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

Začína sa nový školský rok
Začiatok školského roku je novou 
etapou na ceste za poznaním a  vedo-
mosťami. Pre rodičov aj žiakov 
predstavuje významnú udalosť a  pre 
naše mesto Stará Turá je ďalším dôka-
zom úprimnej snahy podieľať sa na 
výchove, vzdelávaní a formovaní našej 
najmladšej generácie.

V  zriaďovacej pôsobnosti mesta 
Stará Turá sú materská škola, základná 
škola, základná umelecká škola a cen-
trum voľného času, prostredníctvom 
ktorých sa snažíme vytvárať čo najlepšie 
podmienky na osobnostný rozvoj žia-
kov, zmysluplné trávenie ich voľného 
času a všestranné športové vyžitie. Na 
pleciach mesta sú z pohľadu školstva 
náročné úlohy. Aj preto vnímame školy 
ako druhý domov pre žiakov.

Naše mesto a volení predstavitelia 
robia všetko pre to, aby tento druhý 
domov bol pre naše deti a  žiakov čo 
najpútavejší a najatraktívnejší. Stojí to 
nemálo úsilia, snahy a financií – tých 
čo dostávame zo štátneho rozpočtu, ale 
aj vlastných, ktoré sú potrebné v soci-
álnych službách, pri opravách ciest 
a chodníkov, či ktorejkoľvek inej oblasti.

Z ročného rozpočtu bežných výdav-
kov mesta vo výške 4,9 mil. eur na 
financovanie vzdelávania smeruje 2,3 
mil. eur, t.j. 46,9%. Z toho štátna dotá-
cia na základnú školu je 1,1 mil. eur, 
ostatné je financované z vlastných príj-

mov školských zariadení – 125 tis. eur 
a zvyšok dopĺňa mesto, hlavne z podie-
lových daní.

Základná škola privíta v novom škol-
skom roku pravdepodobne 103 prvákov. 
Celkovo bude školu navštevovať okolo 
693 žiakov. Do materskej školy nastu-
puje 271 detí. Všetky žiadosti boli 
vybavené.

Základná umelecká škola, centrum 
voľného času a  školský klub v  ZŠ by 
v  novom školskom roku mali posky-
tovať vzdelávacie služby v podobnom 
rozsahu ako v uplynulom roku.

V závere chcem popriať všetkým do 
ďalšieho obdobia veľa úspechov, aby pri-
chádzajúci školský rok bol sprevádzaný 
úspechmi našich žiakov, spokojnosťou 
rodičov a učiteľov a harmóniou v škol-
skom prostredí.

Ing. Anna Halinárová 
primátorka mesta

PR
E 

DE
TI

 
A 

M
LÁ

DE
Ž Rozlúčka 

s letom
4. septembra 2016, 
Námestie slobody HU

DO
BN

Ý 
KO

NC
ER

T skupina 
KOLLÁROVCI
22. septembra, 
Dom kultúry Javorina ŠP

OR
T

Beh Dubníkom 
2016 – 0. ročník
25. septembra, 
Dubník I. DI

VA
DE

LN
É 

PR
ED

ST
AV

EN
IE Nízkotučný život

30. septembra 2016, 
19.00 h, Dom kultúry 
Javorina

Vo vnútri čísla

Kalište je miesto... str. 2

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov str. 3

Tábor Tatranská Lesná str. 4

Základná škola bilancovala str. 5

Pozvánka na 5. ročník Dúha v srdci str. 6

Z Centra voľného času str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Raj na Zemi str. 10

Letný tábor Nadácie Markíza str. 11

Vandrovanie s rozprávkou str. 12

Viete ako správne triediť odpad str. 13

Staroturanský triatlon str. 14

Futbalisti zahájili novú sezónu str. 15

NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA 
organizuje 7. septembra 2016 od 8.00 do 10.00 v Dome kultúry Javorina odber krvi. 

Darovanie krvi je prejav ľudskosti a spolupatričnosti.
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Kalište je miesto, kde si 
môžeme hovoriť pravdu
V sobotu 13.augusta sa zúčastnila primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová a jej zástupkyňa Bc. Zuzana Zigová na pietnej spomien-
ke v Kališti, ktoré bolo v roku 1961 vyhlásené za národnú kultúrnu 
pamiatku. Nachádza sa v Nízkych Tatrách za Banskou Bystricou.

Táto pôvodne uhliarska obec 
bola vypálená v roku 1945 nacis-
tami, pretože tu sídlil v  čase 
povstania hlavný štáb partizán-
skeho oddielu a Kališťania týmto 
ľuďom pomáhali. Do Kališťa sa 
život už nikdy nevrátil. Dnes je 
Kalište symbolom slovenských 

obcí, ktoré boli čiastočne, alebo 
úplne vypálené počas nacis-
tických represálií v  rokoch 
1944-1945. 

Za miesto, kde si môžeme 
hovoriť pravdu, označil na tomto 
Stretnutí generácií premiér 
SR Robert Fico túto nacistami 

vypálenú obec. „Oživovanie 
historickej pamäti je základný 
stavebný materiál našich národ-
ných dejín“, uviedol v  úvode 
svojho príhovoru premiér. Sám 
pokladá za česť, že sa môže na 
takomto podujatí zúčastniť a byť 
svedkom napríklad aj toho, keď 
občania Slovenska s  hrdosťou 
spievajú svoju hymnu.  

„Cieľom podujatia je nielen 
pripomenúť si obete nezmysel-
ného vraždenia počas druhej 
svetovej vojny, ale aj symbolicky 
vrátiť Kališťu život. K tomu pri-
spieva i  Sad života, vysadený 
predstaviteľmi 105 slovenských 
obcí, ktoré boli takisto vypálené 

počas nacistických represálií.  
(Medzi ne patrí i  Stará Turá, 
ktorá má druhý strom života 
vysadený v Nárcii).

Vďaka Sadu života sa na 
Kalište nielen vrátil život, ale 
došlo i k prepojeniu týchto obcí, 
ktorých symbolom sa stalo práve 
Kalište,“ povedal vo svojom 
príhovore riaditeľ múzea SNP 
Stanislav Mičev.

Pre návštevníkov poduja-
tia, ktorých bolo asi 3 000, bol 
okrem ekumenickej pobožnosti 
a pietnej spomienky, pripravený 
aj celodenný kultúrny program.

Tlačová správa ÚV SR, pripravil ZZ 
foto: bystricoviny 

Zmena 
šéfredaktora 
Staroturianskeho 
spravodajcu
K  1. septembru 2016 
dochádza k  zmene 
na poste šéfredak-
tora Staroturianskeho 
spravodajcu. Novým 
š é f re d a ktorom  s a 
stáva Mgr. Miroslav 
K r č .  K o n t a k t n é 
údaje na šéfredak-
tora zostávajú nezme-
nené, telefónne číslo: 
032/746 16 15, mobil: 
0905 446 984, email: 
media@staratura.sk. 

redakcia

Po oslavách SNP niečo na 
tému gen. Augustín Malár
Niekedy v marci t. r. z iniciatívy gen. Svetozára 
Naďoviča sa spresňovala na MÚ v Starej Turej myš-
lienka vybudovania pamätníka gen. Augustínovi 
Malárovi v r. 2017. Potvrdilo sa miesto nad par-
koviskom pri Dome smútku, smerom k Husitskej 
veži v prítomnosti výtvarníka Mariana Polonského 
a  Ing. Borivoja Malára alias Clausa Brusta 
(4.11.1944 – 25.4.2016), syna našej celebrity. Žiaľ 
tento zomrel, iba pár týždňov po osobnej účasti na 
odhalení pamätnej tabule slovenským generálom, 
vrátane jeho otca, zavraždených v polovici marca 
r. 1945 v Floessenburgu v Bavorsku, SRN. Azda 
by bolo aj žiaduce, pri tejto príležitosti pripome-
núť tiež čo-to o riaditeľovi novomestskej Roľníckej 
vzájomnej pokladnice, Jánovi Vavrovičovi, našom 
rodákovi. Pri jednom stretnutí antifašistov v jeho 
byte r. 1944, požiadal ho priateľ z detstva, gen. 
A. Malár, aby sa v prípade mimoriadnej udalosti 
postaral o jeho manželku, ktorá bola v očakávaní. 
A stalo sa. Pár mesiacov po jeho zatknutí, 4. 11. 
1944  pani MUDr. Margot Malárová v Bratislave 
v sanatóriu prof. Kocha šťastne priviedla na svet 
syna Borivoja aj napriek tomu, že sa o ňu už začalo 
zaujímať Gestapo! Ján Vavrovič pre ňu všetko 
pripravil s JUDr. Dušanom Úradníčkom! Akoby 
predvídal, Gestapom bol totiž koncom októbra 

uväznený so skupi-
nou novomešťanov 
v  Ilave, akciu však 
šťastne v jeho neprí-
tomnosti dokončil 
JUDr. D. Úradníček. 
Dopravil matku 
s  novorodencom 
na Starú Turú do Chalúpky sestier Royových! 
Ján Vavrovič dobrou náhodou tiež prežil v Ilave 
niekoľko selekcií a  vrátil sa šťastlivo k  svojim, 
tak ako po ukončení vojny MUDr. Margot so 
synom Borivojom do svojho domu do Nového 
Mesta nad Váhom.  Dom si tam kúpil v r. 1938 
vtedy ešte plk. A.  Malár. Čoskoro si Borivojova 
mamička zriadila zubnú ambulanciu, nakoľko tu 
po odchode židovských zubných lekárov bol po 
tejto profesii hlad. Začala byť i zubnou lekárkou 
pre novomestskú vojenskú posádku. Môžeme 
hádať, či otec sa o narodení syna vôbec dozvedel!? 
Veď osud bol voči nemu i inak, viac ako macoš-
ský, jeho vlasť nedala mu kolísku, lebo sa narodil 
v Rakúsku a nedala mu ani hrob, lebo bol zavraž-
dený v Nemecku! Nezabúdajme na naše osobnosti!

 Podľa údajov JUDr. Ivana Hrušovského 
spracoval G. Rumánek.
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Slávnosti bratstva 
Čechov a Slovákov na 
Veľkej Javorine 2016
Dvadsiatyštvrtýkrát sa zišli na Veľkej Javorine z dvoch národov, 
medzi ktorými existuje hranica iba ako pokosený  tenký prúžok trávy 
na vysokom kopci Veľká Javorina. Tí, čo prišli, oslavovali a spievali 
každý svoju a zároveň spoločnú hymnu.  

Stretnutie ľudí, ktorí necí-
tia žiadne hranice začalo tra-
díciou. Položením vencov 
predstaviteľov troch krajov 
k pamätníku ľudí so spoločnou 
históriou s príznačným názvom 
Pamätník česko-moravsko-slo-
venskej vzájomnosti v  nedeľu 
31.7.2016.  (Pamätník bol osa-
dený v  roku 1990.) Hejtman 
Jihomoravského kraja Michal 
Hašek, hejtman Zlínskeho 
kraja Stanislav Mišák, poslanec 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky Dušan Bublavý, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška spolu 
s podpredsedami TSK Jozefom 
Trstenským a  Richardom 
Takáčom ,  podpredsedom 
Trnavského samosprávneho 

kraja Zdenkom Čambalom 
a  ďalšími volenými zástup-
cami krajov sa stali nositeľmi 
myšlienky bratstva Čechov 
a  Slovákov. Za Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) sa pri-
dali poslankyne Zastupiteľstva 
TSK Kvetoslava Hejbalová 
a Anna Halinárová.

