.com/hotelLipaStaraTura

Kto by odolal chutnej domácej kaèacej, 
èi husacej kuchyni?

Ochutnajte v mesiaci september špeciality 
ako sú vývar s husacími drobkami èi husaciu peèeò.

3500 g   Peèená kaèica - celá, dusená kapusta, kned¾a
        + GRÁTIS 1 l chutného burèiaku

250 g    Husacia peèeò, chlieb

len za 39,90 € 
pre 4 osoby

len za 12,99 € 

OBČIANSKA INZERCIA

• Máte doma psa a keď nie ste doma, vyrušuje 
susedov štekaním a zavýjaním? Ste chorí, starí či príliš 
zaneprázdnení na denné venčenie Vášho miláčika? 
Zle znáša Vaše odchody a keď sa vrátite domov, 
máte byt hore nohami? Potrebujete psíka naučiť 
hygienu v dome? Neviete si rady s poslušnosťou alebo 
zlozvykmi? Ponúkame opatrovanie psov v príjemnom 
prostredí s možnosťou výcviku s certifikovaným 
cvičiteľom. Ponúkame zaujímavý program na celý deň, 
štruktúrované prechádzky, precvičovanie základnej 
poslušnosti, návyk na návštevy u zverolekára či psieho 
salóna krásy. Bližšie informácie Vám poskytne cvičiteľ 
osobne, alebo telefonicky. Kontakt: 0904 570 511, 
internetová stránka: www.dogaupair.sk

• Hudobná skupina Paráda ponúka svoje služby 
na zábavy, plesy, výročia, svadby a iné. Hráme v štýle 
pop, rock/rock ´n roll, country, ľudovky. Zloženie 
skupiny: spevák /kláves/, speváčka, saxofón /spev/, 
Kontakt: 0905 937 013 alebo 0905 288 197.

• Predám záhradku s murovanou chatkou, so 
skleníkom a s udiarňou v záhradkárskej osade 
Chrásnatá 1 v Starej Turej. T. č.: 0911 433 394.
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo pripravujeme na september 2015?
• V termíne od 2. – 14. 9. 2015 bude prebiehať propa-

gácia pravidelnej záujmovej činnosti a prihlasovanie 
do krúžkov. V týchto dňoch nás nájdete v CVČ kaž-
dý pracovný deň od 8.30 – 16.30 hod. Informovať 
o činnosti sa môžete v tomto čase i telefonicky na č. 
t. 032 776 37 34 alebo 0905 612 829, na e-mailovom 
kontakte cvcstaratura@gmail.com  a nájdete nás i na 
facebooku. Ponuka záujmových krúžkov je na našej 
webovej stránke www.cvcstaratura.edupage.org, 
na facebooku a krúžky propagujeme i prostredníc-
tvom plagátov na vyhradených plochách v meste. 
Ich zoznam sme uviedli i v Staroturianskom spra-
vodajcovi č. 8/2015. Krúžková činnosť sa v tomto 
roku otvára v stredu 16. 9. 2015.

• Od septembra rozbiehame dlho pripravovaný pro-
jekt Sociálno-výchovná činnosť v CVČ. Jedným 
z jeho  cieľov je ponúknuť Staroturanom bezplatné 
poradenské služby sociálneho pedagóga:
 » rodičom a starým rodičom v otázkach medziľud-

ských vzťahov a výchovy detí (napr. rozmaznané 
dieťa, neposlušné dieťa, rizikové správanie, agresi-
vita, drzé správanie, negatívne vzťahy so súroden-
cami, problematický vzťah k jednému z rodičov, 
ku škole, k učiteľovi, úteky z domu atď.),

 » deťom s problémami v  rodine, s vrstovníkmi, 
v škole atď.,

 » učiteľom, vychovávateľom, majstrom odborného 
výcviku s výchovnými problémami a rizikovým 
správaním detí a mládeže v škole alebo v škol-
skom zariadení.

Okrem poradenstva Vám môžeme odporučiť či 
sprostredkovať špecializované konzultácie s  iný-
mi odborníkmi, podporíme Vás v zložitej životnej 
situácii.

„Táto služba nie je anonymnou formou podpory 
a pomoci. Nechceme nahrádzať žiadne inter-
netové fórum, ani sa rozprávať o problémoch 
všeobecne. Každé stretnutie bude naozajstným 
vypočutím Vášho príbehu a odpovede na otázky 
budú priamo šité na Vás, na Vašich najbližších. 
Ak sa rozhodujete, či prísť alebo nie, malá rada 
na záver: Verte, že niekedy sa stačí len pode-
liť s tým, čo nám leží na srdci a vyrozprávať sa 
niekomu druhému. Zoči-voči. Nie  obrazovke 
počítača alebo mikrofónu mobilu.“

Táto služba je diskrétna, nepotrebujete k nej žiadne 
odporúčanie a k ničomu vás nezaväzuje. Stačí sa 
vopred ohlásiť a dohodnúť si stretnutie telefonic-
ky (0905612829) alebo e-mailom (cvcstaratura@
gmail.com). 
O ostatných sociálno-výchovných službách v CVČ 
vás budeme priebežne informovať prostredníctvom 
Staroturianskeho spravodajcu a na našich webových 
stránkach.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Po prázdninách
Otváraj sa brána školy,

som tu, po lete zas,
poviem, kde všade sme boli,

aký malo slnko jas.

Lesná cestička sa zatáčala,
v diaľke hučal vodopád,
kde tu srnka poskočila,

krásu štítov bol som obdivovať.

More čaro svoje dalo,
vlhký vánok objal tvár,

spenené vlnky omývali bralo,
prijímal som oddych ako dar.

Troška podrástol som,
možno zmocnel,

prázdninovým celým letom,
no táborový ohník dohorel.

Pusť už ruku mamy,
čas povinností je tu,

stretneme sa všetci známi,
roztočíme školskú ruletu...

J. Trúsiková

5 ocenení pre FREE-ZEE DANCE zo ZUŠ!
Žiaci tanečného odboru Základnej umelec-
kej školy v Starej Turej si užívajú zaslúžené 
prázdniny. Majú za sebou úspešný školský 
rok, v ktorom sa naučili veľa nového z ta-
nečného umenia rôznych štýlov a zároveň 
ich snaha a radosť z pohybu im priniesla 
vytúžené ocenenia v súťažiach. Tie posled-
né putovali pre ZUŠ z celoslovenskej súťaže 
Saltare Orbis v Malackách. Ich tanečný pe-
dagóg, Katarína Rzavská, zhodnotila prie-
beh: „Súťažili sme v troch kategóriách Deti 

I., Deti II. a Juniori. Tanečníci  FREE-ZEE 
DANCE zožali veľký úspech, za čo sme ne-
smierne vďační a tešíme sa. Získali sme  cel-
kovo päť ocenení. Prvé ocenenie krásne 3. 
miesto si vytancovali Deti I. s show choreo-
grafiou „Leví kráľ “. Bola to ich prvá súťaž, 
a tak sme sa nebránili slzičkám šťastia a ra-
dosti. Deti II. vytancovali v silnej  konku-
rencii  3. miesto za trio „Dance Family“ a 3. 
miesto za open choreografiu „Noc v múzeu“. 
Naši najstarší žiaci v kategórii Juniori získali 

3. miesto za open choreografiu „Čarodejnice 
“  a Cenu poroty za HIP-HOP choreografiu 
Bump. Súťaž Saltare Orbis Malacky patrí 
medzi jednu z  najlepších na Slovensku. 
Súťažiach hodnotila porota v  zložení top 
tanečníkov, lektorov a pedagógov. Takýto 
úspech je pre nás veľkou motiváciou a po-
sunom vpred, ale hlavne - tancujeme pre 
radosť a lásku k tanečnému umeniu.“

ZUŠ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

• 18. 09. 2015 o 17.00 hod 
– zábavný program hudobnej 
skupiny PROFIL – 40 rokov 
hráme. Hostia programu: 
Ľudovít Kašuba, Heligónka 
Kysúc, Robo Kajzer a Peter 
Meluš. Vstupné: 8,- €

• 3. 10. 2015 o 19.00 hod. – 
predstavenie Radošinského 
naivného divadla SLÁVA. 
Správa o ceste hore. Smutno-
smiešna komédia o ceste za 
slávou. Účinkujú: S. Štepka, O. 
Kovaľ, R. Felix, M. Nedomová, 
M. Caban, Z. Norisová, L. Hubáček a ďalší. Vstupné: 11,- €

• 4. 10. 2015 o 19.00 hod. – autobusový zájazd na Zimný štadión 
Trenčín na koncert ALEXANDROVCI – EUROPEAN TOUR 
2015. Turné k príležitosti 70. výročia oslobodenia a ukončenia 
2. svetovej vojny. Alexandrovci sa opäť vracajú na Slovensko. 
Poplatok za dopravu + vstupné: 29,- €

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 
tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

NOVINKY 
MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme veľmi pekne p. Ing. Eve Tomisovej, ktorá nám 
darovala svoju novú knihu Osudy Židov Starej Turej.

