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

20 rokov s NADÁCIOU ŽIVOT
Ušľachtilé myšlienky darcovstva v prospech 
charitatívnej činnosti, podpory neziskových 
aktivít a  v  prospech zlepšovania kvality 
života obyvateľov nášho mesta sa stali sku-
točnosťou zaregistrovaním Nadácie ŽIVOT 
s dátumom vzniku 30. august 1996. 

S  touto myšlienkou prišiel vtedajší 
generálny riaditeľ Chirany, a. s. Ing. Juraj 
Borovský. Vznikla prvá Správna rada 
Nadácie Život, v  ktorej boli: Ing. Juraj 
Borovský, Mgr. Jarmila Hajdučíková, 
RNDr. Jiřina Koprivňanská a  JUDr. Oľga 
Baranová. Aby nadácia vstúpila do povedo-
mia verejnosti, začal Dom kultúry Javorina 
pripravovať každý rok v decembri so žiakmi 
staroturianskych škôl Benefičný koncert 
Nadácie Život. Táto tradícia sa zachovala 
dodnes a  v  programe účinkujú zväčša 
krúžky a súbory, ktorým nadácia prispela 
na ich činnosť.

Členovia správnej rady sa postupne 
menili a vystriedalo sa v nej veľa ľudí. Každý 
priniesol dajaký nápad, za čo patrí všetkým, 
ktorí v nej pracovali veľká vďaka. O niekoľko 
rokov neskôr do správnej rady vstúpilo 
i naše mesto. Dovtedy pravidelne prispie-
valo určitou finančnou čiastkou. Nadácia 
postupne rozširovala svoje činnosti a už 13 
rokov prostredníctvom Malých komunit-
ných grantov podporuje športové, kultúrne 
a vzdelávacie aktivity na obohatenie života 
detí a mládeže  nášho mesta.

Naša nadácia je nezisková mimovládna 
organizácia, ktorej hlavným poslaním je 
zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých 
ľudí, no najmä mládeže v našom mestečku 
i blízkom okolí. Základným cieľom nadácie 
je podporovať rozvoj činností v oblasti kul-
túry, športu, školstva a životného prostredia, 
pomáhať chorým a  sociálne odkázaným. 
Nadácii nie sú cudzie ani humanitné akcie. 
Teda jednoducho možno povedať, že sa 
snaží svojou činnosťou pomáhať tam, kde 
je to najviac potrebné. Ciele, ktoré si nadácia 
vytýčila pri svojom vzniku, dokáže napĺňať 

len v  úzkej spolupráci s  mestom, podni-
kateľskými subjektmi a hlavne s aktívnou 
pomocou mnohých dobrovoľníkov, sympa-
tizantov a priateľov.

Vďaka štedrým prispievateľom a darcom 
mohla nadácia počas svojej existencie prijať 
a finančne podporiť:

Práve preto mi dovoľte úprimne poďakovať 
všetkým, ktorí si uvedomujú zmysel nadácie 
a  akoukoľvek sumou pomáhajú či už for-
mou daru alebo odvedením svojich 2 %. Bez 
Vašej pomoci by bola naša práca nemožná. 

Iveta Petrovičová   

V súčasnej dobe pracuje Správna 
rada Nadácie Život v tomto zložení:
Predseda: Ing. Juraj Borovský, Eva 
Horňáková, PhDr. Věra Tepličková, Ing. 
Peter Ištoňa, Ing. Jana Dornáková, Mgr. 
Soňa Krištofíková, Bc. Zuzana Zigová
Správca: Ing. Iveta Petrovičová
Revízor nadácie: Mgr. Júlia Bublavá
Ekonóm nadácie: Ing. Zuzana Petrášová

Poďakovanie:
Vážení darcovia – pod-
nikatelia, živnostníci, 
občania nášho mesta či 
blízkeho okolia, máme 
obrovskú radosť z pomoci, 
ktorú sme mohli poskyt-
núť vďaka Vašej štedrosti počas dvadsiatich 
rokov existencie Nadácie ŽIVOT Stará Turá.

Ďakujeme Vám za veľa vecí, ktoré vôbec 
nie sú samozrejmé pre rodiny s  deťmi 
v hmotnej či sociálnej núdzi -  za množstvo 
krásnych chvíľ strávených na spoločných 
výletoch, exkurziách a hrách s kamarátmi 
či vlastnou rodinou, za bohatšie a veselšie 
vianočné sviatky, za pomoc  a  zmierne-
nie ťažkostí  pri liečbe zákerných chorôb, 
ktoré mnohým  strpčujú život, za mnohé 
pomôcky na uľahčenie a skvalitnenie života 
pre ťažko zdravotne postihnuté deti a veľa, 
veľa ďalších darov a pomocí, no hlavne za 
ten pocit spolupatričnosti, ktorý si všetci 
obdarovaní nesmierne vážia a cenia.
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Hlúpe Kura
6. októbra 2016, 
16.00 h, Dom 
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7. októbra, 
19.00 h, Dom 
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Mireille Mathieu
14. októbra 2016, Incheba 
Expo Aréna, Bratislava TR
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jarmek
21. októbra 2016, 
10.00 – 18.00 h, Dom 
kultúry Javorina

Vo vnútri čísla
Z rokovania Mestského zastupiteľstva  str. 2
Krajské oslavy 72. výročia SNP  str. 3
Rekonštrukcia Polikliniky alebo...  str. 4
Začiatok školského roka v SOŠ Stará Turá  str. 5
Spoločne na kolesách  str. 6
4. október – Svetový deň ochrany zvierat  str. 7
Dom kultúry Javorina  str. 8
Matričné okienko, smútočné spomienky  str. 9
Obnova židovského cintorína  str. 10
Zapískal Jánošík  str. 12
Dni jesenného zberu  str. 13
Hasičské cvičenie s vozíkom  str. 14
Deň otvorených dverí MFK Stará Turá  str. 15

ROK PRÍJMY V € VÝDAJE V €
1997 8 907,- 5 022,-
1998 7 897,- 4 683,-
1999 11 521,- 8 713,-
2000 14 127,- 6 124,-
2001 7 395,- 10 562,-
2002 21 005,- 33 108,-
2003 8 719,- 1 630,-
2004 11 175,- 6 323,-
2005 7 988,- 11 504,-
2006 8 983,- 10 498,-
2007 2 436,- 1 478,-
2008 37 169,- 35 534,-
2009 3 821,- 6 462,-
2010 17 698,- 19 287,-
2011 6 324,- 5 201,-
2012 12 022,- 12 712,-
2013 15 163,- 15 211,-
2014 26 015,- 20 071,-
2015 47 511,- 47 546,-

SPOLU: 275 876,- 261 669,-

pokračovanie na str. 6
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 25. augusta 2016 sa uskutočnilo XVIII. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá. 
Zasadnutie otvorila primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová. Poslanci vzali na vedomie  správu 
z kontroly plnenia uznesení prijatých XVII. zasad-
nutí MsZ. 