Trenčiansky  župan  Jaroslav 
Baška považuje stretnutia 
za významné a  oceňuje všet-
kých organizátorov podujatia: 
„Myslím si, že Slováci a Česi majú 
v Európe k sebe najbližšie. Čítal 
som jednu štatistiku, podľa ktorej 
len za minulý rok vzniklo takmer 
600 sobášov medzi Slovákmi 
a Čechmi. Aj to je dôkaz toho, že 
máme k sebe naozaj veľmi blízko. 
Žijeme len 12 kilometrov od 

Československej hranice a mám 
na Morave množstvo priateľov, 
známych, poznám tam staros-
tov. Som zároveň veľmi rád, že 
mám za susedov takých skvelých 
hejtmanov. Spolu vieme zorgani-
zovať množstvo zaujímavých pro-
jektov pre obe krajiny. Príklad si 
môžeme brať aj od cyklistov Petra 
Sagana a  Romana Kreuzigera, 
ktorí si pomáhali na Tour de 
France. Teší ma, že si dokážeme 
spoločne zaspievať slovenské, 
české a  moravské piesne. Vždy 
sme mali k  sebe blízko. Vieme 
si pomôcť aj na úrovni vlád 
a musíme držať spolu, aby sme 
v Európe niečo dokázali. Chcem 
poďakovať všetkým organizáto-
rom za toto podujatie, na ktorom 
je vidieť, že spoločne dokážeme 
veľmi veľa. Teším sa už na štvrť-
storočnicu, ktorá bude budúci 
rok.“

Hejtman Jihomoravského 
kraja Michal Hašek oceňuje, že 
na Javorinu prídu skôr narodení 
s mladými ľuďmi:  „Som veľmi 
rád, že sa tu stretávajú rôzne 
generácie. My, ktorí si pamä-
táme Československo si dobre 
rozumieme. Dnešná mladá gene-
rácia už má troška jazykové prob-
lémy a práve preto je dôležité, aby 
pokračovali kontakty v  oblasti 
kultúry, folklóru, aby sa stretávali 
ľudia, spolupracovali obce, spolu-
pracovali kraje na oboch stranách 
pomyselnej hranice. Chceme, aby 
to bola len čiara na mape a nikdy 
nejaká fyzická hranica, ktorú by 
musel niekto strážiť. V dnešnej 
Európe je dôležité, aby Slovenská 
a Česká republika spolupracovali, 
aby sme hovorili jedným hlasom 
a  spoločne presadzovali všetky 
myšlienky, ktoré považujeme za 

dobré. Som veľmi rád, že sa tu 
zišlo veľmi veľa ľudí z Moravy, zo 
Slovenska, z Čiech a všetci doka-
zujeme, že v našich srdciach sme 
naďalej ostali Čechoslovákmi.“

Stanislav Mišák, hejtman 
Zlínskeho kraja: „Viacerí si asi 
dávajú otázku, aký zmysel má 
sa takto stretávať, keď v dnešnej 
dobe nie je problém ísť na náv-
števu z jednej republiky do druhej. 
Je to o tom, že my sme ľudia, ktorí 
sa chcú stretávať, chcú byť spolu, 
chcú si vychutnať program ale aj 
vzdať úctu tým, ktorí pred desiat-
kami rokov založili túto tradíciu 
stretávania sa.“ 

Pri príležitosti Stretnutia 
bratstva Čechov a Slovákov sa 
konal opätovne aj jarmok a cyk-
listické podujatie Javorina tour 
v sobotu 30.7.2016. Tak ako po 
minulé roky, mali  Slávnosti 
bratstva Čechov a Slovákov na 
Veľkej Javorine početné zastúpe-
nie i obyvatelia mesta  Stará Turá, 
pre ktorých bola zdarma zabez-
pečená autobusová doprava.

Na Veľkú Javorinu prišlo 
podľa odhadov organizátorov 
približne 5000 návštevníkov. 
Veľký podiel na organizovaní má 
občianskej združenie Bratstvo 
Čechov a  Slovákov, ktorého 
predsedom je starosta obce 
Lubina Martin Beňatinský. Za 
kvalitný program a  organizá-
ciu patrí poďakovanie predse-
dovi prípravného výboru osláv 
a  starostovi Boršic u  Blatnice 
Bohuslavovi Vávrovi a všetkým 
spolupracovníkom a sponzorom.  
Viac o histórií osláv nájdete na 
stránke www.velkajavorina.com.

Tlačová správa TSK, doplnil MK 
 autor foto: TSK
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Tábor Tatranská Lesná 3.7.-10.7.2016
Je konečne nedeľa 3.7. a my sa schádzame 
na stanici v  Starej Turej plní očakávania. 
Do vlaku nastupujeme s veľkou radosťou 
a cesta nám rýchlo ubieha, lebo sa zozna-
mujeme medzi sebou a obdivujeme krásy 
nášho Slovenska zatiaľ len z vlaku. Konečne 
sme sa dočkali. Sme tu. S otvorenou náručou 
nás víta Medzinárodný letný tábor Matice 
Slovenskej v Tatranskej Lesnej. Sú tu deti 
z  Ukrajiny, Čiech, Rakúska, Chorvátska, 
Srbska a  samozrejme zo Slovenska. Po 
rýchlom ubytovaní a vybalení sme už slie-
dili očami po našich tatranských končia-
roch, po „spolutáborníkoch“ a ihrisku, kde 
sa chceme hrať. Okolie sme preskúmali 
podrobne a tešili sa, čo všetko pre nás tábor 
pripravil. Večer bolo slávnostné privítanie 
všetkých účastníkov, i vysvetlenie pravidiel 
života v tábore. No a spánok nám po takej 
dlhej ceste padol vhod.

A prišiel pondelok. Po rannej rozcvičke 
s názvom „Vítanie slnka“ a následných raňaj-
kách sme sa vybrali spoznávať naše veľhory. 
Túlavé topánky nás zaviedli až ku tajomnom 
opradeným Studenovodským vodopádom, 
ktoré sme si naplno vychutnali. Po občer-
stvení na Bilíkovej chate sme sa cez Starý 
Smokovec vrátili späť do tábora. Nádherné 
počasie umocnilo jedinečný zážitok z našej 
prvej tatranskej túry. Po obede s kilomet-
rami v nohách sme mali oddychový program. 
Po odpočinutí sa tatranskou elektrickou 
dráhou presúvame do Tatranskej Lomnice, 
kde navštívime múzeum tatranskej prírody 
a  TANAP-u. Krásny dokumentárny film 
o medveďoch umocnilo veľmi pútavé roz-
právanie o tatranskej prírode ochranárom 
TANAP-u. Hitom tábora sa stala skutočnosť, 
že medvieďa po narodení váži iba 0,5kg. To 
si zapamätal každý z nás a vedeli by sme to 
aj keby nás niekto zobudil o polnoci. No 
a potom vidieť všetky tie expozície múzea 
bol neskutočný zážitok. Večer nám prišiel 
ešte o tatranskej prírode a práci horských 
záchranárov porozprávať riaditeľ HZS pán 
plk. Ing. Jozef Janiga. A potom v tatranskej 
chladnej večernej prírode sme sa rozohriali 
rôznymi zábavnými hrami pod vedením 
našich vedúcich. Tieto hry na šikovnosť, 
obratnosť, rýchlosť a pozornosť nás aj s čis-
tým horským vzduchom unavili natoľko, že 
sme pri tónoch gitarových piesní zaspávali, 
ani sme nevedeli ako.

Po príjemnom a kvalitnom spánku sme 
sa prebúdzali do krásneho slnečného utor-
ňajšieho rána a túžobne očakávali, čo nám 
ďalší deň prinesie. Čakalo nás dopolud-
nie rôznych súťaží, pri ktorých si kamaráti 
musia pomáhať. Bolo to zaujímavé tým, že 
sme boli rozdelení tak, aby všetky zúčast-
nené krajiny tábora, mali svojich zástupcov 

v  každom družstve, takže rečové bariéry 
museli nabok. Každé družstvo si vymyslelo 
svoj názov a muselo absolvovať všetkých 12 
stanovíšť. Avšak víťaz môže byť len jeden 
a tak sme všetci bojovali pod heslom: „Jeden 
za všetkých a všetci za jedného“. Popoludní 
nám naši vedúci pripravili prekvapenie. 
S  rúškom tajomstva sa potichučky zakrá-
dame k električke a ňou sa presúvame do 
Tatranskej Lomnice. A čo ďalej? S veľkou 
dávkou nedočkavosti a zvedavosti sme krá-
čali za našimi vedúcimi a zrazu nám bolo 
všetko jasné. Pred nami sa zjavila Tatranská 
bobová dráha. To bolo radosti, vyšantili 
sme sa dosýta, lebo takýto druh adrenalínu 
nám spôsoboval nesmiernu radosť. A  je 
tu večer, sme príjemne unavení a  krásna 
zelená lúka nás už víta. Na obrovskej deke sa 
učíme kamarátske hry ako RUKY, PAPUČA, 
KRUHY...kde smiech je našim spoločníkom, 
až kým nepadáme od únavy. Ideme spať.

Ani nevieme ako, je tu streda. Budíček 
už o šiestej ráno je predzvesťou krásneho, 
no náročného dňa. Električka nás odviezla 
na Štrbské pleso, z ktorého nás čakala nená-
ročná túra na vodopád Skok. Cestou vdy-
chujeme do pľúc čistý tatranský vzduch 
a kocháme sa nádhernými výhľadmi. Je to 
hra tatranskej prírody a má veľmi pozitívny 
vplyv na našu náladu a pocity. Sme nadšení 
a s vďačnosťou prijímame všetky jej výzvy...

Ale prekvapeniam ešte nie je koniec. 
Večer k nám zavítal kúzelník Talostan a pred-
viedol nám nezabudnuteľnú bublinovú show. 
Po jeho predstavení sme sa s veľkou radosťou 
mohli presunúť k večernému táboráku, kde 
už na nás čakala opekačka. Vôňa špekačiek 
sa niesla hádam až do Starej Turej. Šťastní 
a príjemne unavení opäť líhame do svojich 
postelí.

Je tu štvrtok. Hurá! Konečne sme sa 
dočkali dlho ohlasovaného aquaparku 
v  Poprade. Vybláznili sme sa na tobogá-
noch, v  bazénoch, jakuzzi i  na Mayskej 
pyramíde. Poobede sme mali povinný 
oddych a tak sme aj skutočne oddychovali. 
Večer nás opäť rozdelili do medzinárodných 
družstiev a bojovali sme vo vedomostných 
súťažiach. Zabojovali sme a ušlo sa nám aj 
prvé, aj druhé miesto. Vedúci boli na nás 
právom hrdí. No našou najväčšou odmenou 
bol obrovský balík od Ivonky Barbušinovej, 
ktorá nám napiekla sladké i slané koláče. Tú 
fantastickú vôňu cítim doteraz. A ako chu-
tili! Ďakujeme!

A už je tu piatkové ráno. Budíček bol 
znova o 6.00 hod., lebo prišli pre nás autobusy, 
ktorými sme sa presunuli do Pieninského 
národného parku. Tam nás čakalo niečo per-
fektné. Plte. Splav dolu riečnymi meandrami 
Dunajca bol neopakovateľným zážitkom. 

Poniektorí dostali za úlohu aj kormidlo-
vať plť. Len chvíľočku, aby sme nenarazili 
na breh, alebo neoškreli plť o dno Dunajca. 
Strážili nás skamenelí mnísi, zakliate čaro-
dejnice, legendárny Jánošík, no proste 
rôzne končiare brál, ktoré sme oboplávali. 
Rozprávkovým výkladom o Pieninách a plt-
níkoch nás zabával pltník Peťo. Rôzne veselé 
príbehy v nás vzbudzovali úsmev a s poci-
tom krásneho zážitku v  srdiečku sme sa 
dopracovali až k bránam kráľovského mesta 
Kežmarok. Tam sme strávili poobedie medzi 
remeselníkmi a jarmočníkmi, kde sme mali 
možnosť zakúpiť si nejaké suveníry domov, 
alebo si ich vlastnoručne vyrobiť. Na únavu 
nebol čas a tak sme sa večer chystali na dis-
kotéku. Tancujeme dokiaľ sa dá. Do nesko-
rého večera.