Beletria Božiková, Lucia: Hlavolam lásky • Červenák, Juraj: Železný 
polmesiac • Darsane, Viktoria: Zakázaný inštinkt • Horváthová-
Čisáriková, Alena: Nezostalo po nich ticho  3. diel Detektívky Kepler, 
Lars: Stalker  Náučná literatúra Tomisová, Eva: Osudy Židov 
Starej Turej Detská literatúra Hubočanová, Emília: Zvieratká 
na dvore • Galouan, Mireille Saver: 21 príbehov o pirátoch • Kol.:  
O princeznách a vílach • Miler, Zdeněk: Ako krtko vyliečil myšku

• Koncom školského roka a cez prázdniny sme rozdali deťom, ktoré 
sa zúčastnili súťaže Čítanie nás baví darčeky - knihy.

• Počas horúcich letných dní sme chceli potešiť našich najmenších 
a ich rodičov a spríjemniť im voľné chvíľky. Nachystali sme si 
„hlavné postavy“ psíčka a mačičku,  dobrú náladu a divadelné 
predstavenie sa mohlo začať. Na dekách na námestí sme deťom 
prerozprávali a zahrali známu rozprávku Josefa Čapka Ako si psíček 
a mačička piekli tortu.

Výstava krojov v DK Javorina
Dom kultúry Javorina Vás srdečne pozýva na VÝSTAVU KROJOV s názvom „ČO KOPEC 
PREJDEŠ, TO INÝ KROJ NÁJDEŠ“. Návštevníci tu majú možnosť vidieť viac ako 30 
slovenských krojov a ich súčastí. Nachádzajú sa tu ľudové odevy z blízkeho okolia i zo 
vzdialenejších regiónov Slovenska. Svoje zastúpenie tu majú sviatočné i pracovné kroje 
zo Záhoria, Stredného i Dolného Považia, Tekova, Kysúc, Liptova, Horehronia a z Tatier. 
Spestrením sú i kroje pochádzajúce zo susednej Moravy a z Bavorska. Návštevníci sa na 
výstave dozvedia viac o tom, z čoho sa skladá slovenský ľudový odev, aké materiály sa po-
užívali na jeho zhotovenie a aké sú odevné špecifiká v jednotlivých regiónoch Slovenska. 
Špeciálnu pozornosť venujeme krojom zo staroturianskych kopaníc a všetkým jeho sú-
častiam. Expozíciu dopĺňajú dobové i súčasné fotografie ľudových odevov. Výstava bude 
otvorená do 18. 9. 2015 počas pracovných dní od 10.00 do 18.00 hod. v Dome kultúry 
Javorina na 2. poschodí. Všetci ste vítaní.

Dom kultúry Javorina prosí všetkých, ktorí majú doma nejaké staré 
školské pomôcky, učebnice a knihy alebo iné predmety, ktoré sa 

využívali  v škole v minulosti, o zapožičanie takýchto predmetov. Zároveň 
hľadáme akékoľvek staré vybavenie do škôl, staré lavice, tabule, mapy, 

ktoré by ste nám mohli zapožičať na pripravovanú výstavu. 
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Aj keď nie ste medzi nami, 

v srdciach žijete stále s nami.

Dňa 17. 7. sme si 
pripomenuli 10 
rokov, čo nás na-
vždy opustila naša 
mamička, babička 
a prababička Va-
léria SLOVÁKO-

VÁ. Dňa 16. 8. si pripomíname 6. výročie, čo nás 
navždy opustil otec, dedo  a pradedo Vladimír 
SLOVÁK.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Dňa 10.8.2015 uplynulo 20 rokov, 
keď nás vo veku 63 rokov navždy 
opustil manžel a otec Ján 
FERIANEC.

Tichú spomienku venuje manželka 
a synovia Miroslav a Ján s rodinou.

•
Čas plynie, ale v našich srdciach budeš stále.

Dňa 18.8.2015 uplynul rok, čo nás 
navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko a brat Štefan STACHO.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a synovia s rodinami.

•

Dňa 6.9.2015 si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej 
mamy a babičky Anny STANČÍKOVEJ z Topoleckej 
a dňa 28.9.2015 uplynie 44 rokov od úmrtia jej 
manžela Štefana STANČÍKA. Kto ste ich poznali, 
spomínajte s nami.

Smútiaca rodina.

•
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 

pri plameni sviečky na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 

no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 4.9.2015 uplynie 14 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, otec, 
starý otec a prastarý otec Vladimír 
KĹBIK. Zároveň si pripomenieme 
dňa 28.9.2015 jeho nedožité 70 
narodeniny.

S láskou spomínajú 
manželka a deti s rodinami.

•
Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, 

však spomienky na Teba sú hlboko v nás.

Dňa 30. 7. 2015 uplynulo 20 rokov, 
čo nás navždy opustil náš manžel, 
otec, starý otec a prastarý otec 
Šimon GREGOR.
S láskou a úctou spomínajú manželka, 

deti s rodinami a ostatná rodina

Touto cestou úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našim drahým 
otcom, dedkom a pradedkom Mi-
lanom ILUŠÁKOM, ktorý nás náhle 
a navždy opustil dňa 24.7.2015 vo 
veku 92 rokov. Ďakujeme za dôstojnú 

rozlúčku, prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, známym, ktorí sa dňa 6. 8. 
2015 prišli naposledy rozlúčiť s na-
ším drahým otcom, starým otcom, 
prastarým otcom, pánom Jozefom 
DUĎÁKOM, ktorý odišiel do več-
nosti dňa 3. augusta 2015 vo veku 

84 rokov života.  Ďakujeme za prejavy sústrasti, za 
kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

•
Čas plynie a život sa končí. 

Zostanú len slzy, smútok a spomienky.

Dňa 5.8.2015 vo veku 92 rokov nás 
navždy opustil náš otec, dedko a pra-
dedko Štefan KLČ. Ďakujeme pani 
seniorke z Lubine za peknú rozlúčku 
za našim zosnulým.

S láskou budú spomínať dcéra 
s manželom, vnuci a pravnuci.

•
Slza za slzou padá a zmýva z tváre žiaľ, 
čas nikdy nevráti, čo nám už raz vzal. 

Osud Ti neprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš večne žiť.

Touto cestou úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným a známym, ktorí 
sa prišli naposledy rozlúčiť s našou 
drahou manželkou, mamou, dcérou, 
sestrou, babkou Vierou KRAJČÍ-
KOVOU, ktorá nás náhle a navždy 
opustila dňa 25.7.2015 vo veku 56 

rokov. Ďakujeme pani seniorke Eve Juríkovej za dôs-
tojnú rozlúčku a ostatným za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký 
žiaľ.

Smútiaca rodina.