V úvodnej časti oboznámil poslancov pred-
seda predstavenstva dcérskej spoločnosti mesta 
RVS AQUATUR, a. s. Ing. Jaromír Ješko o výsled-
koch hospodárenia spoločnosti k 30.6. 2016.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) zámer
• odpredaja časti z pozemku parcela reg. „E“ 

parc. č. 1762 – orná pôda o celkovej výmere 
12831 m2  v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,

b) žiadosť
• Mareka Medňanského, Stará  Turá o zriadenie 

vecného bremena  na pozemkoch,
• Ľubomíra Klačku a manželky JUDr. Patrície 

Klačkovej, bytom Stará Turá o zriadenie vec-
ného bremena na pozemku,

c) odpredaj
• časti pozemku Ivanovi Malekovi, bytom Stará 

Turá,
• spoluvlastníckeho podielu z pozemku Zdenke 

Gajdošíkovej, bytom Stará Turá,
• časti pozemku Michalovi Jurčovi, bytom  Stará 

Turá,
• časti pozemku  Vladimírovi Držkovi  a manž. 

Blažene, bytom Myjava,
• časti pozemku Jozefovi Fabovi a manž. Anne, 

bytom Trenčín, 
• spoluvlastníckeho podielu z  pozemku Ing. 

Renáte Synkovej, bytom Stará Turá,
• pozemku Elene Martiniskovej Párovskej, 

bytom Ilava,
d) ponuku
• Jaroslava Jansu, Nové Mesto nad Váhom  

na majetkovoprávne vysporiadanie častí 
z pozemkov,

• Bohumíra Michalca, bytom Stará Turá 
na majetkovoprávne vysporiadanie častí 
z pozemkov,

• Eleny Horváthovej, bytom Stará Turá na majet-
kovoprávne vysporiadanie častí z pozemkov,

• Jána Hvoždaru, bytom Stará Turá  na darova-
nie pozemku,

e) vydanie súhlasu
• pre SPP - distribúcia a. s., Bratislava k uloženiu 

plynovodov,
• s prepojením chodníka, ktorý bude vybudovaný 

na pozemku parc. č. 47 na mestský chodník pre 
spoločnosť Groise, s. r. o., Ilava.,

Nebola schválená žiadosť Kvetoslavy Juríkovej, 
Stará Turá o zníženie kúpnej ceny za odkúpenie 
spoluvlastníckeho podielu.

Poslanci prerokovali investičný zámer „Prestavba 
objektu STÚ č. súp.78 na Denný bar  s kaviar-
ňou“. MsZ vzalo predložený investičný zámer na 
vedomie s upozornením, že projekt stavby musí 
rešpektovať navrhované trasovanie MK v súlade 
s Územným plánom mesta a pri prevádzkovaní 
dodržiavať platné VZN na území mesta Stará 
Turá.

MsZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 29, 
ktorým sa zvýšia celkové výdavky rozpočtu 
o sumu 51 027 €. Zároveň vzalo na vedomie roz-
počtové opatrenia evidované pod číslami 17, 24, 
25, 27 a 30, vzťahujúcich sa k účelovým dotáciám 
a rozpočtových opatrení evidovaných pod číslami 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 a 28 schválených primá-
torkou mesta, ktorými sa zvýšia celkové príjmy 
rozpočtu o sumu 37 974 € a zároveň zvýšia cel-
kové výdavky rozpočtu o sumu 21 208 €. Ďalej 
schválilo rozpočtové opatrenia č. 3/2016  m. p. 
o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k I. zmene 
programového rozpočtu pre rok 2016 ako i pou-
žite prostriedkov z rezervného fondu  m. p. o. 
DK Javorina Stará Turá na vykrytie schodku  
vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 3 tis. €, 
v súlade s ustanovením § 25 zák. 523/2004 Z. 
z  . O rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie 
informáciu o  aktuálnom hospodárení mesta, 
materiál aktualizácia stavu pohľadávok a záväz-
kov mesta Stará Turá k 30.6.2016, ako aj aktu-
alizáciu pohľadávok a záväzkov príspevkových 
organizácií mesta Technické služby a  DK 
Javorina. Ďalej vzalo na vedomie informáciu 
o plnení hospodárskeho plánu dcérskych spo-
ločností mesta LESOTUR s. r. o., TECHNOTUR 
s. r. o., informáciu o hospodárení spoločnosti so 
spoluúčasťou mesta Mestský športový areál Stará 
Turá, s. r. o. k 30.6.2016.

V  ďalšej časti zasadnutia poslanci schvá-
lili dotácie športovým klubom mesta na 1. časť 
sezóny 2016/2017 v súlade s VZN č. 4/2016 – Nar. 
o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá 
z rozpočtu mesta nasledovne:
Mestský futbalový klub Stará Turá 4 363,80 € 
Tenisový klub Stará Turá  380,80 € 
Lukostrelecký klub Horné Húščie 3D 613,20 € 

Stolnotenisový klub Stará Turá  593,60 € 
Wu-shu centrum Stará Turá 1 379,00 € 
Strelecký klub Stará Turá  618,80 € 
Mestský basketbal. klub Stará Turá 4 743,20 € 
Mestský kolkársky klub Stará Turá 1 307,60 € 
Spolu: 14 000,00 € 

V  rámci rokovania o  zmenách v  komisi-
ách mestského zastupiteľstva odvolali poslanci 
z funkcie tajomníčky Komisie pre školstvo, kul-
túru, mládež a šport Mgr. Líviu Boorovú, do funk-
cie menovali tajomníka komisie Mgr. Miroslava 
Krča, vzali na vedomie oznámenie o ukončení 
činnosti členky ZPOZ Tatiany Novomestskej.

V záverečnej časti rokovania poslanci schvá-
lili všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 –NAR  
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a školských zariadení  so sídlom na území 
mesta Stará Turá a o určení výšky mesačných 
príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí 
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach na území mesta 
Stará Turá. Následne prerokovali petíciu obča-
nov mesta proti vydaniu súhlasného záväzného 
stanoviska k prestavbe objektu STÚ č. súp.78 na 
Denný bar s kaviarňou, ktorú vzali na vedomie.