Nikto to nečakal, no stalo sa. Je tu 
posledný deň v tábore - sobota. Doobeda 
ideme na túru do Starého Smokovca, ale 
z ničoho nič sa zvrtneme a ocitneme sa na 
operačnom stredisku Horskej záchrannej 
služby. Peťo Svätojánsky tak krásne a pútavo 
rozprával, že nás vtiahol do záchrannej akcie 
a my sami sme simulovali záchrannú akciu 
nášho kamaráta v našich veľhorách. Úžasný 
zážitok, na ktorý nikdy nezabudneme. Za 
dobre vykonanú prácu sme dostali od Peťa 
každý svoj závesný kalendár HZS. Ani 
nevieme ako a už je tu obed. Poobede nás 
vtiahlo do víru výfukových plynov starých 
historických vozidiel. Išli sme si oči vyočiť, 
hlavne chlapci. Dievčence zase obdivovali 
nádherné dobové oblečenie pánov, ktorí 
predvádzali svoje historické tátoše. Poďme, 
poďme, už na nás kričia, aby sme stihli elek-
tričku a večeru v tábore. A zase je tu krásny 
večer, prepletený spevom, hrou na gitare, 
tancom a  šikovnosťou. Je tu „ Táborový 
talent“. Zabávali sme sa čo to dalo. Záver 
nemal chybu. Rozlúčková diskotéka pri sve-
telných efektoch zavŕšila všetko to, čo sme 
v tábore chceli zažiť.

Nedeľa sa nesie v znamení návratu domov 
k rodičom. Za sebou máme priehrštie nád-
herných a nezabudnuteľných zážitkov z tat-
ranskej prírody, nových kamarátov, niektorí 
aj prvé letné lásky. Tejto nezabudnuteľnej 
cesty za poznaním sa zúčastnilo 12 detí 
zo sociálne odkázaných rodín. Chceme sa 
vrúcne poďakovať nadácii Život, Komisii pre 
sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá, 
Sociálnemu oddeleniu v Starej Turej a všet-
kým tým, ktorí si dali tú námahu a poslali 
nás do Vysokých Tatier, ktoré sú pýchou 
Slovenska a ktoré aspoň trochu sme mali to 
šťastie spoznať aj my. ĎAKUJEME.

Mária Gajarová
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OBČIANSKA INZERCIA

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

• Orez, výrez a porez ovocných a komplikovaných stromov. Rezanie 
a štiepanie dreva štiepačkou.  Rýchlo, lacno a spoľahlivo. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 0919 320 767

Základná škola bilancovala 
predchádzajúci školský rok 2015/2016
Leto sa pomaly končí a čas prázdnin sa ne-
návratne skončil. My sme však ešte nestihli 
zhodnotiť ten predchádzajúci školský rok. 
Našu školu navštevovalo 690 žiakov. 231 
z nich malo na vysvedčení samé jednotky. 
Máme však i takých, ktorí budú musieť vy-
konať opravnú skúšku, ďalej 46 žiakov, kto-
rí nerešpektovali školský poriadok, ale i 64 
žiakov, ktorí si od triednych učiteľov vyslúžili 
pochvaly.

Touto cestou chcem poďakovať pani pri-
mátorke Anne Halinárovej, ktorá  odme-
nila žiakov 9. ročníka: Dianu Kubalákovú 
a  Martina Mikuša za výborný prospech 
a  reprezentáciu školy vo vedomostných 
súťažiach počas ich deväťročného štúdia na 
našej škole.

Zároveň ďakujem všetkým rodičom 
a priateľom školy, ktorí sa akokoľvek podie-
ľali na chode školy, našli si čas a prišli medzi 
deti, ukázať svoje zručnosti.

Ako každé leto, ani toto nie je ničím 
výnimočné. Keď oddychujú žiaci a učitelia, 
školské priestory patria našim školníkom, 
upratovačkám a kuchárkam, za čo im patrí 
vďaka.

V  budúcom školskom roku čakajú na 
žiakov vynovené, vymaľované priestory. 
Žiaci na Hurbanovej ulici budú mať časť 
nových okien. Na Komenského ulici sa 
začne s  rekonštrukciou kotolní pre telo-
cvičňu a hospodársky pavilón. Za realizáciu 
tejto rekonštrukcie patrí veľká vďaka mestu 
Stará Turá, hlavne pani primátorke Anne 
Halinárovej. Pevne veríme, že rekonštrukčné 

práce na oknách budú pokračovať v  ďal-
ších etapách.  Otvoríme tu priestory novej 
čitárne, aby sme sa podieľali na zdokonaľo-
vaní čitateľskej gramotnosti a opäť vytvorili 
u detí vzťah ku knihám.

Pre budúci školský rok opäť ponúkneme 
množstvo krúžkov, ktoré budú viesť učite-
lia našej školy. Za naše krúžky nevyberáme 
poplatky. Deti sa na ne budú môcť prihlá-
siť v priebehu mesiaca september u svojich 
triednych učiteľov. Budeme organizovať 
rôzne výlety, exkurzie a kurzy.

Na záver všetkým čitateľom želám ešte 
pekný zvyšok leta, prežitý v pohode.

Mgr. Danka Pribišová

September
Za vrcholkami hôr,

kde slnko našlo spánok,
odovzdaj mu svoj bôľ,

odnesie ho vánok.

Ráno vstane z kvapiek rosy,
na tráve čo pristali,

nový deň o priazeň prosí,
jesenné časy nastali.

Žiaka škola volá,
čas prázdnin sa naplnil,

povinnosť je každodenná,
letom si sa posilnil.

Začína sa školská púť,
kamarát ti ruku podáva,

keď čas dal zabudnúť,
sme už v škole obaja.

J. Trúsiková

P o z v á n k a
V  septembri 2016, každú stredu o  18:00 hodine na 2. poschodí 
v Domove bielych hláv v Starej Turej, sa bude konať pravidelné 
štúdium biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša. Je srdečne 
pozvaný každý, kto má záujem zoznámiť sa s myšlienkami tejto 
biblickej knihy.

OZ Sluha

| foto k článku Tábor Tatranská Lesná
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Pozvánka na 5. ročník 
Benefičného podujatia 
Dúha v srdci
Chcete zažiť nádherné nedeľné popoludnie nabité temperamentom, 
skvelými skladbami, tancom, zábavou a tvorivým nadšením?
Navštívte 25. 9. 2016 o  14.00 hod. spoločenskú sálu MsKS na 
Hviezdoslavovej ul. v Novom Meste n/Váhom, kde sa bude konať 
5. ročník Benefičného podujatia Dúha v srdci.
Načo sa môžete tešiť???
Na slovenskú speváčku KATKU KNECHTOVÚ, kapelu HUDBA 
Z MARSU, skupinu MADUAR, folklórny súbor GORAL zo Suchej 
Hory, zumba tanečníčku MICHELOLE WEBER z Dominikánskej 
republiky a počúvanie básní JURKA KOHÚTIKA
Program budú moderovať známa dvojica z TELERÁNA  KVETKA 
HORVÁTOVÁ a DODO KURIĽÁK.
Dôležité informácie!
Na benefičný koncert Dúha v srdci majú vstupné zdarma osoby 
s mentálnym a zdravotným postihnutím, deti z detských  domovov 
a deti do výšky 140 cm. 
Vstupné pre verejnosť je 8 € v predpredaji, 10 € na mieste pred kon-
certom. Predpredaj vstupeniek zabezpečuje Centrum sociálnych 
služieb v Novom Meste n/V, Bernolákova ul. 14, pondelok – piatok 
od 7.00 do 15.30 hod. Počet vstupeniek pre verejnosť je limitovaný 
v počte 100 ks! Zmena programu je vyhradená.
Usporiadatelia Benefičného podujatia Dúha v srdci konaného pod 
záštitou predsedu TSK Vás srdečne pozývajú na koncert.

Podkozince voňali gulášom
V sobotu 6.8.2016 Správa vodo-
vodu Lubina – Podkozince 
usporiadala už 7. ročník tradič-
nej súťaže vo varení guláša, pod 
názvom „Podkozinská vareška“. 
Ku kotlom sa postavilo rekord-
ných 34 súťažných družstiev. 
Takmer 600 návštevníkov, z toho 
asi 150 zo Starej Turej sa zišlo 
na uvedenej akcii. Dôkazom, že 
guláše boli skutočne kvalitné, 

svedčí i fakt, že sa všetky zjedli. 
Bola to opäť vydarená akcia 
v  Podkozinciach, začo patrí 
poďakovanie obetavým organi-
zátorom, na čele s p. Branislavom 
Znachorom, súťažiacim a spon-
zorom. V  neposlednom rade 
i všetkým návštevníkom, ktorí 
túto akciu podporujú. 

Text a foto: Viliam Solovič

Na snímke družstvo Dzungáči zo Starej Turej. 
Okrem nich Starú Turú reprezentovali družstvá: 
Kubiš a spol, Rapid Guláš Solving, Chilli Team
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Z Centra voľného času Stará Turá
Letné prázdniny sa skončili a staroturianske centrum voľného času opäť 
otvára dvere všetkým malým i väčším záujemcom o pravidelnú či príle-
žitostnú záujmovú činnosť.

Čo pripravujeme na september 2016?
• Od pondelka 5. 9. sa môžete prísť do CVČ prihlásiť do niektorého zo 

záujmových krúžkov 2016/17 (ich zoznam nájdete v Staroturianskom 
spravodajcovi 8/2016, www.cvcstaratura.edupage.org, našej facebooko-
vej stránke i na plagátoch). Záujmové krúžky začínajú svoju činnosť 
v pondelok 19. 9. 2016.

• Pohybové aktivity pre dospelých budú v školskom roku 2016/17 zvý-
hodnené v tzv. Lady klube (klub pravidelnej záujmovej činnosti pre 
dospelých), a to finančne i možným vstupom na viaceré druhy cvičení: 
 » Stepaerobic a posilňovacie cvičenia (Jana Koníková)
 » Aerobikmix a posilňovacie cvičenia (Věra Tepličková)
 » Kalanetika (Jana Koníková)
 » Orient fit (Věra Tepličková) NOVINKA!
 » Pilates pre pokročilých – uzatvretá skupina (Renáta Šutarová)
 » Jóga (Radko Líška)

Na jednotlivé cvičenia je možný vstup i nečlenom záujmových krúžkov.

•  Od 5. 9. môžete v CVČ opätovne využívať i služby sociálneho pedagóga 
- bezplatné poradenstvo

 »  rodičom a  starým rodičom v  otázkach medziľudských vzťahov 
a výchovy detí (napr. rozmaznané dieťa, neposlušné dieťa, rizikové 
správanie, agresivita, 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 výchov-

nými problémami a rizikovým správaním detí a mládeže v škole alebo 
v školskom zariadení,

 »  partnerom a manželom v oblasti narušených partnerských i manžel-
ských vzťahov.

Termín konzultácie a poradenstva je potrebné dohodnúť si vopred na 
č. t. 0905612829 alebo na e-mailovej adrese: socpedst@gmail.com

Želáme všetkým deťom príjemný a bezproblémový vstup do nového škol-
ského roka a tešíme sa na Vás.