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

Dňa 9. 9. 2015 si pripomíname 
1. výročie úmrtia nášho manžela, 
otca, starého otca a švagra Gustá-
va HVOŽDARU.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn Peter, syn Ivan 

s rodinou a ostatná rodina

Matričné okienko

Vítame bábätká
Natália Jarošová, Hana Kudlejová, Jakub 
Vido, Vanda Roháčková, Ema Munková, 
Samuel Michálek, Nicolas Majtás 

Idú spoločným životom
Juraj Pilát z Vaďoviec a Katarína Strážovská 
zo Starej Turej • Roman Pavlovič zo Starej 
Turej a Marianna Gulánová zo Bziniec 
pod Javorinou • Mgr. Roman Paška 
zo Starej Turej a Viera Pašková zo Starej 
Turej • Michal Klepek z Náchodu a Jana 
Jakubková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Alžbeta Bunová, Miroslav Kubečka, 
Magdaléna Krajčírová, Tomáš Uherčík, 
Milan Ilušák, Viera Krajčíková, Jozef 
Capalai, Marta Juráková, Anna Scholtzová, 
Oľga Hrabovská Sláviková, Milada Tomková, 
Mária Földesová, Jozef Duďák, Štefan Klč, 
Melánia Pavlíková 

Zoznam jubilantov 
za mesiac SEPTEMBER 2015

Vladimír Polák, Emília Michalcová, Zdenka 
Durcová, Emília Borsuková, Ivan Lukáč, 
Vladimír Sadloň, Zdenko Malek, Mária 
Hroncová, Emília Beníčková, Emília 
Kulišková, Anna Vrkočová, Emília Alušicová, 
Mária Molcová, Ľudmila Ježová, Emília 
Chudíková, Ján Švancara, Mária Pirnáková, 
Elena Roháčková, Irena Dingová, Emília 
Holovicová, Viliam Medňanský, Tomáš 
Mateják, Darina Gabrižová, Ľudovít Magula, 
Pavol Sabršúl, Božena Ondrášiková, Michal 
Michalec, Anna Sadloňová, MUDr. Marta 
Salczerová, Anna Bunčáková, Jozef Pažitný, 
Alžbeta Gregorová, Anna Kollárová, Emília 
Dzuráková, Alžbeta Klimáčková, Ladislav 
Čepela, Anna Holovicová, Ján Harušták, 
Anna Podhradská, Michal Valenta, Katarína 
Durcová
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2015 – Rok Ľudovíta Štúra
Slovensko od rozpadu Veľkomoravskej ríše bolo súčasťou Uhorska 
a tým aj súčasťou habsburskej monarchie. Celé tisícročie Slováci 
neboli považovaní za národ: silná maďarizácia, robotovanie na 
panskom, chudoba a nesmierna bieda, to bol ich údel. No predsa 
sa aj na Slovensku našli vzdelanci, ktorí sledovali revolučný pohyb 
v Európe, ktorý signalizoval zánik feudalizmu a nástup vyspelejšie-
ho, pokrokovejšieho kapitalizmu.

Ľudovít Štúr, J. M. Hurban a ďal-
ší Štúrovi nasledovníci sa snaži-
li tento dejinný pohyb využiť na 
prebudenie slovenského národa 
z tisícročnej letargie. Ľud bolo 
treba predovšetkým oslobodiť 
spod jarma poddanstva a dovo-
liť mu vzdelávať sa v rodnej reči. 
V tej dobe – bola to prvá polovi-
ca 19. storočia – bola to takmer 
bezvýchodisková situácia, no 
Štúr napriek tomu obetoval celý 
svoj život, aj súkromný, boju za 
vznik a sformovanie slovenské-
ho národa so všetkým, čo národ 
má mať: vlastný jazyk, vlastnú 
vládu, vlastné úrady, školstvo, 
kultúru. 

Štúr vo svojich túžbach a po-
žiadavkách predbehol svoju 
dobu. Ony boli čiastočne napl-
nené až po prvej svetovej vojne 
a formujú sa ešte aj v súčasnosti, 
keď hrozbou pre slovenský ná-
rod je odchod mladých vzdela-
ných ľudí do cudziny za prácou. 

Život Ľudovíta Štúra
Štúrovský rod pochádza 
z Trenčína. Zaoberali sa roľníc-
tvom a súkenníctvom. Z konku-
renčných dôvodov – v Trenčíne 
bolo až 65 súkenníkov – sa Pavel 
Štúr usadil v Lubine. Bol to ded-
ko Ľ. Štúra. S manželkou Evou sa 

im narodilo 10 detí. Syn Samuel 
vyštudoval za učiteľa. bol to otec 
Ľ. Štúra. Učil najprv v Trenčíne, 
potom v Uhrovci a tu sa 29. ok-
tóbra 1815 narodil Ľudovít. Mal 
staršieho brata Karola, mladších 
bratov Samuela a Jána a sestru 
Karolínu. 

Základné vzdelanie a ovlá-
danie latinčiny získal doma od 
otca. Ako 12-ročný odišiel na 
štúdiá do maďarského Rábu, 
dnešný Györ, tu sa naučil maďar-
sky a nemecky a ako 15-ročný 
už študuje v Bratislave na evan-
jelickom lýceu. Bolo to bližšie 
k domovu, študenti tu dostávali 
stravu zadarmo a bola to jediná 
vyššia škola, ktorá mala katedru 
reči a literatúry československej. 
Lýceum pripravovalo budúcich 
kňazov a učiteľov. Štúra teologic-
ké predmety nelákali, bol zalo-
žený racionálne. Tu sa zoznámil 
s  o  pár rokov starším Samom 
Chalupkom. Štúr už tu na ško-
le, najprv ako študent, neskôr 
ako profesor, bojoval za to, aby 
Slováci mali svoju reč – sloven-
skú. Dostal sa do sporu s bás-
nikom Jánom Kollárom, ktorý 
bol zástancom biblickej češti-
ny, ktorú používali evanjelickí 
kňazi. Štúra upodozrieval, že sa 
chce odtrhnúť od českého brata. 

Nebola to pravda, Štúr spoluza-
kladal a stál na čele Spoločnosti 
česko-slovanskej vzájomnosti. 
Pre nepokoje a  roztržky me-
dzi slovenskými a maďarskými 
študentmi  bola Spoločnosť za-
kázaná a Štúr bol z lýcea vypo-
vedaný. S ním z lýcea odchádza 
na protest aj skupina študen-
tov (do Levoče) a  pri odcho-
de z Bratislavy spievajú pieseň, 
ktorú zložil Janko Matuška na 
melódiu ľudovej piesne Kopala 
studienku, pozerala do nej. Na 
furmanskom voze uličkami sta-
rej Bratislavy prvýkrát zazne-
la naša hymna Nad Tatrou sa 
blýska!

Štúr už neprednáša, ale veľa 
píše a tak bojuje perom a slovom 
za slovenský národ. Jeho najbliž-
ším spolupracovníkom sa stal J. 
M. Hurban, evanjelický farár 
v Hlbokom. Kým Štúr je teoretik, 
Hurban je praktik. Vydáva časo-
pis Nitra, v ktorom už uverejňuje 
články po slovensky. V júli 1843 
sa na fare v Hlbokom zišli Štúr, 
Hurban a Hodža, aby tu prijali 
uznesenie o novom spisovnom 
jazyku. V  L. Mikuláši vzniká 
spolok Tatrín, ktorý má zjedno-
tiť jazyk slovenských evanjeli-
kov a katolíkov. Táto myšlienka 
bola osvedčená v  Čachticiach 
10. augusta 1847. Roku 1846 
Štúr vydáva Slovenské národné 
noviny, do ktorých posielajú slo-
venské príspevky známi štúrovci 
Samo Chalupka, Janko Kráľ, A. 
Sládkovič a iní. 