Mestské zastupiteľstvo schválilo dlho oča-
kávaný strategický dokument  určujúci  rozvoj 
športu v meste Koncepciu rozvoja športu v meste 
Stará Turá na r. 2016-2021. Ide o otvorený doku-
ment, ktorý rieši základné fungovanie mesta 
a zainteresovaných subjektov v oblasti športu. 

Dňa 14. 9. 2016 sa uskutočnilo mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré na 
svojom zasadnutí prerokovalo návrhy na odsú-
hlasenie podania žiadosti o finančný príspevok 
k  dvom projektom, a  to projekt na podporu 
činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej pre-
mávky a pre projekt„Z Bielych Karpát k Baťovmu 
kanálu“ - cyklochodník kataster Stará Turá.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Primátorka Mesta Stará Turá vyslovuje verejné poďakova-
nie spoločnosti MIPP SK, s. r. o. v zastúpení pána Mariána 
Bielčika, za poskytnutý finančný príspevok vo výške 4 430,- 
€ na prevádzku diabetologickej ambulancie v priestoroch 
Polikliniky v Starej Turej. Výška príspevku umožňuje pre-
vádzkovať diabetologickú ambulanciu do 30.6.2019.

Pán Bielčik ešte raz srdečne ďakujeme!

POĎAKOVANIE!P O Ď A K O V A N I E !

Redakcia Staroturianskeho spravodajcu vyslovuje 
verejné poďakovanie dlhoročnej šéfredaktorke Mgr. 
Lívií Boorovej za jej zodpovednú, trpezlivú a obetavú 
prácu, ktorou sa podieľala na zviditeľnený a rozvoji nášho 
mesačníka. Ako budúcej mamičke jej z celého srdca 
prajeme zdravie, lásku a šťastné chvíle v kruhu rodiny.  

Milá Lívia veľmi pekne ďakujeme!
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Krajské oslavy 72. výročia SNP na Vrchu Roh Lubina 
Druhá svetová vojna patrí 
k  najtragickejším obrazom 
v  našej histórií. Pri maľovaní 
tohto diela skazy a  utrpenia, 
bolo použité veľké množstvo 
krvi zmiešané s nespočetnými 
obeťami a dotvorené ľudskými 
osudmi, ktorí tieto hrôzy pre-
žili. Neodmysliteľnou súčasťou 
tohto tragického konfliktu bolo 
i Slovenské národné povstanie.

Na jeho odkaz i  obete, si 
každoročne spomenieme pri 
pamätníku na vrchu Roh Lubina. 
Inak tomu nebolo ani tento rok 
a  v  nedeľu 28. augusta sme si 
i  my, spoločne s  obyvateľmi 
nášho kraja a rôznymi význam-
nými hosťami, pripomenuli už 
72. výročia začiatku SNP.

Krajské oslavy sa začali 
stretnutím pozvaných hostí na 
pôde Obecného úradu v Lubine 
a  následne položením venca 
k domu, v ktorom žil kpt. Miloš 
Uher za prítomnosti zástupcu 
starostu obce Lubina Ivana 
Krúpu, ktorý predniesol sláv-
nostný príhovor.

Pokračovaním osláv SNP 
bolo spomienkové poduja-
tie pri pamätníku padlých na 
vrchu Roh, ktoré sa začalo 
pietnym aktom kladenia ven-
cov za účasti poslanca NR SR 
Dušana Bublavého, veliteľa sídla 

prezidenta SR plk. Norberta 
Kádeka, ktorý položil veniec 
za Kanceláriu prezidenta SR, 
za Ministerstvo obrany SR 
a  Generálny štáb OZ SR bri-
gádneho generála Ľubomíra 
Gacka, staršieho asistenta pri-
delenca obrany Veľvyslanectva 
Ruskej federácie v  SR 
Jevgenija Karpuchova, Andrey 
Augustínovej, prednostky 
Okresného úradu v  Novom 
Meste nad Váhom, podpredsedu 
TSK Jozefa Trstenského, poslan-
kyne TSK Kvetoslavy Hejbalovej, 
riaditeľa ÚPSVaR Nové Mesto 
nad Váhom Vladimíra Sumbala, 
tajomníka Ústrednej rady SZPB 
v Bratislave Viliama Longauera, 
predsedu Oblastnej organizá-
cie SZPB v Novom Meste nad 
Váhom Jána Hulínka, zástupcu 
Spoločnosti Milana Rastislava 

Štefánika v  Brezovej pod 
Bradlom, zástupcov OblV SZPB 
v Trenčíne, zástupcov Okresného 
výboru ČSBS Uherské Hradište, 
zástupcov Oblastného výboru 
ČSBS Kyjov a Valašské Meziříčí, 
prezidenta Klubu vojenských 
výsadkárov v SR plk. v. v. Jozefa 
Tučeka, zástupcov Klubu zväzu 
vojakov SR v  Novom Meste 
nad Váhom a Piešťanoch, Petra 
Placáka - syna genmjr. v. v. prof. 
MUDr. Bedřicha Placáka, lekára 
II. čsl. partizánskej brigády J. V. 
Stalina, zástupcov ZO SZPB 
na Slovensku, predstaviteľov 
samosprávy obce Lubina, pri-
mátorov miest a starostov obcí 
podjavorinsko – podbradlian-
skeho regiónu a všetkých tých, 
ktorí sa prišli pokloniť pamiatke 
padlých hrdinov v podjavorin-
sko – podbradlianskom odboji. 

Pamiatku padlých si uctili 
a  kvety k  pamätníku položili 
i deti z DFS Javorinka Miškech 
Dedinka – najmladší nositelia 
a šíritelia odkazu SNP. Po hymne 
Slovenskej republiky, ktorú odo-
hrala Vojenská hudba OS SR, 
zarecitovala emotívnu báseň Ing. 
Katarína Kučerová. 

Slávnostné prejavy pred-
niesli poslanec NR SR Dušan 
Bublavý, starší asistent pride-
lenca obrany Veľvyslanectva 
Ruskej federácie v SR Jevgenij 
Karpuchov a predseda Oblastnej 
organizácie SZPB Nové Mesto 
nad Váhom Ján Hulínek. 