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

Hasičská súťaž 
s DHZ Topolecká
DHZ Topolecká v spolupráci s Lesturom a Inovecko-karpatskou 
hasičskou ligou zorganizovala VII. ročník súťaže dobrovoľných ha-
sičských zborov o „Pohár  riaditeľa Lesoturu“, ktorá sa konala na 
konci júna 25.6.2016. 

Na Slovensku dnes existuje via-
cero hasičských líg. Odlišujú 
sa od seba svojou pôsobnos-
ťou, pravidlami a  povinnos-
ťami, či územným charakterom. 
Spoločné majú to, že zväčša 
združujú hasičov z blízkeho oko-
lia či susedných okresov. 

Inovecko – Karpatská hasič-
ská liga (IKHL), vznikla z myš-
lienky spojiť územie, tiahnuce 
sa od Považského Inovca, cez 
Podjavorinské a Myjavské kopa-
nice späť na severné výbežky 
Malých Karpát, ktoré sa done-
dávna len s ťažkosťou do týchto 
súťaží zaraďovalo, keďže náklady 
spojené s  cestovaním boli pre 
niektoré zbory privysoké.

Hasičská súťaž o  „Pohár  
riaditeľa Lesoturu“ a zároveň 4. 
kolo IKHL sa konala 25.6.2016 
o  13:00 hod. na konci obce 
Topolecká smer chata Kamenný 
most. Súťaže sa zúčastnilo 23 
družstiev z toho 7 dievčenských. 
Celá súťaž začala registráciou 
súťažných družstiev v  čase od 
12:00 hod. Po zaregistrovaní 
jednotlivých družstiev sa súťaž 
začala o 13:00 hod. a poradie jed-
notlivých družstiev bolo určené 
časom registrácie. Každé druž-
stvo vykonávalo požiarny útok 
tzv. „hurá spôsobom“ v dvoch 
kolách, ktoré nasledovali hneď 
po sebe, samozrejme s krátkou 
prestávkou. Na dodržiavanie 

pravidiel férovej súťaže podľa 
pravidiel IKHL dozerali roz-
hodcovia  z jednotlivých zborov 
DPO.

Pohár riaditeľa Lesoturu si 
odniesli  v kategórií  muži DHZ 
Vrbové na 1. mieste, 2.miesto 
patrilo DHZ Rudník a  na 3. 
mieste sa umiestnilo DHZ 
Prašník a v kategórií ženy DHZ 
Rudník na 1. mieste, 2. miesto 
DHZ Prašník a  na 3. mieste 
DHZ Drgoňova Dolina.

Hasičské súťažné družstvo 
z  Topoleckej, tvoria chlapci, 
ktorí pre tento druh športu obe-
tujú svoj voľný čas a stretávajú 
sa na tréningoch, ktorým hlav-
ným cieľom je úspech. Úspech 
môže prísť raz, keď sa podarí aj 
dvakrát, úspech  je hlavne  moti-
vácia, ktorá vedie tím do predu 
a vzniká z vytrvalosti usilovnosti 
a súťaživosti a keď toto všetko 
máme tak úspech je na dosah. 
Známe heslo „kto je najlepší? 
.... Toooo-po-le-cká“ má svoju 
tradíciu a podnetom bol práve 
úspech. 

Na výsledkovej listine sa 
naši hasiči z  Topoleckej neu-
miestnili na prvých priečkach 
a tak sme museli prijať povestnú 

„zemiakovú medailu“, ale nálada 
a odhodlanie neopadlo, pretože  
na radu prišla voľná zábava pri 
dobrej hudbe a  občerstvení. 
V tento pekný slnečný teplý deň 
bol zabezpečený tvz. „zavlažo-
vací systém“, ktorý využili najmä 
deti.

Každý organizátor vie, že 
usporiadať akciu pre veľký 
počet ľudí je dosť náročné a bez  
pomoci a  cieľavedomosti nad-
šených fanúšikov a  priateľov, 
ktorí sú ochotní bez nároku 
na odmenu vždy priložiť ruku 
k dielu, to nie je možné a preto si 
to veľmi vážime a sme hrdí na to, 
že takí ľudia stoja a podporujú 
náš DHZ Topolecká a pri tejto 
príležitosti by sme sa im chceli 
poďakovať. Veď ľudia sú od toho, 
aby si pomáhali a držali spolu, 
často používaná veta „ spolu to 
zvládneme“ je  preto na mieste.  

Ing. Michal Chlebík



8  Staroturiansky Spravodajca 09/2016 www.staratura.sk

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Pronská, Jana: Rebelka • Krištúfek, Peter: Telá • Kepplová, 
Zuska: Reflux: Niekto cudzí je v dome • Balla, Vladimír: Veľká 
láska Detektívky Glukhovsky, Dmitry: Metro 2035 Náučná 
literatúra Králik, Ľubor: Stručný etymologický slovník 
slovenčiny Detská literatúra Lazárová, Mária: Adam a čarodejná 
šmykľavka • Scherz, Oliver: O chvíľu sme doma, len si odskočíme do 
Afriky • Fougére, Isabelle: Povedz mi ako? (ľudské telo, každodenný 
život, kultúra, zvieratá a príroda) • Hlavatá, Dana: Našej mame hrabe

Prázdninové aktivity pre deti
Po minuloročnom úspešnom predstavení rozprávky o psíčkovi a mačičke 
na podnet malých čitateľov sme sa rozhodli naštudovať rozprávku 
O troch prasiatkach. 

Divadlo na námestí sme hrali dvakrát. Prvýkrát skrytý pred daž-
ďom  na pódiu námestia, lebo  pršalo (i keď i to malo letnú romantiku).

Trošku sme sa potrápili s výrobou masky vlka (aby bol len tak aku-
rát strašidelný a deti sa ho nebáli), ale nakoniec sme to zvládli. Dej 
rozprávky sme ponechali, doplnili vtipnými otázkami zo života zviera-
tiek. Prasiatka našli pri stavbe domčekov i igelitovú tašku s rôznymi 
vecami, ktoré nepatria do prírody a spoločne sme ich separovali. Deti 
nám pomohli stavať domčeky, zahrali sme sa s kolkami i rôzne  hry. 
Prepad vlkom bol dramatickejší, aj sme si mysleli, či detičky nebudú 
vystrašené, preto sme sa radšej rýchlo skryli do domčeka. Podľa ori-
ginálnej rozprávky mal vlk prejsť cez komín a zapáliť domček, ale to 
sme museli zmeniť, a tak sa len „akože“ popálil na plechu s koláčikmi.

Potom už také šťastné „prasiatka“ sme sa spolu s detičkami zahrali 
hry, deťom ponúkli koláčiky. Ešte sme mali pripravené maličké hračky, 
ktoré sme rozdali súťažiacim, keď nám krásne zaspievali, zarecitovali 
a povedali vtipné hádanky. Veľmi nás potešila pochvala náhodných 
divákov. 

Po krátkej odmlke pripravujeme v tomto školskom roku súťaž  ČÍTANIE  
NÁS  BAVÍ. Je určená pre všetkých malých školopovinných čitateľov. 
Bližšie informácie o súťaži sa dozviete priamo v knižnici K. Royovej. 
Na konci školského roka súťaž vyhodnotíme a odmeníme najlepších 
čitateľov. Malý darček však dostanú všetci zúčastnení. 

Eva Nováčiková

DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS SRDEČNE POZÝVA

•	22. septembra 2016 – koncert hudobnej skupiny 
Kollárovci. Vstupné: 9,- a 10,- €

•	30. septembra 2016 o 19.00 hod. – na komé-
diu Nízkotučný život (nejem, nežijem, nemilujem). 
Autorom a režisérom je staroturiansky rodák Viliam 
Klimáček. Účinkujú P. Polnišová, V. Horján, Z. Mauréry 
alt. A. Vargová, D. Abrahámová, Z. Šebová. Vstupné: 
12,- a 14,- €

•	7. októbra 2016 o 19.00 hod. – Galakoncert La 
Gioia. Vstupné: 12,- a 13,- €

PRIPRAVUJE KURZY

•	KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV PRE 
ZAČIATOČNÍKOV – zahŕňa 13 lekcií (1 lekcia 150 
min., raz týždenne). Predpokladaný termín zahájenia 
je október 2016. Poplatok 50,- €

•	REZBÁRSKU ŠKOLU – zahŕňa 32 hodín (raz týž-
denne – utorok, 2 hodiny). Poplatok: dieťa – 13,- €, 
dospelý  - 30,- €

ORGANIZUJE AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY

•	12. októbra 2016 – na Zimný štadión Ondreja 
Nepelu Bratislava na koncert Marika Gombitová 
a priatelia. Veľkolepý narodeninový koncert niekoľko-
násobnej Zlatej slávice  a interpretov, ktorí sprevádzali 
jej hudobnú kariéru i osobný život. Poplatok: 50,- €

•	14. októbra 2016 – do Incheba Expo Aréna Bratislava 
na koncert slávnej francúzskej šansoniérky Mireille 
Mathieu. Charizmatická speváčka, ktorá je často pri-
rovnávaná k ikonickej Edith Piaf, počas svojej kariéry 
naspievala viac ako1200 piesní, vydala viac ako 40 
albumov a koncertovala na všetkých kontinentoch 
sveta. Poplatok: 71,- €

•	31. októbra 2016 – do Divadla Tower Stage na slo-
venský muzikál  s pesničkami Mira Žbirku Atlantída. 
Réžia: Ján Ďurovčík. Poplatok: 40,- €

Predaj vstupeniek, zájazdov a kurzov sa uskutočňuje 

v kancelárii DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Bolo nám dopriate dožiť sa pekného veku, ale už 
nebolo lieku, aby sme mohli ďalej žiť. Neplačte 

a nechajte nás kľudne spať, i bez sĺz možno spomínať.

Vyjadrujeme poďa-
kovanie všetkým 
ktorí sa prišli rozlúčiť 
a odprevadiť na 
poslednej ceste 
našich rodičov 
Jozefu JURÍKOVÚ, 

ktorá nás opustila dňa 15.2.2016 a Štefana JURÍKA, 
ktorý nás navždy opustil dňa 22.6.2016. 
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pánovi Mgr. Danie-
lovi Vachanovi, pani Mgr. Anne Chmúrovej a Marte 
Adamusovej. Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.

Smútiaca rodina dcéra Ing. Janka Juríková 
a synovia Ing. Marián Jurík a Ing. Miroslav Jurík

•
Ten, kto Vás poznal, spomenie si, ten 

kto Vás mal rád, nezabudne. 

Dňa 4. septembra 
2016 uplynú 3 roky, 
čo nás navždy opus-
til naša drahá 
mama, babička, 
svokra, švagriná 
a teta pani Anna 

MIKLÁŠOVÁ. 
Zároveň sme si 15.8.2016 pripomenuli nedožité 80-te 
narodeniny nášho otca, starého otca, svokra, švagra 
a uja pána Viliama MIKLÁŠA.

S láskou a úctou spomína celá smútiaca rodina.

•
Stíchlo srdce i Tvoj hlas, zostali 

len milé spomienky v nás. 

Dňa 19. augusta 2016 sme si pripo-
menuli smutné 1. výročie od chvíle, 
keď nás navždy opustil náš otec, dedko 
a manžel Gustáv PRIBIŠ.

S láskou spomína celá rodina

•
Čas plynie, spomienky bolia, zabudnúť 

na Teba nikdy nedovolia. 

Dňa 4. septembra 2016 uplynie 15 
rokov, čo nás navždy opustil otec, starý 
otec Vladimír KĹBIK. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami.