Štúr a  jeho nasledovníci 
žiadajú predovšetkým zrušiť 
poddanstvo a  výhody šľachty. 
Podrobnejšie s týmito požiadav-
kami vystúpil Štúr na uhorskom 

sneme v decembri 1847. Cisár 
Ferdinand na prosby a žiadosti 
Slovákov alebo nereagoval, ale-
bo aj prisľúbil, ale nič nesplnil, 
lebo zasiahol L. Kossuth. Štúr 
a Hurban uznali, že dozrel čas 
na ozbrojené povstanie. V aprí-
li 1848 ustanovili vo Viedni 
Slovenskú národnú radu ako vo-
jenský orgán na prípravu povsta-
nia. Na čele NR stál Hurban a po 
návrate na Slovensko, sídlom NR 
sa stala Myjava. Tu sa formovali 
dobrovoľníci z kopaníc a okoli-
tých dedín. K piatim stotinám 
dobrovoľníkov prehovorili aj 
Štúr aj Hurban. S cisárskou ar-
mádou sa stretli 28. septem-
bra 1848 na poli pri Poriadí 
– U Klasovitých. Vyzbrojení vo-
jaci a maďarskí gardisti porazili 
dobrovoľníkov, zaplnili väzni-
ce, vypálili Starú Turú, Lubinu, 
Vaďovce a Krajné. Účastníci bo-
jov sa skrývali na Morave, aj Štúr 
a Hurban. Neskôr sa Štúr vrátil, 
ale žil pod policajným dozorom, 
každý odchod z Modry a návrat 
do Modry musel hlásiť na polícií. 
Krátko pred Vianocami 1855 ne-
šťastnou náhodou sa postrelil do 
nohy a 12. januára 1856 zomrel 
na otravu krvi vo veku 40 rokov. 
Pochovaný je na modranskom 
cintoríne. 

Slovenský národ si je vedo-
mý, že to bol Ľudoví Štúr, ktorý 
prvý pozdvihol hlas na obra-
nu Slovákov, aby ich oslobodil 
spod sociálneho i národnostné-
ho útlaku. To, čo je nám dnes sa-
mozrejmé, pred 200 rokmi, keď 
sa Štúr narodil, ani neexistovalo: 
slovenčina, slovenské školy, úra-
dy, vláda, štát.

A. Cibulková

„Letná tanečná škola“ 
Takto sme si nazvali  sústre-
denie, ktoré sme pripravili pre 
deti z tanečného odboru ZUŠ 
v Starej Turej začiatkom letných 
prázdnin. Vďaka spoločnosti 
PreVak, s. r. o., sme v penzióne 
Hájenka v lokalite Dubník Stará 
Turá, prežili dva úžasné dni plné 
tanca. 

Sústredenie sme odštartovali 
ranným behom okolo Dubníka. 
Krásna príroda a horúce počasie 
našu radosť zo sústredenia ešte 
viac znásobovali. Obidva dni 
sme mali naozaj pestrý program.  
Prvý deň po behu na zahriatie 

nasledovali tréningy rôzneho 
charakteru ako „strečing“, kon-
dičný tréning a  tvorenie cho-
reografií v  rôznych tanečných 
štýloch. Po obede nás navští-
vil  náš kamarát, bývalý taneč-
ník FREE-ZEE DANCE - Oleg. 
Naučil nás nové tanečné kro-
ky a pózy z Break Dance štýlu. 
Tento krásny deň sme zavŕšili 
večernou opekačkou, súťažami 
a  neodmysliteľným tanečným 
battle-om (súbojom). Druhý 
deň sme privítali medzi nami 
šikovnú tanečníčku a  lektor-
ku Klaudiu zo Žiliny, ktorá má 

viacero slovenských i  zahra-
ničných  titulov a umiestnení.  
Klaudia si pripravila dve chore-
ografie. Pre mladších to bola Hip 
-Hop choreografia a pre starších 
MTV style. 

Ďakujeme za podporu 

a ďalšiu príležitosť, ktorá nám 
dala opäť tak veľa. Cez prázdniny 
oddychujeme, čerpáme energiu, 
no už teraz sa tešíme na nový - 
srdiečkom pretancovaný školský 
rok.

Katarína Rzavská, ZUŠ Stará Turá



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 09/2015  11

SO(u)L CAMP v našom kraji
SOL (Sharing One Language) je organizácia v Anglicku, ktorá po-
riada jazykovo - poznávacie pobyty pre študentov aj dospelých 
a takisto vzdelávacie pobyty pre učiteľov anglického jazyka z celej 
Európy. Žiaci našej školy, ale aj dospelí z jazykových kurzov, sa už 
niekoľkokrát zúčastnili jazykovo-poznávacích pobytov v meste Barn-
staple v juhozápadnom Anglicku, neďaleko pobrežia Atlantického 
oceánu a vždy sa vrátili nadšení.

SOL sa rozhodol poriadať prázd-
ninové kurzy nielen v Anglicku, 
ale aj v iných krajinách Európy, 
aby sa ich mohlo zúčastniť čo 
najviac učiteľov, keďže kurzy 
v Anglicku sú  finančne dosť ná-
ročné. Trochu pozmenili názov 
campov a k SOL pridali písmeno 
„u“, čím nadobúda toto slovo iný 
význam – soul - duša. A v sku-
točnosti sú tieto kurzy zame-
rané nielen na získanie nových 
vedomostí, ale aj na  telo a dušu 
– joga každé ráno, stravovanie 
podľa piatich elementov, masáže, 
krásne prostredie, príroda...

Už po tretíkrát sa prázdni-
nový tábor pre učiteľov konal 
na Slovensku. Prvé dva razy 
bol camp na gymnáziu v Čadci, 
ale keďže sa škola cez prázdni-
ny prerába, museli organizátori 
hľadať nové miesto. Spomenuli si 
na Starú Turú, kde, ako si mož-
no pamätáte, asi pred 15 rokmi 
v  našej strednej škole prebie-
halo prázdninové školenie uči-
teľov anglického jazyka, ktorí 
k nám prišli cez Mierové zbory 
(Peace Corps). Lektorka Jennifer 
Uhler potom dva roky pôsobila 
v školách v našom meste. Mesto 
a okolie sa im veľmi páčilo.

Preto hlavná organizátor-
ka pre Slovensko pani Klaudia 
Bednárová z  Bridge School 
Bratislava prišla do nášho mes-
ta a spolu sme „pobehali“ rôz-
ne miesta na Dubníku a okolí. 
Nakoniec sa organizátori rozhodli 
pre Penzión Roh kvôli jeho úžas-
nej polohe, výhľadom a pokoju. 

Nastal 2. august - deň D. 
Na stanici v Novom Meste nad 
Váhom sme čakali na prvú po-
lovicu účastníkov. Vystúpili 
z vlaku unavení a šťastní, že sú 
už takmer na mieste. Ostatní po-
tom postupne prichádzali v prie-
behu večera.

Kempu sa zúčastnilo 28 uči-
teliek a  učiteľov z  Ukrajiny, 
Maďarska, Poľska, Bulharska, 
Turecka, Srbska, Česka, USA, 
Slovenska a  naši fantastickí 

lektori Mark Andrews a Frank 
Prescott z Anglicka.

Zišla sa vynikajúca skupina, 
ktorá podávala úžasné výko-
ny nielen počas seminárov, ale 
aj počas výletov a  vo voľnom 
čase. Počas 10 dní, ktoré strá-
vili účastníci na Slovensku sme 
navštívili Javorinu, múzeum 
v Čachticiach, Čachtický hrad, 
Skalicu a  výrobňu trdelníkov, 
Piešťany, kde sme mali možnosť 
okúpať sa v liečivej vode a na-
trieť sa bahnom v  liečebnom 
dome Irma, čo bol pre mno-
hých úžasný zážitok. V piatok 
sme nemohli obísť remeselný 
trh v Starej Turej. Po privítaní 
pani primátorkou Ing. Annou 
Halinárovou v  múzeu, sa nie-
ktoré dievčence a  naši chlapi 
obliekli do krojov, Poľky si za-
spievali s  pani heligonkárkou 
a všetci ochutnali výborné ko-
láče. Naše vynikajúce speváčky 
z Ukrajiny a Evka zo Slovenska  
zaspievali na trhu dve pekné 
ukrajinské piesne a ako som sa 
pýtala účastníkov jarmoku, vy-
stúpenie sa im páčilo. Nebolo to 
ich prvé vystúpenie. Už v stre-
du predviedli svoj krásny spev, 
ale aj tanec aj ďalšie účastníč-
ky a účastníci v bistre „U troch 
sestier“ v Miškech Dedinke za 
výdatnej hudobnej podpory 
zoskupenia Šramel z Krajného. 
Každodenný program sa všet-
kým veľmi páčil a boli šťastní, 

že sa im podarilo tak veľa vidieť 
za taký krátky čas.