Spomienkové podujatie 
ukončila Hymnická pieseň 
a nasledoval kultúrny program 
v amfiteátri, počas ktorého spre-
vádzala, tak ako aj pri pamät-
níku, Ing. Katarína Kučerová. 
Dychová hudba Lieskovanka 
z Horného Lieskova, Folklórny 
súbor Slnečnica z  Piešťan, 
Skupina Silent trio z Bratislavy 
a  Hudobná skupina Lagúna 
z Moravského Lieskového boli 
zárukou kvalitného kultúrneho 
zážitku. Stretnutie generácií 
pri Vatre priateľstva a bratstva 
sa konalo o 19.00 hod. a po jej 
zapálení boli oslavy ukončené 
v sprievode HS Lagúna.

tlačová správa OÚ Lubina 
Foto: Viliam Solovič 

Hrdinovia SNP nás privítali v osade Nárcie
Tak, ako tomu každý rok býva, i toto leto 
sme si pripomenuli výročie Slovenského 
národného povstania. Znova sme si spome-
nuli na obete druhej svetovej vojny, na ľudí, 
ktorí možno ešte i dnes, po viac ako sedem-
desiatych rokoch pamätajú hrôzy, ktoré si 
mnohí z nás nevedia ani predstaviť. Mesto 
Stará Turá, ako i priľahlé obce, boli pozna-
čené násilnou rukou nacizmu. Na väčšine 
miest tak ostal už len pamätník, ktorý nám 
pripomína, že násilie, ktoré bolo páchané na 
ľuďoch, nebola  dávna minulosť,  ale skutoč-
nosť, ktorá by nám mala neustále pripomínať 
činy a skutky tých, ktorí obetovali  to najcen-
nejšie čo mali, a to svoje životy.

I preto sme sa dňa 26. augusta zišli v hoj-
nom počte pri pamätníku v Nárcí a uctili si 
ich pamiatku.  

Ešte pred samotnou pietnou spomien-
kou pri pamätníku v  osade Nárcie, polo-
žila primátorka mesta Stará Turá Anna 
Halinárová, zástupkyňa primátorky Zuzana 

Zigová a predsedníčka  ZO SZPB Stará Turá 
Elena Kovárová veniec i k pomníku v neďa-
lekej Hlavine, kde boli za pomoc partizánom 
fašistami zavraždení Martin Kostelný, Pavel 
Kostelný a Michal Medňanský. 

Položením vencov k pamätníku v osade 
Nárcie, zahájili poslanec NR SR Dušan 
Bublavý a  členovia Oblastného výboru 
SZPB v  Novom Meste nad Váhom túto 
pietnu spomienku. Následne položili vence 
k pamätníku i zástupcovia mesta Stará Turá, 
organizácie SZPB, zástupcovia oblastných 
politických strán i občania, ktorí si takto 
uctili hrdinov Slovenského národného 
povstania. 

Po kladení vencov sa všetci aktéri tejto 
spomienkovej slávnosti spoločne odob-
rali k altánku, kde sa prítomným hosťom  
a občanom prihovorila primátorka mesta 
Stará Turá a poslanec NR SR Dušan Bublavý. 
Krátkym prejavom prispeli k odkazu všet-
kých, čo svoj život položili za mier a slobodu 

našej vlasti.  Zaspomínali i na obete v iných 
vypálených alebo vyvraždených obciach 
a pripomenuli, aké strašné sú udalosti bes-
nenia a hrôz vojny.  

Následne pozvali všetkých zúčastne-
ných na malé občerstvenie v priestore pod 
pamätníkom, ktoré pre nich mesto Stará 
Turá pripravilo. 

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa 
spomienkovej slávnosti zúčastnili. Spoločne 
sme tak prejavili úctu hrdinom, ktorí tu 
zomreli, aby sme my mohli slobodne žiť.  

Mgr. Miroslav Krč
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Rekonštrukcia Polikliniky 
alebo na slovíčko s pani 
Ing. Zuzanou Petrášovou
Ako si mohli niektorí čitatelia i obyvatelia mesta Stará Turá všimnúť, 
na Poliklinike nám nastal čulý pracovný ruch. Pri tejto príležitosti 
sme oslovili správcu tohto zariadenia a to mestskú organizáciu 
TECHNOTUR, s. r. o. na čele s riaditeľkou pani Ing. Zuzanou 
Petrášovou. Skúsili sme jej položiť niekoľko otázok. S ochotou 
a úsmevom nám na ne odpovedala.

• Čo sa vlastne stalo, že sa začala 
rekonštruovať Poliklinika?
Vedenie Mesta Stará Turá a spoloč-
nosť TECHNOTUR, s. r. o. začiat-
kom roka 2016 vypísali obchodnú 
verejnú súťaž na obsadenie nebyto-
vých priestorov v budove polikliniky, 
kde v máji 2016 končil podnájom 
lekárne spoločnosti, ktorá túto 
prevádzkovala.
• Koľko uchádzačov sa prihlásilo 
do obchodno-verejnej súťaže na 
obsadenie priestorov?
Oslovené boli spoločnosti, ktoré 
takéto lekárne prevádzkujú v okolí, 
ale aj vtedajší prevádzkovateľ, teda 
spolu osem možných prevádz-
kovateľov. Tejto súťaže sa nako-
niec zúčastnilo šesť spoločností. 
Najlepšiu ponuku predstavila 
spoločnosť SD6, s. r. o. so sídlom 
v Košiciach, ktorá po Slovensku pre-
vádzkuje sieť lekární Dr. Max.
• Keď už vieme, že víťazom je 
Lekáreň Dr. Max, budú sa podieľať 
na údržbe a rekonštrukcii priesto-
rov Polikliniky?
Ponuka tejto spoločnosti umož-
ňuje do konca roku 2020 postupne 
v tomto objekte preinvestovať celú 
sumu rovnajúcu sa mimoriadnemu 
podnájmu.
• V  akých fázach môžeme pred-
pokladať celkové práce, predpo-
kladám, že zdravotné stredisko 
nemôže byť zatvorená určitú dobu 
počas rekonštrukcie?
Mesto Stará Turá a naša spoločnosť 
sa ešte v roku 2009 pokúšalo získať 
finančné prostriedky z európskych 
fondov. To sa nepodarilo, ale pri-
pravené projekty sa teraz dajú vyu-
žiť pri tejto rekonštrukcii a oprave. 