•
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí sa dňa 
1.7.2016 prišli rozlúčiť s našou drahou 
mamou, babičkou a prababičkou 
Emíliou KUČEROVOU, ktorá nás 
navždy opustila dňa 29.6.2016 vo veku 
81 rokov. Všetkým ďakujeme za kveti-

nové dary a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť 
náš veľký žiaľ. 

Smútiace deti s rodinami

Odišiel si tíško, nie si medzi nami, ale 
v našich srdciach stále žiješ s nami.

Dňa 5.9.2016 si pripomíname 1. výročie 
od smrti nášho brata, švagra a uja 
Jaroslava JEŽA. Kto ste ho poznali 
a mali radi, spomínajte s nami. 

S láskou spomínajú sestry s rodinami.

•
Odišiel si cestou, kam ide každý sám, len 
dvere spomienok si nám nechal otvorené 
dokorán. Osud ti nedoprial s nami dlhšie 
byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť. 

Dňa 1. septembra 2016 sme si pripo-
menuli 20. výročie, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko, svokor 
Vladimír BORDÁK. 

S láskou spomína celá rodina.

•
Aj keď si odišiel a niet ťa medzi nami, 

v našich srdciach zostávaš stále s nami. 

S bolesťou v srdci úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, priateľom, suse-
dom a známym, ktorí dňa 21.7.2016 
odprevadili na poslednej ceste nášho 
drahého manžela, otca, dedka, švagra 
a kmotra Emila MADRA.

Smútiaca manželka s rodinou.

•
Dňa 1. septembra 2016 uplynie rok, 
čo nás neočakávane a navždy opustil 
drahý syn, manžel a otec Jaroslav 
ZEMAN. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Ďakujem celej rodine, všetkým priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť na 
poslednej ceste s mojím milovaným 
manželom Ing. Dušanom PASTOR-
KOM, ktorý nás opustil nečakane vo 
veku 66 rokov. Veľmi si vážim všetku 
podporu, ktorou ste nám pomáhali 

zmierniť náš obrovský žiaľ.

Smútiaca manželka Jana s dcérami 
Lenkou a Jankou a ich rodinami 

•
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať 

a s bolesťou v srdci na Teba spomínať.

Dňa 9.9.2016 si pripomíname 2. výročie 
úmrtia nášho manžela, otca, starého 
otca a švagra Gustáva 
HVOŽDARU.

S láskou spomínajú manželka, 
syn Peter, syn Ivan s rodinou 

a ostatná rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Izabela Kozáková, Michaela Kopecká, Olívia 
Maronová, Adam Petrušek, Nikolas Klimek

Idú spoločným životom
Pavel Malár zo Starej Turej a Mgr. Oľga 
Podhradská zo Starej Turej, Lukáš Filip zo 
Starej Turej a Lucia Černáková z Lubiny, Mgr. 
Ing. Ondrej Michalec zo Starej Turej a Martina 
Holečková z Prievidze, Jozef Kadlec zo Starej 
Turej a Monika Otiepková zo Starej Turej, Ľuboš 
Bukovčan z Krajného a Barbora Sadloňová zo 
Starej Turej, Peter Králka z Bratislavy a Zuzana 
Trúsiková zo Starej Turej, Mgr. Emil Šimna zo 
Starej Turej a Ing. Lenka Kráľová z Košíc 

Posledné rozlúčky
Lýdia Durcová, Anna Michalcová, Stanislava 
Gajdošová, Ing. Dušan Pastorek, Viera 
Trksiaková, Oľga Idesová, Petr Roháček, 
Michal Slavka

Zoznam jubilantov 
za mesiac SEPTEMBER 2016

Marta Zapletalová, Ing. Karol Kazda, Ľubomír 
Minarech, Jaroslava Macúchová, Anna 
Bačová, Ladislav Trubačík, Pavel Kvasnica, 
Dušan Vaško, Dušan Trgala, Oľga Čudrnáková, 
Ing. Jozef Lacika, Emília Milatová, Katarína 
Valenčíková, Anna Valentová, Emília Kulišková, 
Anna Vrkočová, 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 Sabršul, Božena Ondrášiková, Michal 
Michalec, Anna Sadloňová, MUDr. Marta 
Salczerová, Anna Bunčáková, Jozef Pažitný, 
Alžbeta Gregorová, Anna Kollárová, Emília 
Dzuráková, Ladislav Čepela, Anna Holovicová, 
Ján Harušták, Anna Podhradská, Katarína 
Durcová

Michal Slavka

Vo veku nedožitých 95 rokov nás 
opustil dlhoročný občan nášho mesta 
Michal Slavka (1921 - 2016). Pochádzal 
z  vojvodinskej obce Kysáč, kde sa 
dostal do kontaktu s  pracovníkmi 
Modrého kríža zo Starej Turej, ktorá 
sa neskôr stala jeho dlhoročným pôso-
biskom. Poznali sme ho najmä ako 
kostolníka a presbytera evanjelického 
cirkevného zboru, básnika a  autora 
viacerých odborných textov a publi-
kácií, zakladateľa a správcu Pamätnej 
izby Kristíny Royovej pri evanjelickej 
fare, zakladateľa a  hlavného redak-
tora časopisu Cestou svetla, ktorého 
činnosť obnovil aj po revolúcii 1989. 
Michal Slavka sa vyznačoval mimo-
riadnym citom pre históriu a umenie, 
osobne sa poznal s viacerými sloven-
skými umelcami, patril ku kultúrnym, 
intelektuálnym a duchovným osobnos-
tiam nášho mesta. Česť jeho pamiatke.

 Pavol Trúsik
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R AJ NA ZEMI
Táto super akcia pre detičky prebehla naplno 24. júla. Naplno preto, 
lebo bola naplánovaná o týždeň skôr. Aj bola. Ale len tak trošku. 
„Prepŕchalo“ a tak si deti iba kreslili na zastrešenom pódiu. 24. 
júla slniečko bolo smutné z toho, že vonku bolo zase zamračené, 
vyzeralo to neisto. A to už sa nahnevalo tak, že sa neúnavne čo 
najrýchlejšie predralo na oblohu rovno nad námestie  a nemohlo 
sa dočkať 16 – tej hodiny. Spolu s organizátormi popoludnia Moni-
kou Marekovou, Mgr. Katarínou Belišovou, Margarétou Biesikovou, 
Ondrejom Černákom, Jánom Martákom.

A prišla tá chvíľa! Zvon kostol-
nej veže odbil štyrikrát, z pódia 
sa rozozvučala hudba, námestie 
sa zapĺňalo deťmi, dospelí pose-
dávali na lavičkách, tínedžeri 
obsadili okolité trávnaté plochy, 
predseda OZ Sluha Mgr. Pavol 
Trúsik ponúkal staroturiansku 
kávičku značky August Roy. 
Boli aj sladké koláčiky a oškvar-
kové pagáčiky. Úplne rodinná 
atmosféra. Dobrá nálada, chuť 
sa zabávať, tvoriť, spievať, šantiť, 
tancovať. A prišlo aj prekvapenie 

– niekoľko ľudí z Komunitného 
centra pre osoby s  autizmom 
Drahuškovo Krajné. Pozvala ich 
hlavná organizátorka popolud-
nia Monika Mareková, pretože 
s nimi spolupracuje. 

Ako to všetko prebiehalo?
Úžasne. Spontánne, prirodzene, 
nestrojene. Najskôr všetkých 
privítala Monika Mareková, 
pozvala deti na rôzne aktivity 
a potom všetky robili to, na čo 
mali chuť. Papali koláčiky, maľo-
vali na výkresy, maľovali na tvár, 
tancovali na pódiu aj pod ním, 
chlapci hrali futbal, Alžbetka, 
Emka, Nelka, Leo a mnohé iné 
zaspievali pieseň alebo pove-
dali básničku. Aj sama Monika 
Mareková predniesla vlastné 
básne a zaspievala vlastné piesne.  
Bolo aj ďalšie prekvapenie:

PARKOUR
Predviedli ho tínedžeri Denis 
a  Mário za podpory svojich 
kamarátov. Rôzne švihy, šmyky, 
saltá, skoky, preskoky cez lavičku 
a ďalšie laikom ťažko pomenova-
teľné pohyby. Obdivuhodné na 
tejto skupine chlapcov je, že nie 
sú nikde organizovaní a učia sa 
to sami len tak zo zábavy. A je 
to zmysluplná zábava. Aj keď 

„krkolomná.“

Žanetka z Drahuškova
Mladá 19-ročná dievčinka 
postihnutá autizmom. Smelo 
a  sama od seba vystúpila na 
pódiu. Nádherne zaspievala 
viacero piesní, karaoke, ladne 
aj temperamentne tancovala 

a  nakoniec svojho vystúpenia 
zaďakovala, že mohla vystúpiť 
a  zaželala „celému námestiu“ 
šťastie, radosť a  zdravie. Hoci 
vopred nenacvičené, malo to 
hlavu aj pätu. Úžasná Žanetka. 
Slzy sa tlačili do očí. 

Ťažko povedať, koľký diel 
západu slnka staroturianske 
námestie prežívalo. Ale tento 
bol pretkaný euforickou, čistou, 
dokonalou detskou radosťou. 
Vďaka Monike Marekovej, ktorá 
to takto vymyslela. A vymyslela 
to super, hlavne pre starotu-
rianké detičky.  

 Text a foto: Mgr. Elena Rubaninská

Parkuristi – Mário Hrašný (vpravo) 
a Denis Durec

Usporiadatelia - sprava Monika Mareková, 
Ondrej Černák, Mgr. Katarína Belišová, 
Margaréta Biesiková, Mgr. Pavol Trúsik

foto k článku Letný tábor Nadácie Markíza }
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Jedzte bryndzu, budete zdravší
Prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc. (1931 – 2015)

Ale pozor! Nie je bryndza ako 
bryndza! Zdraviu prospešné 
účinky má iba „pravá bryndza“ 

– tá je vyrobená z nepasterizova-
ného, 100%-ého ovčieho mlieka, 
teda bez tepelného spracova-
nia tak, ako nás to naučili naši 
predkovia. 

Náhoda zohrala 
významnú úlohu
Jedným z najznámejších obhaj-
cov tradičnej výroby je uznávaný 
mikrobiológ profesor Libor 
Ebringer z  Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského 
v  Bratislave. O  bryndzu sa 
začal zaujímať úplne náhodou – 
v roku 2002 na porade mikrobio-
lógov v Paríži vedci konštatovali, 
že z hľadiska udržovania zdra-
via by sa malo vyrábať čo najviac 
syrov zo surového mlieka bez 
pasterizácie a apelovali naňho, 
aby sa pričinil o výrobu tradič-
nej bryndze. 

Potvrdené! Pravá 
bryndza lieči
Najnovšie výsledky výskumu 
potvrdili, že pri spracovávaní 
podľa pôvodných receptúr sa 
v  pravej bryndzi premnožujú 
„dobré“ mliečne baktérie a tieto 
produkujú rôzne kyseliny 
a  látky podobné antibiotikám, 
ktoré zabíjajú choroboplodné 
baktérie. Tento proces zrenia 
bryndze na salaši považuje 
profesor Ebringer za unikátny 

patent prírody, kde sa doslova 
premnožia priateľské baktérie, 
najčastejšie mliečne baktérie 
a  kvasinky, z  ktorých mnohé 
majú probiotické vlastnosti. Tie 
majú blahodarný účinok na 
ľudský organizmus. „V jednom 
grame bryndze sa nachádza 
asi jedna miliarda týchto pro-
spešných mikroorganizmov, čo 
je najmenej 100-krát viac ako 
v jogurtoch. V tomto bohatom 
komplexe sa nachádza viac ako 
20 rozličných druhov“, tvrdí pro-
fesor. Pre porovnanie uvádza, že 
probiotický jogurt obsahuje len 
dva, niekedy tri druhy živých 
mliečnych baktérií. 