Predposledný deň - sobo-
tu sme mali naozaj nabitý. Boli 
sme na otvorení pivovaru Turák 
a  vnuk, prezreli si výrobné 
priestory a ochutnali sme všetky 
druhy piva, ktoré boli v ponuke. 
Najmä nášmu lektorovi Markovi 
pivo veľmi chutilo. Potom sa časť 
odobrala kúpať na Dubník, ďal-
šia hrať bowling na štadión a ešte 
menšia skupinka išla na plavá-
reň. Nevedeli si vynachváliť, aké 
je naše mesto pekné, v  akom 
nádhernom prostredí sa nachá-
dza a koľko poskytuje možností 
na šport a rekreáciu. Bolo vzácne 
pre nich to, čo my berieme už 
ako samozrejmosť.

Nedeľa bol náš posled-
ný deň. Okrem zhodnotenia 
kurzu a  posledného seminá-
ra sme na pozvanie pána Petra 
Trenčanského išli do Country 
Saloonu v  Cetune. Hneď ako 
sme prišli, muzikanti začali 
hrať a naše dievčence neváhali 
a hneď sa k nim pripojili. Bolo 
to spontánne, nádherné! Úžasná 
bodka za celým kempom!

V pondelok ráno sme sa roz-
pŕchli, každý svojím smerom. 
Zostali nám nezabudnuteľné zá-
žitky zo seminárov, výletov, večer-
ných debát. Lúčenie bolo ťažké, 
padlo aj niekoľko sĺz. Vznikli 
krásne priateľstvá a ja verím, že 
sa ešte určite stretneme, možno 
zase niekde inde v inej krajine.

Mňa ako Staroturianku nes-
mierne teší, že sa všetkým v na-
šom kraji, v našom meste a na 
Slovensku veľmi páčilo a chcú 
prísť k nám znova aj so svojimi 
rodinami. To je pre náš kraj veľ-
ká pocta!

Chcem sa na záver poďako-
vať hlavnej organizátorke pani 
Klaudii Bednárovej, lektorom 
Markovi a Frankovi, že sa roz-
hodli urobiť camp u nás v na-
šom kraji a taktiež za vynikajúce 
workshopy, šoférovi Richardovi 
Dlhému z Vrbového za perfekt-
né služby, pani primátorke Ing. 
Anne Halinárovej za prijatie 
a darčeky, dievčatám z Izby tra-
dičného bývania v  Dome kul-
túry za program a pohostenie, 
skupine Šramel a country sku-
pine z Cetune za vytvorenie vy-
nikajúcej atmosféry, pani Milke 
Stančíkovej z Miškech Dedinky 
za „prichýlenie“ a  taktiež pá-
novi Petrovi Trenčanskému 
z Country Saloonu Cetuna  za 
odvoz, pomoc a ochotu.  Bez Vás 
by to nebolo ono!!!

Verím, že o  rok sa SO(u)
L Camp bude znova konať 
v Penzióne Roh v našom krás-
nom kraji.

Mgr. Anna Haverová 
účastníčka campu



12  Staroturiansky Spravodajca 09/2015 www.staratura.sk

Výlet so Štefánikovou spoločnosťou do Prahy
V dňoch  29. 7. až 2. 8. 2015 sa niektorí členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika 
v Starej Turej zúčastnili výletu do Prahy. Bol zameraný  na 135. výročie narodenia M. R. 
Štefánika, 600. výročie upálenia Jána Husa a na doznievajúce 100. výročie začiatku 
1. svet. vojny.

Cestou do Prahy sme sa zastavili  pri pa-
mätníku Alexandra Dubčeka, kde tra-
gicky zahynul v r. 1992. V tento deň sme 
mali ešte zástavku na zámku v Konopišti. 
Netušila som, že prehliadka tohto zámku 
urobí na mňa taký dojem, hoci sme nema-
li čas absolvovať všetky trasy prehliadok. 
Z ranogotického hradu z 13. stor. vznikol 
prestavbami viacerých majiteľov nádherný 
zámok. V r. 1887 ho kúpil 24- ročný arcivoj-
voda František Ferdinand I. d´Este, budúci 
následník cisárskeho trónu. Prestavil ho na 
kľudné, pohodlné a reprezentatívne zázemie 
pre svoj rodinný život so Žofiou Chotkovou. 
Okrem komfortne vybavených aristokratic-
kých interiérov s množstvom muzeálnych 
predmetov zámok obsahuje i unikátne zbier-
ky zbraní, brnení a loveckých trofejí.

Druhý deň sme sa venovali Prahe. Na 
Vinohradskom cintoríne sme navštívili hro-
by V. Havla, E. E. Kišša, E. Háchu. Cestou na 
Petřín sme videli zdevastovaný spartakiád-
ny štadión na Strahove, tam sme sa zastavili 
pri Štefánikovej soche, ktorá stojí pri hvez-
dárni nesúcej tiež Štefánikovo meno. Autor 
sochy je Kafka a bola odhalená v r. 1994. 
Pri Černínskom paláci sme postáli pred so-
chou Dr. Edwarda Beneša. Pred návštevou 
Pražského hradu sme sa na pamiatku vyfo-
tili pred sochou T. G. Masaryka. Vo dvore 
Strahovského kláštora sme videli sochu leva 
so štátnym znakom bývalej ČSR. Z hradu 
sme prišli na Kampu, kde nám Mgr. Uhlík 
ukázal Werichov dom. Cez Karlov most 
sme  prešli na druhú stranu Vltavy, nazreli 
do nádvoria Klementína 
aj Betlehémskej kaplnky, 
kde kedysi kázal Ján Hus 
a nedávno sa tam  pri-
pomínalo 600. výročie 
jeho upálenia. V kosto-
le Panny Márie Víťaznej 
sme videli známe Pražské 
Jezuliatko. Nakoniec sme 
navštívili Olšanské cinto-
ríny (je tam pochovaný 
napr. i Ján Palach)  a pri-
ľahlý Židovský cintorín 
(tam sme si prezreli hrob 
F. Kafku).

Tretí deň sme si v do-
obedňajších hodinách 
prezreli Karlove Vary. 
Druhá časť dňa bola ve-
novaná pamiatke nášho 
prvého prezidenta T. G. 
Masaryka.  V Stochove 
na železničnej stanici 

sme navštívili čakáreň T. G. Masaryka a viac 
ako 1000. ročný pamätný dub. V neďale-
kých Lánoch  sme  samozrejme navštívili 
cintorín, kde je pochovaný T. G. Masaryk 
( 7. 3. 1850 – 14. 9. 1937), jeho manželka 
Charlotta (20. 11. 1850 – 13. 5. 1923), syn Ján 
Masaryk (14. 9. 1886 – 10.3. 1948) a dcéra 
Alica Masaryková (3. 5. 1879 – 29. 11. 1966). 
Nakoniec sme si prezreli pozoruhodné mú-
zeum T. G. Masaryka. K  zriadeniu tohto 
múzea sa pristúpilo až po r. 1989 v bývalej 
200-ročnej sýpke. Múzeum je veľmi zaujíma-
vé, mohla by som ho popísať i podrobnejšie, 
myslím si však, že čitateľov bude viac ako 
masarykovské predmety zaujímať rodina 
T. G. Masaryka. S manželkou Charlottou 
mal štyri deti. Alica bola zakladateľkou 
Červeného kríža v Československu, zahy-
nula tragicky v zahraničí. Herbert  mal dve 
dcéry, zomrel veľmi mladý na týfus. Jan bol 
ministrom zahraničných vecí, zahynul tra-
gicky v Černínskom paláci. Olga sa vydala za 
lekára do Švajčiarska, neskôr sa presídlili do 
Anglicka, oba jej synovia tiež zahynuli tra-
gicky. Herbert aj Olga sú údajne pochovaní 
na Olšanskom cintoríne.