Nie je také jednoduché rozhod-
núť kde začať, pretože táto budova 
bola daná do užívania v roku 1970. 
Opravovať a  vylepšovať môžete 
čokoľvek a kdekoľvek v tejto budove. 
Vždy pri takýchto opravách sú pod-
statné finančné prostriedky, kto-
rých nikdy nie je dosť. Preto, keď sa 
naskytla takáto možnosť, treba ju 
využiť. Po dôkladnom zvážení celej 
situácie sme sa s  vedením mesta 
rozhodli začať s opravou detského 
pavilónu. So stavebnými prácami sa 
začalo začiatkom septembra 2016 
a  predpokladaný termín dokon-
čenia je koniec októbra 2016. Pri 
tejto rekonštrukcii sa nezmení 
celkový ráz vnútorných priestorov 
detského oddelenia. V tejto etape 
rekonštrukcie sa v  spoločných 
priestoroch vymenia podlahy, na 
chodbách okná, vymenia sa pre-
sklené priečky, upraví sa strop 
s osvetlením. Pri vstupe do detského 
oddelenia prebudovaním jestvujú-
ceho sociálneho zariadenia vznikne 
jedno pre imobilných pacientov, vo 
všetkých sociálnych zariadeniach 
na detskom oddelení sa vymení 
zdravotechnika. Vytvorí sa aj bez-
bariérový prechod medzi priesto-
rom čakární na detskom oddelení 
a spojovacou chodbou ku chirurgii. 
V  tejto etape sa upraví aj prístup 
do detského oddelenia vybudova-
ním novej prístupovej rampy. Zo 
strany od parkoviska sa vymenia na 
budove detského oddelenia aj okná 
a staré dvere. S úpravou zastrešenej 
plochy pred detským oddelením sa 
počíta v nasledujúcej etape moder-
nizácie tohto objektu. To som sa už 
posunula do ďalšej etapy, ktorou 

bude rekonštrukcia tohto objektu 
pokračovať. 
V  roku 2017 budeme realizovať 
úpravu presklených plôch a podláh 
pred lekárňou a čakárňou na gyne-
kológiu. Hneď sa tiež zrekonštru-
ujú schodiská do lekárne a  celej 
budovy, vyrieši sa prekrytie scho-
diska a zádverie obidvoch schodísk. 
Plánovaná je výmena podláh v spo-
ločných priestoroch v celej budove 
a  aj okien v  spoločných priesto-
roch. Takúto opravu a výmenu je 
potrebné naplánovať, pretože tento 
objekt sa nemôže na pol roka zatvo-
riť. Všetky tieto úpravy sa realizujú,  
aj keď lekári ordinujú.
• Spomínali ste, že do stavebných 
prác je navrhnutá i rekonštrukcia 
tepelných rozvodov, je to v niečom 
špecifické?
Tieto práce prebehli už v roku 2014, 
kedy sa realizovalo vybudovanie 
kompaktnej odovzdávacej stanice. 
Zlepšila sa tým hlavne „tepelná 
pohoda“ budovy a  nenastávajú 
také výkyvy ako tomu bolo v minu-
losti. Toto boli iba čiastkové úpravy 
a vylepšenia tohto objektu.
• Majú rekonštrukčné práce vplyv 
na lekárov pôsobiacich v zariadení?
Chcem zatiaľ poďakovať detským 
lekárom a  ich sestričkám, že ope-
ratívne a naozaj rýchle presťahovali 
svoje ambulancie na prvé poschodie. 
Snažili sme sa pre prevádzky z tohto 
objektu, ktorý sa prerába, nájsť naj-
vhodnejšie priestory. Začiatky nie sú 
jednoduché, ale spoločnými silami 
sa to zvládlo.
• Občanov určite zaujíma, aké 
dôsledky to bude mať pre nich ako 
pacientov?

Ešte sa ani poriadne nezačalo s úpra-
vou detského oddelenia a už sme 
zaznamenali organizačné zmätky. 
Snažíme sa ich riešiť a  odstraňo-
vať- niekedy okamžite, inokedy sa 
to hneď nepodarí. Myslím si, že 
väčšina našich obyvateľov tieto 
priestory pozná. Iba poviem, že 
týmto stavebným zásahom by sa 
mal zlepšiť komfort pre nich ako 
pacientov ako aj lekárov.
• Čo očakávate Vy od rekonštruk-
cie Polikliniky?
Môžem zodpovedne povedať, že na 
nebytovom priestore takúto akciu 
TECHNOTUR ešte nerealizoval. 
My sa však nevzdávame. Vieme, 
že naša snaha bude vidieť a  tento 
objekt takúto „injekciu“ (pretože je 
to poliklinika) potrebuje. Ešte raz 
chcem poprosiť všetkých občanov 
nášho mesta o pochopenie a trpez-
livosť. Viem, že prístup na polikli-
niku je o niečo zložitejší a aj hluk 
a prašnosť sú niekedy neznesiteľné. 
Bolo by však nerozumné nevyužiť 
takúto možnosť. Pri oprave tohto 
detského pavilónu sa budeme snažiť 

„vychytať všetky muchy“ a v ďalšom 
kroku realizácie sa možno vyvarovať 
niektorých chýb. Nemyslím si však, 
že to bude jednoduchšie, pretože 
detský pavilón je predsa len tro-
chu bokom a aj tak sa nevyhneme 
niektorým problémom. Stále som 
však presvedčená, že to stojí za to 
a mesto si takúto investíciu zaslúži 
a potrebuje ju.

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. 
Mgr. Miroslav Krč

Darovanie najvzácnejšej tekutiny, je najkrajšie gesto na svete 
Ľudská krv je nenahraditeľná, a preto sa považuje za najvzácnejšiu tekutinu. Odber krvi 
je dnes bezpečným spôsobom jej získania od zdravého darcu.  A tak ako v minulosti i dňa 
7. septembra sa uskutočnil v Dome kultúry Javorina mobilný odber krvi.  Odobratie potreb-
ného množstva krvi prebehlo pod odborným dohľadom pracovníkov Národnej transfúznej 
služby z pracoviska Trenčín. Po vyšetrení, túto vzácnu tekutinu darovalo 35 dobrovoľných 
darcov. Za toto krásne gesto im patrí poďakovanie vopred od tých, ktorí ju budú potrebovať, 
hlavne pri záchrane života. text a foto: Viliam Solovič Zľava: J. Korytinová (darovala krv 20x), Z. Roháčková 

(28x), Ľ. Gondárová (25x), M. Roháček (25x).
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Jesenné variácie
Padajúce listy stromov

skladajú mozaiku
končiaceho leta,

posýpajú strechy domov,
ukryjú spomienky

letného sveta.

V červeni jabĺčok
odráža sa slnko,
čo hrialo plody,
spoza konárov.

Počuješ zvuk oráča,
čo odkrajuje zo zeme,
rady hliny lesknú sa,
pole na čas zadrieme.