 Blahodarný vplyv 
bryndze na zdravie

„Podľa najnovších zistení má 
bryndza zásluhou mliečnych 
baktérií a kvasiniek na zdravie 
pozitívne účinky pri prevencii 
rakoviny, cievnych ochorení 
(infarkt myokardu, mozgová 
príhoda), zažívacích problé-
moch, rednutí kostí, cukrovke, 
posilňuje imunitu a  znižuje 
dokonca krvný tlak“, zdôraznil 
jej fantastické vlastnosti profesor 
Ebringer.

Pasterizovanie 
bryndzu ničí
Jediným slovenským mlieč-
nym výrobkom, ktorý sa môže 
vyrábať bez tepelného spraco-
vania – pasterizácie je tradičná 

slovenská bryndza. Podľa profe-
sora Ebringera by malo byť jed-
noznačne na obaloch uvedené, 
ktorá bryndza je pasterizovaná, 
obsah ovčieho a  kravského 
mlieka a  ktorá je vyrobená 
podľa tradičných receptúr. 

„Laboratórny výskum dokázal, 
že pasterizácia likviduje nielen 
choroboplodné, ale aj „dobré“ 
mliečne baktérie a  ďalšie bio-
logicky vzácne látky významné 
z hľadiska udržovania zdravia. 
Tepelné spracovanie mlieka, pas-
terizácia a termizácia bryndzu 
do značnej miery znehodnotí“, 
upozorňuje profesor.

Krutá realita! Väčšina 
je podvod!

„Bohužiaľ, dnes do bryndze veľ-
kovýrobcovia pridávajú krav-
ský syr. Podľa potravinového 

kódexu je to možné najmä 
v  zime, keď je nedostatok 
ovčieho mlieka, avšak výrobok 
musí obsahovať minimálne 51% 
ovčieho syra. Realita je však taká, 
že niektorí výrobcovia dokážu 
vyrobiť bryndzu, v ktorej podiel 
ovčieho syra tvorí len symbo-
lických 5-10%. To však už nie je 
bryndza“, s ľútosťou konštatuje 
profesor Ebringer. 

Prebrané z Karloveských 
novín, 2008, skrátené.

POZN.: Balíček (150 gr.) s nápi-
som 100% BRYNDZA nepaste-
rizovaná (zloženie: ovčí syr zo 
surového ovčieho mlieka) som 
osobne kúpil 14.7.2016 v kiosku 
povedľa potravín „Kocka“ pod 
Elektropotrebami.

GR                                                                             

Letný tábor Nadácie Markíza
Aj tento rok sa v rekreačnom zariadení Lesák v Tajove pri Banskej 
Bystrici uskutočnil už 19. ročník bezplatného letného tábora pre 
deti z ťažko skúšaných rodín. Do tábora, ktorý podporila Nadácia 
Markíza, sa po zásluhe zástupcov Detskej organizácie Fénix, z. o. 
Stará Turá a po starostlivom výbere, dostali 4 deti z našej základ-
nej školy. Ako po minulé roky hlavným vedúcim tábora bol známy 
moderátor Patrik Herman. 

Tábor skončil a deti sú už doma. 
Vrátili sa nadšené a neustále roz-
právajú o zážitkoch, ktoré pre 
nich pripravil „Paťo“, ako famili-
árne nazývajú Patrika Hermana. 
Niektoré z nich boli v tábore po 
prvý raz, pretože im to rodinný 
rozpočet nedovoľuje a aj počas 
tábora zažili veľa vecí po prvý 

raz, napríklad návštevu 3D kina 
alebo obed v McDonald´s. A to 
aj bolo cieľom projektu Nadácie 
Markíza – pripraviť krásne 
a  nezabudnuteľné prázdniny 
pre deti z rodín, ktoré by si to 
vzhľadom na svoju sociálnu 
a  finančnú situáciu nemohli 
dovoliť.  

Počas 13 dní deti zažili 
okrem rôznych súťaží, kúpania 
v  bazéne i  v  pene, karnevalu 
a diskotéky aj ukážky policajnej  
kynológie, historického šermu, 
vyskúšali chemické pokusy, 
strihanie, česanie a  lakovanie 
v podaní profesionálnych kader-
níčok či mali možnosť posedieť si 
v naozajstnej stíhačke. Stretli sa 
so známou Zuzkou Smatanovou, 
Martinom Harichom či 
Majstrom N,  boli na koncerte  
Emmy Drobnej, Lukáša Adamca 
a Pavla Kovalíčka. A toto je len 
zlomok prekvapení, ktoré pre 
nich prichystala celá armáda 

dobrovoľníkov. Okrem krásnych 
zážitkov si deti odniesli domov 
aj materiálnu pomoc v podobe 
oblečenia, obuvi, školských 
pomôcok, hygienických potrieb, 
hračiek či sladkostí, tí čo potre-
bovali aj dioptrické okuliare a to 
zásluhou Nadácie Markíza, ale aj 
kopy cudzích dobrých ľudí.  

Ďakujem všetkým, vďaka 
ktorým sa aj v tomto roku štyri 

„naše“ deti mohli zúčastniť, 
a  teraz citujem ich slová: „naj-
krajšieho a  najlepšieho tábora 
v živote“. 

Ivona Barbušinová 
Sociálne oddelenie MsÚ 

Autor foto: Nadácia Markíza
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Vandrovanie s rozprávkou
Tohtoročný letný tábor sme 
posunuli o dva týždne, pretože 
iba na tento termín sme našli 
voľné ubytovacie zariadenie na 
Donovaloch. Ale vôbec neľu-
tujeme. Počasie sme sledovali 
dôsledne, a  tak sme dokázali 
využiť pekné chvíle na spo-
znávanie okolia. Už tradične, 
pešo aj na bicykli, spoznávame 
kraj v  ktorom sa nachádzame. 
Tentoraz sme sa túlali v  okolí 
Donovalov na tatranskej aj 
fatranskej strane. Pre všetkých 
zostane nezabudnuteľným 
nočný výstup na Zvolen a navští-
vili sme aj Nemcami vypálenú 
obec Kalište. V Banskej Bystrici 
sme sa prešli po historickom 

námestí, navštívili expozíciu 
histórie mesta v  Matejovom 
dome a múzeum SNP. Najkrajší 
deň sme využili na návštevu 
plážového kúpaliska so všet-
kými atrakciami, ktoré tam 
sú. Voľné chvíle sme využí-
vali na hry a  súťaže. Jediný 
upršaný deň sme prežili v teple 
pri krbe. Tohtoročnou témou 
tábora boli slovenské ľudové 
rozprávky, ktoré sme si čítali 
po večeroch. Táto téma bola aj 
inšpiráciou na výrobu masiek, 
ktoré sa stali hitom posledného 
táborového dňa. Nechýbala ani 
služba v kuchyni od škrabania 
zemiakov až po umývanie ria-
dov, večerné táboráky pri gitare 

a nočných hrách. Týždeň ube-
hol ako voda a my sme sa museli 
opäť vrátiť domov. Veselí, una-
vení, ale zdraví a spokojní. 

Ani tohtoročný tábor by 
sme nezvládli bez dobrých 
ľudí. Touto cestou chceme 

poďakovať 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

Komunikácia naša 
každodenná ...
Slovo komunikácia má svoj pôvod 
v latinskom communicare a zna-
mená robiť niečo spoločným, zdie-
ľať, zverovať sa. Tento dar dostalo 
ľudstvo do vienka už vo svojich 
prvopočiatkoch a  sprevádza ho 
po veky vekov až po dnes. Ľudia 
medzi sebou skúšali komunikovať 
najskôr gestami, mimikou a jed-
noduchými zvukmi, no postupne 
svoje prejavy skultivovali takmer 
do absolútnej dokonalosti. Ale je 
tomu naozaj tak? I napriek tomu, 
že ľudia spolu komunikujú tisíce 
rokov (a ešte i dnes sa neustále 
vyvíjajú nové technológie a spô-
soby komunikácie), niekedy 
máme pocit, že éra najväčšieho 
rozkvetu nášho ľudského doro-
zumievania pravdepodobne už 
prešla a že súčasná úroveň komu-
nikácie sa vracia do prehistorickej 
fázy gest, mimiky a zvukov. Tento 
jav je dnes badateľný najmä u star-
ších detí a mladých ľudí, ktorí viac 
ako s ľuďmi komunikujú so svoj-
imi mobilmi a počítačmi (a to ešte 
väčšinou písomnou formou), čo 
sa samozrejme negatívne odráža 
na spôsobe a  forme ich slov-
nej komunikácie tvárou v  tvár. 
Slovné spojenie to oné, alebo eee, 
či nahrádzanie slov vulgarizmami 
(viď. naša florbalová reprezentá-
cia dievčat po prehranom zápase 
vo Švajčiarsku pred televíznymi 
kamerami) je len prirodzeným 
dôsledkom toho, že mladí ľudia 
strácajú schopnosť sa kultivovane 

a plynule rozprávať nielen medzi 
sebou samými, ale i na verejnosti. 
I keď je možné označiť tento stav 
za veľmi smutný, oveľa horší 
dopad bude mať pre tieto deti 
a  mladých ľudí v  ich osobnom 
a pracovnom živote o pár rokov 
neskôr. Všetky dobre fungujúce 
vzťahy (priateľské, partnerské, 
rodičovské, susedské atď.) sú totiž 
založené na komunikácii a dobrú 
úroveň komunikácie vyžaduje 
i podstatná časť pracovných pozí-
cií. Je síce pravda, že výkon urči-
tých zamestnaní nie je založený 
na komunikačných prednostiach 
zamestnancov a  v  niektorých 
súčasných firmách by vedenie 
dokonca s  nadšením privítalo, 
keby zamestnanci už ráno do 
práce prichádzali so zalepenou 
pusou, no existuje množstvo pra-
covných miest a  pozícií, ktoré 
doslova vyžadujú vysokú úroveň 
komunikácie. Je to všade tam, kde 
dochádza ku kontaktu človeka 
s  človekom, tzv. práca s  ľuďmi. 
Úradníci, lekári, predavači, uči-
telia, personalisti, vedúci zamest-
nanci atď. by mali mať schopnosť 
kultivovane komunikovať nielen 
zadefinovanú vo svojej pracov-
nej náplni, ale doslova, mať ju 
vrodenú. Byť vzdelaný totiž nie 
vždy znamená byť kultivovaný. 
Človek, ktorý sa rozhodne praco-
vať s  ľuďmi a schopnosť solídne 
komunikovať mu žiaľ nebola 
zhora daná, ba dokonca, odmieta 

sa komunikácii i  učiť, je nešťas-
tím pre ostatných a vlastne i pre 
neho samého. Nedávno som zažila 
situáciu, ktorá je toho typickým 
príkladom. Bola som nakupovať 
v  jednom zo staroturianskych 
obchodných reťazcov a  vzhľa-
dom k  tomu, že som si nebola 
istá, či budem mať dostatok 
peňazí v peňaženke, pri vkladaní 
tovaru do košíka som si v duchu 
rátala, koľko asi budem platiť pri 
pokladni. I  keď mi financie na 
zaplatenie nákupu stačili, konečná 
suma ma prekvapila, pretože som 
si bola istá, že to musí byť menej. 
Prekontrolovala som si bloček 
a  zistila som, že jeden z  akcio-
vých tovarov mi pani poklad-
níčka rátala ako neakciový, a preto 
som sa na ňu obrátila s reklamá-
ciou. Pani pokladníčka si bloček 
prezrela, povedala mi, že ona 
nemá prehľad o nových akciách 
v obchode, že len blokuje to, čo je 
na tovare, ale že mi zavolá vedú-
ceho, čo aj ihneď patričným tla-
čidlom pri pokladni urobila. A tak 
som čakala na pána vedúceho. 
A čakala som a čakala... a opäť som 
čakala a čakala. Pani pokladníčka 
sa počas ďalších 10 minút trikrát 
pokúšala pána vedúceho zohnať 
zvonením, no keď to nepomohlo, 
poprosila o  pomoc pána z  SBS. 
Tomu sa to po ďalších piatich 
minútach pravdepodobne poda-
rilo, pretože pán vedúci konečne 
vstúpil na scénu. Pekný, vysoký 
mladý muž pristúpil bez pozdravu, 
bez slova a  bez štipky záujmu 
k pokladni, posunkom naznačil, 
že by rád vedel, čo sa deje a pani 
pokladníčka mu vysvetlila jadro 

problému. Pán vedúci bez slova 
zobral bloček a  niekam s  ním 
odišiel. Po nejakom čase sa síce 
vrátil, ale k celkom inej pokladni, 
ktorú si otvoril, vybral 2 eurá a so 
slovom „rozdiel“ mi ich vrazil 
do ruky. Potom sa otočil na päte 
a ako prišiel, tak i odišiel. Ja som 
tam stála s 2 eurami v ruke, pani 
pokladníčka ešte volala za odchá-
dzajúcim démonom, či mi má 
vrátiť tovar, alebo čo má vlastne 
urobiť, no pán vedúci sa už ani 
neotočil. Ani jedna sme mu nestáli 
ani za pozdrav, ani za vysvetlenie 
a už vôbec nie za ospravedlnenie. 