Na štvrtý deň sme si nechali návštevu 
Vyšehradu, kde sú pochované význam-
né osobnosti ako napr. Bedřich Smetana, 
Božena Němcová, Milada Horáková (iba 
symbolický hrob), Zdeněk Fibich, Antonín 
Dvořák, Karel Čapek s manželkou, K. H. 
Mácha, Jiří Adamíra, Mikoláš Aleš. Zvyšok 
dňa sme si už urobili voľný program.

Piaty deň sme cestovali z Prahy domov 

a  mali opäť nejaké zastávky. V  Kutnej 
Hore sme si prezreli Chrám sv. Barbory, 
v Přibyslave Žižkovu mohylu ( kde v boji 
zomrel v r. 1424) a v Žďári nad Sázavou  Zelenú 
Horu s  Kostolom sv. Jána Nepomuckého 
a desiatimi ambitami s kaplnkami.

V  Prahe sme boli ubytovaní v  hoteli 
Baroko za prijateľné ceny, s dobrou kuchy-
ňou a milým personálom. Na záver už chcem 
iba poďakovať Mgr. Petrovi Uhlíkovi za spre-
vádzanie, za jeho úžasné vedomosti, s ktorý-
mi nás oboznamoval počas celej cesty. Vďaka 
patrí i nášmu Pavlovi Dekánkovi, ktorý nás 
už dlhé roky vždy bezpečne dovezie domov.

Eva Tomisová

Masarykovský hrob v Lánoch. Fotografia je z r. 1948
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Úspešná reprezentácia mužstva BAF Stará Turá
Dňa 1.8.2015 sa v Pobedime pri príležitosti 90. 
výročia založenia futbalu v obci uskutočnil futba-
lový turnaj starých pánov.  Organizátori sa inšpi-
rovali turnajom v okrese Kroměříž a v priebehu 
dvoch týždňov zorganizovali obdobné podujatie 
s 12 tímami. Účastníci boli rozdelení do dvoch 
šesťčlenných skupín, kde sa stretol každý s kaž-
dým. Zápasy sa hrali po 2x10 minút. Najväčšie 
skúsenosti počas turnaja preukázal tím BAF (bý-
valí aktívni futbalisti) Stará Turá, ktorí v sku-
pine zaváhali iba v jedinom zápase proti Výberu 
nezávislých (2:5).  Zloženie skupiny A: BAF Stará 
Turá, FK Pobedim, Výber nezávislých, Nealko 
Piešťany I, Kálnica a Horná Streda. Skupina B: 
Nealko Piešťany II,  TJ Jacovce, Želiezovce, Ostrov, 
AS Roma a Berkyho výber. BAF Stará Turá porazil 
postupne v skupine FK Pobedim 5:1, Hornú Stredu 
8:2, Kálnicu 4:3, Nealko Piešťany I 3:0 a prehralo 
jediný zápas s Výberom nezávislých 2:5. Vo štvrť-
finále sa  BAF stretli s AS Roma, ktorých porazili 
7:2. Semifinálový súper bol už náročnejší, lebo bol 
jediný, ktorý zobral body Starej Turej v skupine. 
Vo veľmi vyrovnanom zápase im ale vrátili pre-
hru zo skupiny a BAF vyhrali tesne 2:1. Finálovým 
súperom BAF bola TJ Jacovce. Bol to zápas hod-
ný finále, bojovný a vyrovnaný. Mužstvo BAF už 
vyhrávalo 3:1, ale súper v priebehu dvoch minút 
vyrovnal na 3:3 a remíza ostala aj po konečnom 

hvizde rozhodcu. Rozhodovali pokutové kopy 
a šťastie sa priklonilo k BAF Stará Turá. Posledný 
hráč Jacoviec strelil do tyče a Denis Makara roz-
hodol posledným pokutovým kopom o tom, že 
pohár získalo mužstvo BAF Stará Turá.

Najstarším hráčom turnaja bol 71-ročný 
Marián Bako z tímu Nealko Piešťany. Organizátori 
boli s úrovňou prvého ročníka spokojní. Ako po-
znamenal predseda FK Pobedim Rastislav Čop, 
v priebehu niekoľkých rokov by turnaj radi roz-
šírili na čo najvyšší počet účastníkov s medziná-
rodnou účasťou.  Najlepším strelcom sa stal s 12 
gólmi Jozef Tuka z BAF Stará Turá. 

Konečné poradie:
1. BAF Stará Turá, 2. Jacovce, 3. Ostrov, 4. VN 
Piešťany, 5. Pobedim, 6. Želiezovce, 7. Nealko PN 
I, 8. AS Roma, 9. Nealko PN II, 10. Kálnica, 11. 
Horná Streda, 12. Berkyho výber Nové Mesto n/V. 
BAF STARÁ TURÁ: Roman Chnapko, Miroslav 
Adásek, Jozef Moravčík, Jozef Jaroš, Denis Makara, 
Ján Rácz, Igor Sekerka, Peter Briška, Martin Beňo, 
Ján Koštial, Jozef Tuka, Ján Hodermarský, Igor Funta 
– vedúci

Dňa 8. augusta sa mužstvo BAF Stará Turá zú-
častnilo už štvrtého turnaja v priebehu mesiaca. 
Pozvanie prišlo z PŠK Bzince p/J. Tohto turnaja za 
zúčastnilo 5 mužstiev: BAF Stará Turá, Smrečany, 
AS Roma, Moravské Lieskové - Dolné Sŕnie a do-
máci klub z Bziniec p/J. Hralo sa na veľkom ihrisku 
2x15 min. za úmorného tepla. Z dôvodu odhláse-
nia sa mužstva z Ivanoviec hral každý s každým. 
Mužstvo BAF sa  v úvode stretlo s veľmi mladým 
družstvom, hráčmi AS Roma. Zápas bol v réžii 
hráčov BAF, ktorí viedli 1:0, ale hráči AS Roma vy-
rovnali v pomerne krátkom čase na konečných 1:1. 
V druhom zápase posilnili mužstvo BAF ďalší dva-
ja hráči, a to Denis Makara a Vladimír Turan. Ich 
príchod bolo cítiť v ďalšom priebehu, keď v dru-
hom zápase zvíťazili nad rovesníkmi zo Smrečian 
4:1. Ešte lepší výkon predviedli proti zmiešanému 
tímu z Moravského Lieskového – Dolného Sŕnia, 
keď zápas skončil 3:0 v prospech BAF. V posled-

nom zápase stačila 
staroturancom na ko-
nečnú prvú priečku 
remíza proti domá-
cemu mužstvu. Zápas 
skončil bez gólov, 
a  tak  mužstvo BAF 
získalo ďalšiu víťaznú 
trofej.

Konečné poradie:
1. BAF Stará Turá, 
2. Smrečany, 3. PŠK 
Bzince p/J, 4. AS 
Roma, 5.  Moravské 
Lieskové – Dolné 
Sŕnie.

Ing. Ján Hodermarský

FOTOSÚŤAŽ 
ZDOLÁVANIE 
PREKÁŽOK

Mesto Brezová pod Bradlom 
pripravuje dňa 24.10.2015 
kultúrne podujatie “Očami 
M. R. Štefánika”, ktoré sa 
uskutoční v Brezovej pod 
Bradlom. V rámci tohto 
podujatia pripravili fotosú-
ťaž pod názvom “Zdoláva-
nie prekážok”.