V kríku šípka červená sa,
zdravý posol jesene,

príroda už prichystá sa,
oddychu jej doprajme.

Pavúčik si utká sieť,
natiahne sa prostred nej,

ešte oddych na svetle,
potom ho už niet....

J. Trúsiková

Začiatok školského 
roka v SOŠ Stará Turá
Po letnom, viac ako dvojmesač-
nom oddychu žiaci základných 
a stredných škôl zasadli opäť do 
školských lavíc. V pondelok 5. 9. 
2016 sa vďaka daždivému poča-
siu v jedálni SOŠ Stará Turá po 
slovenskej hymne žiakom i pra-
covníkom školy prihovoril ria-
diteľ školy Ing. Milan Duroška. 
Okrem starších žiakov a  pra-
covníkov zvlášť privítal prvákov, 
ktorí sa po úspešnom ukončení 
základnej školy rozhodli pokra-
čovať v štúdiu v tunajšej stred-
nej odbornej škole. A keďže za 
posledné 3 roky, napriek stále 
nepriaznivej populačnej situácii, 
ako v jednej z mála škôl počet 
žiakov stúpol o takmer 100, pri-
vítal aj ďalších nových učiteľov. 

„Verím, že dôvodom nárastu 
počtu žiakov je aj kvalita našej 
školy, jej vybavenie a  kvalifiká-
cia pedagogického zboru, ale 
tiež odbory zaujímavé, moderné 
a  hlavne uplatniteľné v  praxi. 
O  kvalite školy svedčí aj to, že 
v  nedávnej minulosti žiaci zís-
kali mnohé osvedčenia, vyhrali 
krajské, celoštátne a dokonca aj 
medzinárodnú súťaž, ako SOČ, 
Zenit, Enersol, Medzinárodný 
robotický deň a pod. A škola zís-
kala viackrát 1. alebo 2. miesto 
v  hodnotení SOŠ vo vedomost-
ných súťažiach - o Putovný pohár 
predsedu TSK, ale aj množstvo 
ďalších ocenení“ povedal okrem 
iného v príhovore riaditeľ školy.

Stredná odborná škola 

v Starej Turej je jednou z mála 
škôl na Slovensku, v ktorej okrem 
slovenských žiakov momentálne 
študuje aj 49 „zahraničných 
Slovákov“ zo srbskej Vojvodiny, 
prevažne v moderných elektro-
technických a  informatických 
odboroch, strojárstve a digitál-
nych médiách. Po úspešnom 
ukončení štúdia absolventi 
SOŠ, včítane zahraničných štu-
dentov, pokračujú v štúdiu na 
vysokých školách alebo pracujú 
u zamestnávateľov v Starej Turej 
i blízkom aj vzdialenom okolí. 
Vzhľadom na moderné študijné 
odbory školy, spoluprácu s fir-
mami a zamestnávateľmi sú na 
trhu práce veľmi žiadaní.

Ako po iné roky, aj tento sa 
podarilo škole zlepšovať mate-
riálne a hygienické podmienky. 
Prispela k  tomu aj výmena 
podlahových krytín, okien 
a  časti nábytku v  internáte, 
kde býva 120 žiakov a internát 
je jedným z  najväčších v  TSK. 
Ďalej výmena nábytku v škole, 
maľovanie priestorov, vybudo-
vanie ďalších odborných učební 
s  modernými pomôckami. 
Ďalšími plánmi v tomto roku sú 
oprava povrchu nádvoria školy 
a  parkovacích miest, oprava 
okien v škole a mnohé „drobné 
i väčšie opravy“.

Žiaci školy sa už stihli aj 
prezentovať v  Bratislave na 

„Vedeckom veľtrhu“ 14. septem-
bra, kde po boku iných stredných 

a vysokých škôl a vedeckých pra-
covísk vystavovali svoje práce, 
možnosti štúdia a zaujímavé veci 
s robotiky, automatizácie, digi-
tálnych a grafických technológií, 
inteligentných elektroinštalácií 
a  televíznej techniky, čo prilá-
kalo množstvo návštevníkov, 
hlavne z  radov mladej generá-
cie a vyslúžili si poďakovanie zo 
strany organizátorov.

SOŠ Stará Turá

Novinky zo Základnej školy
Teplé slnečné lúče nám spríjemnili prvý mesiac 
v škole. Ani sme sa nenazdali a  je za nami. Na 
školské lavice si pomaly zvykli aj naši prváci, kto-
rých máme 101. Pre žiakov celej školy sme pri-
pravili účelové cvičenia v prírode, kde si preverili 
svoje zručnosti. Začal sa zber šípok, ktoré zberáme 
každé ráno pred príchodom do školy.

14.9. sme boli na štadióne, kde pre deti pripra-
vili zaujímavé podujatie futbalisti.Všetci sme sa 
stretli na štadióne v Starej Turej, kde nás privítali 
organizátori - prezident MFK Mgr. Miroslav Krč 
a pani Mgr. Sylvia Záhorová.

Žiaci si užili dve hodiny športovania na 10 
stanovištiach na trávniku, kde sa im venovali 
mladí futbalisti a mohli si vyskúšať prácu s lop-
tou, svoju šikovnosť, vzájomnú spoluprácu, ale 
sa aj zabavili pri nohejbale a rôznych zábavných 

hrách. Väčšinou dievčatám sa venovali aj naše milé 
pracovníčky z CVČ Stará Turá, pani Mgr. Vierka 
Tepličková a Kristínka Kotrasová. 

 V mesiaci  september, druhákov pozvali tety 
z knižnice v Starej Turej, na milé divadielko Tri 
prasiatka. Deti sa zapájali do rozprávky, s pra-
siatkami precestovali okolie nášho kraja, spoznali 
Branč, Čachtický hrad, Bradlo. Precvičili si sepa-
rovanie odpadu, lebo múdre prasiatka našli pod 
stromom igelitku odpadu, zacvičili si. Aj vlk ich 
vyskúšal, či poznajú stromy a zvieratá v lese. Na 
záver si deti zaspievali s vlkom a prasiatkami. Veľká 
vďaka patrí nápaditým pracovníčkam z knižnice.

23.9. sa naši žiaci zúčastnili tanečného vystú-
penia skupiny Impulz Team.