I keď tento mladý muž nepo-
vedal (okrem slova rozdiel) ani 
slovo, prezradil o sebe množstvo 
informácií. Napríklad to, že sluš-
nosť nie je jeho silnou stránkou.

I keď tento pán vedúci nepo-
vedal ani jedno slovo, jasne dal 
najavo svojej podriadenej, čo 
si o  podriadených myslí a  že 
on ako šéf nie je povinný niečo 
vysvetľovať. 

I  keď tento zástupca firmy 
nepovedal ani jedno slovo, i takto 
ju prezentoval a  zákazníkovi 
odkázal, že to, že ho v jeho firme 
oklamali, vôbec nestojí za pozor-
nosť, ani za reč. 

A pointa?
Ak sa nad týmto minipríbe-

hom zamyslíme, zákazník nie je 
ten, koho treba poľutovať. Skôr je 
potrebné sa rozhodnúť, či budeme 
viac ľutovať mladého muža ako 
človeka, ako pána vedúceho, alebo 
poľutujeme hneď celú firmu. 

Věra Tepličková
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Triedenie je hračka, myslia si 
Slováci. Mnohí ale nevedia, 
aký odpad do akého 
kontajnera patrí.
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho šta-
tistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % 
na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 
76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí 
Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol 
štyri základné farby kontajnerov. 
Žltá je určená na plasty, modrá na 
papier, zelená na sklo, červená na 
kovy. Zákon však povoľuje, aby sa 
viaceré komodity triedili spolu, do 
jedného kontajnera. Závisí to od 
technickej infraštruktúry a  zave-
deného systému v  tom-ktorom 
regióne. Zákon napríklad povo-
ľuje spoločný zber plastov, kovov 
a  nápojových kartónov, takže na 
niektorých miestach by ste márne 
hľadali tieto farby kontajnerov. Aby 
ste si boli istí, čo kam môžete vho-
diť, najlepším spôsobom je prečítať 
si štítky priamo na zberných nádo-
bách. Tie musia obsahovať presné 
informácie o tom, čo všetko do kon-
krétnych nádob patrí. 

Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú objemné, 
zaberajú značnú časť v kontajneroch. 
Preto skôr než vhodíte plastové fľaše 
alebo nápojové kartóny do kontaj-
nera, zmenšite ich objem. Napríklad 

zošliapnutím. Obaly z potravín nie 
je potrebné umývať úplne do čista, 
tým by ste boli z hľadiska plytvania 
vody neekologickí, skôr tu hrá rolu 
zápach, hlodavce a možné nákazy. 
Pri recyklácii plasty prejdú čis-
tiacim procesom. Nemali by však 
byť hrubo znečistené od mastných 
olejov či pást, nebezpečných látok, 
zeminy a farieb. Do plastov patria 
číre aj farebné fólie, vrecká,  igelitové 
tašky, fľaše a  fľaštičky z kozmetic-
kých a čistiacich prípravkov, vrecká 
z mlieka, obaly z jogurtov, vedrá, či 
obaly z CD. Do žltej nádoby môžete 
pokojne hodiť aj polystyrén, ktorý 
vám zostal doma po nákupe elek-
troniky a iných tovarov. Ak je nad-
rozmerný, odneste ho na najbližší 
zberný dvor. Určite však do plastov 
nepatria pneumatiky, duše z bicyk-
lov a iné gumené predmety.

Papier náš odveký, 
nehádzať zmoknutý
Papier je možné recyklovať 5 až 7 
krát za sebou. Triedime ho suchý 
a  čistý. Do modrého kontajnera 

určeného na papier môžete vhadzo-
vať  papierové obaly, noviny, časo-
pisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, 
listy, kancelársky papier, lepenku, 
papierové krabice (zošliapnuté), 
rozložené kartóny, katalógy, letáky, 
plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj 
krepový papier. Nepatria sem však 
nápojové kartóny, silne znečistený 
či mastný papier, papier s hliníko-
vou fóliou, voskovaný papier, obaly 
na mrazené potraviny, škatuľky od 
cigariet (s  výnimkou kartónovej 
časti), kopírovací papier či termopa-
pier (používaný najmä na účtenky). 
Mokrý papier rýchlo plesnivie, 
preto ho netriedime.

Sklo do zelených 
kontajnerov
Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. 
Napriek tomu je dôležité sklo zhod-
nocovať. Je to totiž surovina, ktorú 
možno recyklovať donekonečna. Do 
kontajnera so sklom môžete ukla-
dať rôzne sklenené nádoby, fľaše, 
poháre, fľaštičky z kozmetiky či lie-
kov (samozrejme bez plastových či 
kovových uzáverov), sklenené črepy 
alebo okenné sklo bez rámov. Do 
zeleného kontajnera však nepatria 
zrkadlá, pozlátené a  pokovované 
sklo, žiarovky a  žiarivky, drôtené 
sklo, autosklo, technické sklo, sklo 
s obsahom chemických látok, TV 
obrazovky a  monitory, porcelán, 
keramika, dymové sklo a ani plas-
tové štuplíky a korky zo sklenených 
fliaš.

Kovové, ale nie objemné
Ako sme už spomínali, kovové obaly 
je možné zbierať spolu s plastami 
a  nápojovými kartónmi. Ak teda 

v  svojom meste alebo obci nenáj-
dete samostatný červený kontaj-
ner, vhadzujte kovové obaly podľa 
zásady: najprv prečítať štítky na 
nádobách a hodiť odpad do správ-
nej zbernej nádoby. Do červeného 
kontajnera môžete vhadzovať ple-
chovky, konzervy, kovové súčiastky, 
drôty a káble (bez bužírky), alobal či 
starý kovový riad. Konzervy a ple-
chovky pred vyhodením do nádoby 
je vhodné vypláchnuť, aby v nich 
nezostali zvyšky jedál. Nepatria 
sem však tuby z  krémov a  pást, 
chemicky znečistené kovy, mäkké 
vrecká z kávy a instantných polievok. 

V triedení nám poradí  
www.triedime.sk 
Umývate si zuby, minula sa vám 
pasta a  vy sa rozhodujete kam 
s tubou? Do komunálu? Do žltého 
kontajnera? Alebo ste si s priateľmi 
na párty objednali pizzu a  papie-
rový obal z  nej je mastný? Kam 
s  ním? Pre takých, ktorí si odpo-
veďou nie sú istí, pripravila spo-
ločnosť ENVI - PAK špeciálnu 
webovú stránku www.triedime.sk, 
ktorá nielen inštruuje, kam s  kto-
rým druhom odpadu, ale odhaľuje 

„život“ odpadu po jeho vyhodení do 
správneho kontajnera na triedený 
zber. „Našou úlohou je plošne vzde-
lávať ľudí ako správne triediť, preto 
sme vytvorili webovú stránku www.
triedime.sk, ktorá je určená všetkým 
vekovým kategóriám. Je plná animá-
cií a zaujímavostí z procesu triede-
nia a  recyklácie odpadu“, dodala 
Silvia Nosálová z organizácie zod-
povednosti výrobcov ENVI - PAK.

Spoločnosť ENVI-PAK, a. s.

Popoludnie s hasičmi 
a záchrannými zložkami 
v Drgoňovej doline
V  piatok 27. mája 2016 o  15,00 
hodine sa na ihrisku v Drgoňovej 
doline konalo popoludnie so 
záchrannými zložkami určené pre-
dovšetkým pre deti k ich nastávajú-
cemu sviatku 1. júna. Toto piatkové 
slnečné popoludnie začalo predve-
dením práce psovoda a policajného 
psa s ukážkou zadržania páchateľa. 
Do programu prispela ukážkou svo-
jej práce polícia z obvodného odde-
lenia policajného zboru Stará Turá 
a svoju techniku predviedla moto-
rizovaná jednotka z Krajského ria-
diteľstva policajného zboru. Spolu 
s ukážkami techniky hasiči z HaZZ 
z Myjavy deťom predviedli i dyna-
mickú ukážku záchranných činností 
zameraných na vyslobodzovanie 

zranenej osoby z  havarovaného 
vozidla, ako sa zachraňujú osoby pri 
dopravnej nehode ukázali členovia 
rýchlej zdravotnej pomoci z Myjavy. 
Likvidáciu požiaru horiaceho 
vozidla predviedli členovia domá-
ceho Dobrovoľného hasičského 
zboru. Ukážka bola komentovaná 
s vysvetlením všetkých činností jed-
notlivých členov záchranného sys-
tému postupu pri vyslobodzovaní 
ako aj pri ošetrovaní zranených 
osôb. 

Pre deti boli počas celého 
popoludnia pripravené hry a  po 
ich absolvovaní dostali deti balí-
ček naplnený sladkými odmenami. 
Súčasťou programu bolo opeka-
nie špekáčikov a využitie hradu na 

skákanie zapožičaného od firmy 
PREVAK. Pre rodičov detí a účast-
níkov popoludnia  bolo pripravené 
občerstvenie.

Celé popoludnie podporilo 
mesto Stará Turá, KLIMSTAHL 
s. r. o., STELLA TOUR – p. Hankócy. 
Akcia bola financovaná najmä z pro-
striedkov Nadácie ŽIVOT Stará 
Turá.

Touto cestou ďakujeme všetkým 

zložkám, ktoré  sa podujatia zúčast-
nili. Poďakovanie rovnako patrí aj 
všetkým sponzorom a  mestu za 
pomoc pri realizácii popoludnia 
zo záchrannými zložkami a  náv-
števníkom, ktorí sa zúčastnili akcie.  
Tešíme sa na stretnutie o rok. 