M. R. Štefánik zachytil svoje 
cesty na fotografiách, ktoré 
sú pre nás cennou doku-
mentáciou jeho života. Aj 
tento rok bude súčasťou kul-
túrneho podujatia „Očami 
M. R. Štefánika“ súťaž foto-
grafie. M. R. Štefánik šesť-
krát vystúpil na Mont Blanc, 
a pritom sa vyznačoval cha-
trným zdravím. 

Prekážky, či už v prírode, 
na cestách, v  súkromnom 
alebo pracovnom živote 
mu neboli cudzie, no určite 
sa im nevyhýbal a prekva-
pujúco ich zdolával. Z toho 
dôvodu sa rozhodli pre ná-
zov fotosúťaže „Zdolávanie 
prekážok“. Súťažné foto-
grafie je potrebné zaslať na 
e-mailovú adresu fotosu-
taz@ocamistefanika.sk 
najneskôr do 18.09.2015. 
Bližšie informácie o fotosú-
ťaži ako aj o pripravovanom 
kultúrnom podujatí nájdete 
na www.ocamistefanika.sk.

Katarína Kubinová 
autorka projektu

Víťazné družstvo BAF s trofejou v Pobedíme

Turnaj Bzince, Zľava: Miroslav Šimovec - rozhodca, Ing. Alena 
Šoltysová - starostka Bziniec p/J, Igor Funta  - vedúci BAF, 
Ing. Dušan Málik - predseda PŠK Bzince p/J
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Junácka pasovačka v Terchovej
Tohtoročné letné počasie nám 
dalo na výber iba dve možnosti – 
k vode alebo vysoko do hôr. My 
sme si vybrali to druhé. Pripravili 
sme a zrealizovali pre našich čle-
nov na konci júla týždňový po-
byt v rázovitej slovenskej dedine 
Terchová. Už tradične, pešo aj na 
bicykli, spoznávame kraj, v kto-
rom sa nachádzame. Tentoraz 
sme vystúpili na najvyšší vrch 

Malej Fatry Veľký Kriváň a v ter-
chovských kopaniciach sme na-
šli osadu U Jánošov, kde kedysi 
stál rodný dom Juraja Jánošíka. 
Na bicykloch sme prešli nároč-
ným horským terénom z Oravy 
na Kysuce k  priehrade Nová 
Bystrica a po nádhernom cyklo-
chodníku sme dorazili k až orlo-
ju v Starej Bystrici. Keďže všetky 
naše túry končili v  Terchovej, 

mali sme 
d o s t a t o k 
času spozná-
vať históriu 
aj súčasnosť 
tejto rázo-
vitej obce. 
Všetky voľ-
né chvíle sme využívali na hry 
a súťaže na „chalupe“ . Tu pre-
biehali všetky ostatné táborové 
aktivity, na ktoré sme si už zvy-
kli a najradšej na ne s odstupom 
času spomíname. Keďže sme 
boli v  kraji Jánošíka, vyrobili 
sme si praky a luky, hrali sme sa 
staré hry na lúkach a v kuchyni 
sme mali skutočný nefalšova-
ný demikát, ktorý väčšina jedla 
prvýkrát v živote. Nechýbala ani 
služba v kuchyni od škrabania 
zemiakov až po umývanie ria-
dov, večerné táboráky pri gita-
re a nočných hrách, naháňanie 
bodov a sekúnd. Týždeň ubehol 
ako voda a  my sme sa museli 

opäť vrátiť domov. Veselí, una-
vení, ale spokojní. Ale predtým 
sme ešte stihli pozrieť si nád-
herne vyzdobený konský sprie-
vod, ktorý sa konal v Terchovej 
v  rámci folklórneho festivalu 
Jánošíkove dni. 

Ani tohtoročný tábor by 
sme nezvládli bez dobrých 
ľudí. Touto cestou chceme po-
ďakovať za pomoc Milošovi 
Podhradskému a  firme Popo-
Expo za všestrannú pomoc 
a  Nadácii ŽIVOT za finančný 
príspevok z Programu malých 
komunitných grantov.

Peter Ištoňa 
Detská organizácia Fénix

Staroturanský triatlon 
dňa 8. 8. 2015 - 29. ročník

Už sa stalo tradíciou, že začiatkom augus-
ta býva na Dubníku Staroturanský triat-
lon. Je to najstarší triatlon na Slovensku. 
Tento rok sa uskutočnil 29. ročník (prak-
ticky už 30. lebo v roku 1985 sme mali aj 
nultý ročník) v kategórii šprint triatlon 
t. j. plávanie 750 m, bicykel 20 km a beh 
5 km. Posledné roky je mimoriadny záu-
jem pretekárov o toto podujatie. Zaplnili 
sme 2 štartové vlny po 120 štartujúcich. 
Prvá vlna open kategória, ktorá bola tiež 
súčasne majstrovstvami Slovenska ha-
sičov a druhá vlna bol Slovenský pohár 
v triatlone.
Bolo extrémne teplo, ale našťastie nikto 
neskolaboval. Úspech mala vodná clona, 
ktorú urobili hasiči.
Teplota vody bola 25 °C a teplota vzdu-
chu 31 °C. 

Výsledky domácich borcov 
v open kategórii:
10 ŠIMA Miloš 1:12:56
30 BOOR Pavol 1:19:15
37 TEPLIČKA Oleg 1:21:25 
 tretí veterán
77 CLONTZ Naďa 1:36:02 
 štvrtá žena
82 LINDTNER Tibor 1:36:44 

83 TOMIS Jiří 1:37:18 
93 KARASOVÁ Simona 1:44:17 

TOMIS Jiří bol zároveň aj najstarším 
pretekárom. 
ŠIMA Miloš  absolvoval týždeň predtým 
v Piešťanoch preteky Slovakman plávanie 
3,8 km, bicykel 180 km a beh 42,2 km, ča-
som 11:12:33. Oproti vlaňajšku sa zlepšil 
skoro o hodinu a skončil v kategórii 9., cel-
kove 54. z celkového počtu 155 pretekárov. 
Za úspešné zvládnutie pretekov patrí 
poďakovanie organizátorom podujatia 
- členom KST Stará Turá ako aj ďalším 
usporiadateľom a firmám, ktorým touto 
cestou ďakujeme.
Podujatie podporili:
• CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. 

Stará Turá
• Dubnik Club, s.r.o. S. Turá
• Mesto Stará Turá
• Mayo
• Kryowell
• Eset
• Lekáreň Centrum
• Bankrot
• Redbull

Július Eisele, KST Stará Turá

Hasičský triatlon
1 SIVÁČEK Marián Myjava 1:07:36
2 VAVRÍK Tomáš Chlpaté Gazely 1:07:57
3 HOŠŠO Vladimír DHZ Dobrá 1:11:02
Ženy
1 HIKLOVÁ Lenka Považská Bystrica 1:20:45
2 ŠULEKOVÁ Erika Trenčín 1:27:49
3 POTOČKOVÁ Katarína Adamovské Kochanovce 1:33:05
Slovenský pohár
1 ŠIMKO Pavel Prestigio Realiz Team 1:00:30
2 ORLICKÝ Andrej Triatlon Team Trnava 1:01:15
3 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 1:01:49
Ženy
1 GAJDOŠOVÁ Ivana Triatlonový klub Košice 1:12:18
2 DRAHOVSKÁ Lýdia ŠBR Piešťany 1:13:12
3 IGNAČÁKOVÁ Dana Prestigio Realiz Team 1:18:31

Odkaz na podrobné výsledky nájdete 
na internetovej stránke www.kstst.sk.
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Nábor mlad ch stoln ch tenistov 

       
 
 

CHCE  SA STA  LENOM STOLNOTENISOVÉHO KLUBU 
A HRA  STOLN  TENIS ????  