Mgr. Dana Pribišová
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Spoločne na kolesách
Pri príležitosti Európskeho týž-
dňa športu zameraného na  boj 
proti obezite a  zdravý vývoj  
obyvateľstva, sme usporiadali 
športovú akciu: ,,Spoločne na 
kolesách“ pre deti a  rodičov. 
Využili sme krásne septem-
brové počasie a  ponúkli sme 
malým i  veľkým športovcom 
3 typy farebne vyznačených 
trás, odlišných od seba nároč-
nosťou.  Vďaka vedeniu mesta 
sme na naše športové poduja-
tie mohli využiť novú estetickú 
a bezpečnú pešiu zónu v okolí 
MŠ. Na štart sa postavilo množ-
stvo malých i väčších športovcov 
v prilbách, s bicyklami, odrážad-
lami, kolobežkami, trojkolkami 
i  korčuľami. Na pomyselnej 
štartovacej listine boli zapísané  
i deti na kolesách v kočíku, aby 
sa do akcie mohla zapojiť celá 
rodina. Veselá hudba podporo-
vala  príjemnú atmosféru v areáli 
MŠ a deti sa hneď po príchode 
s radosťou zapojili do úvodného 

zahrievacieho kruhu. Po uvítaní 
prítomných a  odštartovaní, sa 
všetci ,,športovci na kolesách“ 
radostne vyrojili z  MŠ vyzna-
čenými trasami. Malé deti sa 
vybrali okolo MŠ po červených 
stužkách, stredne zdatné deti sa 
viezli po žltých značkách okolo 
nového parku a  najzdatnejší 
športovci zvládli trasu modrej 
farby okolo drogérie. Cieľ bol 
v MŠ, kde pani učiteľky čakali 
na všetkých víťazov a slávnostne 
odovzdávali medaile a  jabĺčka. 
Po vyhodnotení a  spoločnej 
fotke na pamiatku sa všetci 
s  radosťou zakusli do jabĺčok, 
čo tiež bol zámer, aby sa deti od 
malička učili, že odmena môže 
byť i  zdravá. Ďakujeme všet-
kým zúčastneným rodičom že 
podporili našu akciu účasťou 
a veríme, že budú podporovať 
deti v špotovaní a zdravom vyu-
žívaní voľného času.

Tatiana Dúbravová 
MŠ Stará Turá

Bulharské ocenenie pre ZUŠ
Prvé úspechy tvorivých žia-
kov zo Základnej umeleckej 
školy v  Starej Turej prináša 
už začiatok nového školského 
roka. Spomedzi niekoľko tisíc 
zaslaných prác z rôznych kútov 
sveta, do 18. ročníka medzi-
národnej detskej umeleckej 
súťaže „Nová Zagora 2016“ 
v Bulharsku, oslovili odbornú 
porotu i výtvory detí zo ZUŠ 
Stará Turá. Každoročne je súťaž 
podporovaná iniciatívou zdru-
ženia „Nová Zagora“ a štúdiom 
výtvarného umenia 
„Dúha“, ktoré podpo-
rujú detskú umeleckú 
tvorbu vo výtvarnom 
prejave. Pre deti 
v  tejto súťaži neexis-
tuje žiadna špecifická 
téma a dokonca ani 
technika stvárnenia, 
preto žiaci mali pri 
svojej tvorbe voľnú 
ruku. Bulharské oce-
nenia získali Sára 
ALUŠICOVÁ  (6 
rokov) a  Dominika 
HANKÓCYOVÁ (7 
rokov), najmladšie 
žiačky prvých roč-
níkov vo výtvarnom 

odbore, pod pedagogickým 
vedením Mgr. Medňanskej 
Oľgy. Ich ocenené práce spolu 
s ostatnými výhernými dielami 
detských umelcov sú prezento-
vané na výstave v meste Nova 
Zagora, ktoré je považované za 
umelecké centrum Bulharska. 
Pre výraznejšiu prezentáciu 
diel sa bude výstava postupne 
presúvať i do iných krajín. 

Mgr. Medňanská Oľga 
ZUŠ Stará Turá

OBČIANSKA INZERCIA

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

• Predám šľapací šijací stroj zn. MINERVA, 2 staré 
lustre a kachle – peterky. Bližšie informácie na tel. 
č. 0904 642 749

• Ponúkam na predaj záhradu na ploche 5 árov 
v záhradkárskej osade Chrástnatá  v Starej Turej. 
Súčasťou záhrady je murovaná chatka rozmerov 
3,5 x 3,5 m, skleník rozmerov 3 x 5 m, stavaná udia-
reň, uzamykateľná miestnosť na náradie. Záhrada 
s ovocnými stromami je udržiavaná. Záhradkárska 
osada je oplotená, na uzamykanie, s prístupom 
autom. Cena dohodou. Kontakty: 0911 433 394, 
032/776 47 97

20 rokov s NADÁCIOU ŽIVOT 

Ubezpečujeme Vás, že všetky finančné dary boli použité 
v súlade so štatútom Nadácie ŽIVOT. Väčšina finančných pro-
striedkov bola prerozdelená v Programe malých komunitných 
grantov, vďaka ktorému sme počas 13 rokov podporili športové, 
kultúrne a vzdelávacie aktivity na obohatenie života detí a mlá-
deže nášho mesta. 

Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom, ktorí svoj voľný čas 
venovali organizovaniu akcií. Bez nich by nebolo možné zrea-
lizovať také množstvo aktivít pre staroturianske deti a mládež.

Vážení darcovia, veríme, že zachováte svoju priazeň Nadácii 
ŽIVOT aj v ďalších rokoch, pretože sme presvedčení, že „ každé 
poďakovanie je nový začiatok“.

Nadácia Život

Kontaktné údaje Nadácie Život:
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
tel.: 032/746 16 35, +421 915 984 308 
e-mail: iveta.petrovicova@staratura.sk, www.staratura.sk

Bankové spojenie:
VÚB, a. s., číslo účtu 1151264753/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0011 5126 4753

pokračovanie zo str. 1
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice augusta do 
polovice septembra 2016?
• V utorok 30. 8. sme v rámci Dňa otvorených dverí privítali v CVČ 24 

návštevníkov.
• Prvých štrnásť dní v septembri sme sa venovali najmä propagácii pra-

videlnej záujmovej činnosti CVČ v školách.
• Propagačnej činnosti sme sa venovali i v utorok 14. 9., kedy sme v spolu-

práci s futbalovým klubom na miestnom štadióne predstavili krúžkovú 
činnosť asi dvom stovkám detí zo základnej školy.

• Krúžkovú činnosť sme otvorili v pondelok 19. 9. 2016

Čo pripravujeme na október 2016?
• V utorok 4. 10. o 10.00 hod začína svoju činnosť Babyclub, na ktorom 

radi privítame rodičov s detičkami do 3 rokov. Potrebné je priniesť si 

prezuvky pre seba i dieťa.
• V stredu 5. 10. o 15.15 hod pozývame deti ZŠ do CVČ na Gaštaniádu. 