Ing. arch. Katarína Robeková, 
DHZ Drgoňova Dolina  

autor foto: Jana Kováčiková
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Staroturanský triatlon 
dňa 6. 8. 2016 - 30. ročník

Už sa stalo tradíciou, že začiatkom augusta 
býva na Dubníku najstarší triatlon na 
Slovensku Staroturanský triatlon. Tento 
rok sa uskutočnil jubilejný 30. ročník 
(prakticky už 31. 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 mimo-
riadny záujem pretekárov o toto podujatie. 
Zaplnili sme 2 štartové vlny po 120 štar-
tujúcich. Prvá vlna open kategória, ktorá 
bola tiež súčasne majstrovstvá Slovenska 
hasičov a druhá vlna bol Slovenský pohár 
v  triatlone. Zrána po nočných búrkach 
ešte pršalo, čo odradilo pár pretekárov, ale 
neskoršie sa vyčasilo a bolo pekné slnečné 
počasie. Teplota vody bola 24 °C. 
Najväčší záujem divákov na seba pri-
ťahoval bývalý úspešný futbalista Filip 
ŠEBO, ktorý časom 1:09:07.2 obsadil 
v Slovenskom pohári 24. miesto.
Za úspešné zvládnutie pretekov patrí 
poďakovanie organizátorom podujatia - 
členom KST Stará Turá, ako aj Mestskému 
úradu Stará Turá, Technickým službám 

Stará Turá a ďalším usporiadateľom a fir-
mám, ktorým touto cestou ďakujeme.

Výsledky domácich borcov 
v open kategórii:
2.  Viliam DINŽÍK (celkove druhý) 1:09:33.9
19. Pavol BOOR 1:18:04.8
31. Oleg TEPLIČKA 1:21:24.2
55. Andrej SAKO 1:25:50.4
57. Tomáš FRAŠTIA 1:26:32.2
62. Naďa CLONTZ (tretia žena) 1:29:26.2
76. Tibor LINDTNER 1:34:04.2
91. Jiří TOMIS (najstarší pretekár) 1:41:34.0
98. Miroslav HÚSKA 1:54:41.5

Podujatie podporili:
• CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. 

Stará Turá
• Dubnik Club, s. r. o. Stará Turá
• Mayo
• Eset
• Lekáreň Centrum
• firma Bankrot

Július Eisele, predseda KST Stará Turá 
autor foto: smaili

Hasičský triatlon
1 Marián SIVÁČEK Myjava 1:08:31.7
2 Viliam DINŽÍK Lekáreň CENTRUM Stará Turá 1:09:33.9
3 Martin GASPARIK Bratislava 1:11:09.6
Ženy
1 Katka KORMANÍKOVÁ Myjava 1:22:34.1
2 Lenka HIKLOVÁ OR HaZZ Považská Bystrica 1:24:48.2
3 Naďa CLONTZ Stará Turá 1:29:26.2
Slovenský pohár
1 Matúš VERBOVSKÝ ŠK ATÓM Levice 0:59:19.8
2 Matúš KOZLOVSKY Triax Bratislava 0:59:44.4
3 Miroslav OZORÁK TK Nové Zámky 1:01:29.7
Ženy
1 Lýdia DRAHOVSKÁ ŠBR Piešťany 1:07:36.2
2 Petra MACHÁLKOVÁ Aquapark triatlon Turč. Teplice 1:08:04.6
3 Silvia VALOVÁ TRIAN ŠK UMB BB 1:09:07.2

Odkaz na podrobné výsledky ako aj viac 
fotiek nájdete na www.kstst.sk.
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Futbalisti „A“ mužstva zahájili nový ročník 2016/2017
V júni skončil futbalistom „A“ mužstva starý 
ročník 2015/2016, keď po úspešnej jarnej 
časti skončili na 12. mieste s  počtom 38 
bodov a zachránili sa v 5. lige Sever. K zlep-
šeným výsledkom v  jarnej časti prispelo 
vybudovanie umelej trávy a možnosti tré-
novania všetkých mužstiev. Sezóna skončila, 
ale na oddych nebol čas. Po dvojtýždňovej 
prestávke začala letná príprava. V  muž-
stve nastali zmeny, keď trénera Jozefa Tuku 
nahradil Patrik Krajčovic. Vedúcim mužstva 
a asistentom ostáva Miroslav Adásek. V muž-
stve nastali aj hráčske zmeny. Po dohode 
s klubom odišiel Ján Tuka a do zahraničia 
odišiel Peter Mazák. Do letnej prípravy sa 
zapojili naši dorastenci Peter Bako, Denis 
Szekfu, Marián Pisca a Andrej Bielčik. Na 
prestup získal klub Zdenka Matláka, Adama 
Moravčíka, Tomáša Hornáčka a Františka 
Trungela. I napriek tomu, že hrávali v niž-
ších súťažiach, všetko bude záležať od ich 
prístupu k tréningovému procesu a v snahe 
zlepšovať sa. Najväčším problémom bola 
a naďalej ostáva ekonomická situácia v klube. 
Výkonnému výboru sa nepodarila stabili-
zácia v  podobe získania partnerov, ktorí 
by podporili futbalový klub a tento šport 
v meste. Spomínam to pravidelne v mojich 
hodnoteniach, že futbal je o  ekonomike 
a prístupe MsZ k  športu, práci športovej 
komisie a  vedenia mesta. Finančné pros-
triedky mesta sú nepostačujúce (cca 20% 
z rozpočtu klubu). Klubu sa darí práca s mlá-
dežou, čoho výsledkom bol aj veľký úspech 
našich žiakov na medzinárodnom turnaji 
v Poľsku, kde získali prvé miesto. Zárukou 
kvality v mužstve dorastu je aj návrat trénera 
Petra Minárika. Zastupujúci prezident klubu 
Mgr. Miroslav Krč, ktorý prevzal kormidlo 
po Mgr. Lívii Boorovej bude mať možno 
väčší priestor na oslovenie budúcich partne-
rov pre spoluprácu. Problémom klubu bude 
aj doprava a to z dôvodu predaja autobusu, 

ktorý spravoval MŠA, s. r. o. Malý mikrobus, 
ktorý vlastní futbalový klub je nevyhovu-
júci pre dopravu starších žiakov, dorastencov 
a taktiež pre „A“ mužstvo. 

1. kolo „A“ mužstva 5. liga Sever: 
MFK Stará Turá – OFK Bošany

3:1 (1:0)

Stará Turá: Vrzala, Antálek, Szekfu L., Denk, 
Bartek, Matlák, Moravčík, Durec, Gablech, 
Hornáček, Peterka - K, (Magula, Baran, 
Bielčik)
R: Peter Smaženka AR: Radovan Srnec, 
Peter Rusinko DZ: Tibor Poruban
Divákov: 150
Góly: 22. min. Kostolný vl., 50. min. Durec 
2:0, 62. min. Denk vl. 2:1, 80. min. Peterka 
3:1, 

Domáce mužstvo nastúpilo v prvom kole 
jesennej časti ročníka s novým trénerom 
Patrikom Krajčovicom, ktorý mal krátky 
čas na zoznámenie sa s mužstvom a letnú 
prípravu. Do mužstva prišlo 5 nových hrá-
čov, ktorí hrali v nižších súťažiach a 4 vlastní 
odchovanci z dorastu. Úvod zápasu bol opa-
trný a prvú šancu mali hostia, keď v 9. min. 
vyskúšal pozornosť domáceho brankára 
Pirťan, ale Vrzala jeho strelu bezpečne kryl. 
Domáci sa mohli ujať vedenia v 13. min., keď 
brankár Bačík urobil hrubú chybu a odkopol 
loptu rovno k Durcovi. Ten sa pokúšal streliť 
gól do opustenej bránky z 30 m, ale tá skon-
čila na pravej tyči. Aktívny Durec preveril 
brankára aj v 20. min., s tečovanou strelou 
nemal Bačík problém. Domáci sa zaslúžene 
ujali vedenia v 22. min., keď si centrovanú 
loptu Peterku zrazil Kostolný do vlastnej 
bránky 1:0. Durec neskóroval ani v 32. min., 
ale istú gólovú šancu mal v 38. min., keď sa 
sám rútil na brankára Bačíka po narazení od 
Gablecha, ten bol ale veľkou oporou mužstva 

a  strelu zblízka vystihol. Hostia vystrelili 
na Vrzalu v 45. min., ale Guniš strieľal nad 
bránu. Druhý polčas začali hostia aktívne, 
Bekovu strelu domáca obrana bezpečne 
zblokovala na roh. Po ňom prišiel rýchly pro-
tiútok domácich a v 50. min. po osi Peterka, 
Gablech, Durec, zvýšil posledne menovaný 
strelou pod brvno na 2:0. Hostia znížili v 62. 
min., keď si vlastný gól strelil Denk po nedo-
rozumení s obranou a brankárom 2:1. V 60. 
min. našiel peknou prihrávkou Matlák voľ-
ného Peterku, Bačík jeho strelu vyrazil. V 70. 
min. uvoľnil Denk úplne voľného Gablecha, 
ktorého strela z 10 m minula pravú tyč. V 80. 
min. urobila obrana hostí chybu a samotný 
nájazd premenil bezpečne kapitán mužstva 
Peterka na konečných 3:1. Domáce muž-
stvo zaslúžene zvíťazilo a víťazstvo mohlo 
byť oveľa vyššie, pokiaľ by sa premenili šance.

Ing. Ján Hodermarský

Patrik Krajčovic – tréner „A“ 
mužstva MFK Stará Turá

momentka zo zápasu MFK Stará Turá – OFK Bošany 
autor: Denis Herák
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Skladník hutného materiálu:
Prax v obore
Vzdelanie: USO, SŠ
Náplň práce:
• Príjem materiálu, Evidencia materiálu
• Príprava a rezanie hutného materiálu do výroby
Požiadavky na zamestnanca:
• Tovaroznalectvo
• Čítanie technickej dokumentácie
• Práca s PC
• Vysokozdvižný vozík

Montážny mechanik:
Prax v obore vítaná
Vzdelanie: vyučený v obore, USO, SŠ
Náplň práce: Montáž podskupín a celkov
Požiadavky na zamestnanca: 
• Manuálna zručnosť
• Jazykové schopnosti (anglický, nemecký jazyk) 

sú vítané, príležitosť na zahraničné montáže, 
firma 90% exportuje

Stručná charakteristika spoločnosti
• Vývoj, konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov
• Skúšobné zariadenia
• Technológia výroby ihiel
• Montážne a manipulačné zariadenia

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Strojársky priemysel

Zamestnanecké výhody, benefity
• Jednozmenná prevádzka s ohodnotením tvorivého úsilia 

a výkonu za výsledok (prémie, fond vedúceho, cieľové prémie)
• Výrazný príspevok na teplú stravu, pracovník platí iba 0,30 Eur 

za kompletné jedlo
• Garantovaná výplata mesačného zárobku do 15. dňa 

nasledujúceho mesiaca v plnej výške
• Dodatkové dôchodkové poistenie 3% z hrubej mzdy
• Pracovné prostredie bez rizikových pracovísk
• Príležitosť pre nadčasovú prácu s príplatkom
• Poskytovanie bezúročných pôžičiek
• Široký sociálny program s podporou kultúry, športu 

a regenerácie (masáže, plávanie, príspevky na dovolenky)
• Vitamínové balíčky
• Skvelý pracovný kolektív
• Možnosť profesijného a odborného rastu

Informácie o výberovom konaní
Odpoveď zasielame len uchádzačom, ktorí boli vybraní 
k osobnému pohovoru!

Kontakt
Kontaktná osoba: Bc. Jozef Vrba
Tel.: 032-7743601
E-mail: office@justur.sk

Spoločnosť J U S T U R , spol. s r. o. Stará Turá

prijme do pracovného pomeru pracovníkov 
na pracovné pozície:

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985

Národná transfúzna služba Trenčín
pozýva dobrovoľných darcov 
na darovanie krvi, ktoré sa 
uskutoční 7. septembra 2016 
od 8.00 do 10.00 hod. v Dome 
kultúry Javorina Stará Turá.
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