STOLNOTENISOV  KLUB OTVÁRA V SEZÓNE 2015/2016 
PRÍPRAVKU PRE IAKOV 1. A  5. RO NÍKA. 

ZA ÍNAME PRVÝ  SEPTEMBROV  T DE  (3. SEPTEMBRA) 
VŽDY O 17.00 HOD. (utorok, streda, tvrtok)

V HERNI NA TADIÓNE NA PRVOM POSCHODÍ  
 
 viac na www.stkst.banda.cz

                                                         
 
 
               

INFORMÁCIE  PODÁVA:  Jaroslav  DZURO
 

                                                
mobil: 0949 184 475

             

 

Detský letný tanečný 
tábor Podvišňové 2015
Začiatok prázdnin prežilo 22 detí a lektormi K. Vidovou (TŠ 
Žihadielka) a B. Michalcovou (TŠ Bibs) úžasný týždeň plný 
aktivít a pohybu v detskom letnom tábore v Podvišňovom.  
Deti vo veku 4 – 11 rokov mohli naplno prežiť dni v krásnej 
prírode s množstvom aktivít, bez telefónov a telky, na čer-
stvom vzduchu. Užili si ranné rozcvičky, doobedné taneč-
né tréningy, hry v prírode, aj zaslúžený poobedný oddych, 
poobedné aktivity, tvorivé dielničky, prechádzky v prírode, 
večerné športové aktivity, stihli čarodejnícky večer, hľadanie 
pokladu s baterkami, športové hry oceňované riadnymi me-
dailami a diplomami. Zároveň s úctou k priateľstvu medzi 
malými i veľkým, deti sa úžasne starali o nových kamarátov, 
ako jedna veľká rodina. Na konci tábora sme pripravili pre 
rodičov a všetkých blízkych krásne vystúpenie, do ktoré-
ho boli úplne všetci zapojení a predviedli niekoľko druhov 
tancov. Deti boli odmenené množstvom darčekov, ktoré 
im budú, dúfame, pripomínať neskutočný týždeň nabitý 
energiou a zážitkami. Zároveň touto cestou ďakujem všet-
kým rodičom, ktorí nám umožnili takto spoznať ich deti, 
všetkým, ktorí nám pomohli akoukoľvek podporou zabez-
pečiť deťom to množstvo odmien a darčekov, ktoré rozžiarili 
všetky detské očká. Dúfame a budeme sa tešiť, že sa s našimi 
malými kamošmi na budúci rok opäť  uvidíme! Dovtedy im 
a ich rodičom prajeme úspešný štart do nového školského 
roka. Bc. Katarína Vidová

ODBORÁRSKE OKIENKO
ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-PREMA Stará Turá opäť po 2-ročnej 
prestávke organizuje STRETNUTIE  DÔCHODCOV, ktoré sa uskutoční 
v dňoch 22.9. (utorok), 23.9. (streda) a 24.9.2015 (piatok) v SPOLDOME.
Na stretnutie dôchodcov budú pozvaní všetci naši členovia – dôchodcovia 
zo všetkých bývalých i terajších pracovísk, tzn. zo závodov CHIRANA 
Medical, a. s. – bývalý cech III a z bývalého Z-07 – dopravy, ÚSM, zásobo-
vania, ďalej z CHIRANA T. Injecta, a. s. – bývalé cechy IV a VI, SENSUS 
Slovensko, a. s. – bývalý cech vodomerov, ELSTER, s. r. o. a ELSTER Water 
Metering, s. r. o. -  bývalý cech V, z CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. 
– bývalý závod 05, PREMATLAK, a. s., PREMARESS Plus, s. r. o. – bývalá 
jedáleň, JUSTUR, s. r. o., CHIRASYS, s. r. o., ďalej dôchodcovia z bývalej 
Nástrojárne, z JASEK – prevádzky Nové Mesto nad Váhom, z prevádzky 
z Častkoviec a tiež dôchodcovia z bývalej a. s. – administratívy.
Stretnutie dôchodcov sa uskutoční v spolupráci so zamestnávateľmi, 
ktorí nemalou čiastkou prispievajú na stravu. Opäť na želanie niektorých 
zamestnávateľov, budeme pozývať aj zamestnancov, ktorí už nie sú člen-
mi ZZO OZ KOVO CHIRANA-PREMA Stará Turá, sú však bývalými 
zamestnancami toho - ktorého závodu.
V týchto dňoch dostanú všetci pozvaní dôchodcovia POZVÁNKU na 
ten - ktorý deň ako aj NÁVRATKU, ktorú je potrebné obratom doručiť 
na sekretariát ZZO OZ KOVO – bývalá budova SPOLDOMu.
Spoločnosť CHIRANA T. Injecta, a. s., bude zasielať POZVÁNKY aj 
v tomto roku zvlášť. 
Pokiaľ by sa však pri tom množstve odoslaných POZVÁNOK vyskyt-
lo, že niektorému z Vás pozvánka nebude doručená (môže sa stať napr. 
zmenou adresy, zhodou mien, atď.), prosíme Vás aby ste uvedenú sku-
točnosť nahlásili na sekretariáte ZZO OZ KOVO – č. t. 032/7752674 
alebo 0911 817 643.
Na STRETNUTIE  DÔCHODCOV budú pozvaní zo strany odbo-
rovej organizácie všetci dôchodcovia – členovia zo ZZO OZ KOVO 
CHIRANA-PREMA  Stará Turá, ktorí majú záujem stretávať sa a majú 
členské príspevky zaplatené najneskôr do roku 2013. 
Mnohí naši dôchodcovia sa veľmi radi stretávajú a spomínajú na svojich 
kolegov, niektorí – pokiaľ im to zdravotný stav a okolnosti dovolia – 
nevynechajú ani jedno stretnutie. Okrem chutného obedu, kultúrneho 
programu a príhovoru zo strany predsedu našej odborovej organizácie p. 
Nemčeka, zástupcov zamestnávateľov a tiež zástupcov z radov dôchodcov, 
čaká na všetkých pozvaných hostí malý darček (to znamená že aj pre tých, 
ktorí sa Stretnutia dôchodcov nemôžu zúčastniť a sú platcami členských 
príspevkov). Tešíme sa na Vašu účasť,

sekretariát ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-PREMA Stará Turá

STAROTURIANSKY SPRAVODAJCA mesačník obyvateľov mesta Stará Turá, ročník XXII., číslo 09/2015 • ISSN 1338-9688 • Vydáva mesto Stará Turá, www.staratura.sk. 
Adresa redakcie a inzertného oddelenia: Mestský úrad, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 312002, tel.: 032/7461 615, 7461 611, fax: 032/7764 276, e -mail: media@staratura.sk, msu@staratura.sk 
• Predsedníčka red. rady: Bc. Zuzana Zigová (zastupca@staratura.sk) • Redakčná rada: Mgr. Lívia Boorová, Mgr. Danka Pribišová, Eva Adámková, Věra Tepličková, Jana Roháčková • Šéfredaktor: 
Mgr. Lívia Boorová (tel.: 032/7461 615, mobil: 0905 446 984, e -mail: media@staratura.sk) • Sadzba, tlač a distribúcia: T -štúdio, s. r. o. (www.t -studio.sk) • Vychádza začiatkom každého mesiaca, 
uzávierka čísla je vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky štylisticky upravovať, zostručňovať, prípadne 
i neuverejniť. Za obsah platenej inzercie a reklamy zodpovedá inzerent (objednávateľ). Zaslané rukopisy, fotografie, kresby redakcia nevracia, ak nebolo dohodnuté inak • Registrácia: EV 2849/08. 
Cena reklamy: 0,49 €/1 cm2, 0,66 €/1 cm2 (16 str.). Vlastníkom tohto periodika je mesto Stará Turá.



16  Staroturiansky Spravodajca 09/2015 www.staratura.sk