Akcia je zameraná na hru a pracovnú činnosť s netradičným prírodným 
materiálom. Deti si môžu priniesť svoje gaštany, ale ak nemajú, všetok 
materiál a pomôcky budú mať k dispozícii v CVČ.

• V stredu 26. 10. o 17.00 hod pozývame do CVČ nastávajúce mamičky 
na besedu Spokojné bábätko. Náplňou besedy: výchovné inšpirácie 
a poradenstvo. Vstupné: 0,- eur. Lektor: PhDr. V. Tepličková.

• Počas jesenných prázdninových dní pripravujeme pre deti ZŠ 
Halloweenske dielničky s Kikou a tradičnú strašidelnú Noc duchov. 
Presné informácie a časy uvedených akcií zverejníme v predstihu na 
plagátoch a webových stránkach CVČ

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

4. október – Svetový deň ochrany zvierat 
alebo O (ne)zodpovednosti chovateľov

Na jednej z tohtoročných letných cyklistických potuliek prírodou zaujal pozornosť môjho 
manžela nezvyčajný úkaz na ceste. Na slniečku sa tu vyhrieval stočený had. To by samo 
osebe nebolo nič zvláštne, čo ho však zarazilo, bola nezvyčajná kresba na tele hada. 
Užovka ani vretenica to byť nemohli, ako skonštatovali s kamarátom, a pretože sa nevedeli 
dohodnúť, čo to môže byť za druh, milého hada si odfotili a doma svoj objav skonzultovali 
s „múdrym“ internetom. Na ich prekvapenie bol had na fotke na vlas podobný veľhadovi 
kráľovskému. Táto príhoda by nebola až tak zaujímavá, keby sa odohrala v strednej alebo 
južnej Amerike, kde je tento had doma, no veľhada kráľovského cyklisti našli na lesnej ceste 
nad Starou Turou. Ako sa tam dostal? Pokiaľ sa do nášho kraja nedoplazil až z Ameriky 
(čo považujem za dosť nepravdepodobné), tak sú iba dve možnosti: buď niekomu ušiel 
alebo ho niekto do prírody vypustil. 

Zvieratá sa stali bežnou súčasťou našich 
domácností. Dokonca sa hovorí, že charak-
teristickú súčasnú rodinu už netvoria len 
rodičia a deti, ale jej neoddeliteľnou súčas-
ťou sa stáva i zviera. Kedysi to bol najmä 
pes, ktorý sprevádzal  svojich pánov na ich 
životnej púti, dnes sú to rôzne zvieracie 
druhy a padruhy a dá sa povedať, že čím je 
zviera exotickejšie, čudnejšie a netradičnej-
šie (a drahšie), tým viac spĺňa požiadavky 
módy a  spoločenskej prestíže. O  tomto 
vedia najviac niektorí kvázi chovatelia 
a  kvázi šľachtitelia, ktorí produkujú zvie-
ratá výlučne pre zisk. Z  ich chovov často 
vychádzajú tvory, ktoré síce spĺňajú módne 
požiadavky trhu, no sú to často zvieratá so 
skrytými genetickými chybami alebo zvie-
ratá choré a trpiace pri každom kroku či pri 
každom nádychu. Typickým príkladom sú 
psy, ktoré majú skrátené ňufáky (mopslík, 
buldoček, buldog a iní.), čo im spôsobuje 
veľké ťažkosti s dýchaním, alebo  tzv. pokr-
čené psy (napr. šar-pei), ktorým ich preví-
sajúce kožné záhyby spôsobujú jednak časté 
bolestivé zápaly a jednak im bránia dobre 
vidieť a počuť. Preto sú tieto zvieratá častými 
návštevníkmi veterinárnych kliník a pod-
stupujú rôzne plastické operácie, napríklad 
viečok alebo uší. Je potrebné podotknúť, že 
operačné zákroky nie sú pre tieto zvieratá 
módnou záležitosťou, ale vyslobodením 
a úľavou v ich zdravotných ťažkostiach. 

Pohromou pre zvieratá číslo dva sú 
samotní páničkovia - chovatelia, ktorí 
akosi zabudli, že zviera je celkom iný druh 
ako človek a že má úplne iné potreby. Prvá 
kategória chovateľov sú takí, ktorí v dobrej 
viere dávajú zvieraťu všetko, čo považujú za 
dobré pre seba. A tak si pes pochutnáva na 
rezníku so šalátom, papagáj pije pivo, škre-
čok sa napcháva čokoládou. To, že takto 
postupne prispievajú k zdravotným problé-
mom a celkovej devastácii svojho domáceho 
miláčika, si chovatelia vôbec neuvedomujú. 
Veterinárne kliniky a ambulancie praskajú vo 
švíkoch a veterinári priznávajú a potvrdzujú, 
že nikdy v minulosti sa u zvierat nevysky-
tovalo toľko zdravotných ťažkostí a chorôb, 
ako je tomu v súčasnosti. Vrátane psychic-
kých problémov a rakoviny. Príčiny sú rôzne, 
no veľmi sa podobajú tým najčastejším ľud-
ským – nedostatok pohybu a strava. Zviera 
sa často stáva hračkou a  terčom pokusov 
svojho pána. Podstupuje rôzne chirurgické 
skrášľovacie zákroky, nosí strojček na zuby, 
je ostrihaný, oblečený a obutý podľa posled-
nej módy, pýši sa neónovými farbami srsti. 
Aby bol dosť reprezentatívny a in, má svojho 
opatrovníka, pedikéra, kaderníka i psycho-
lóga. Chodí na terapie, rehabilitácie a žije 
bohatým kultúrnym životom. Mačky nelovia 
myši, ale nosia perlové korunky, prasiatka 
neryjú v zemi, ale spia v čipkách v spálni so 
svojim pánom. Poľudšťovaním sa zo zvierat, 

ktoré pôvodne ohromovali svojou prirodze-
nou krásou a vzbudzovali rešpekt, stávajú 
groteskné, tučné a choré monštrá. 

Druhá kategória chovateľov sú takí, ktorí 
naopak potreby svojho zvieraťa pri kúpe 
podcenili a zviera samé sa po čase stáva pre 
nich záťažou. Že je potrebné zviera niekoľ-
kokrát za deň venčiť? Ale ja predsa nemám 
toľko času. Že potrebuje zviera veterinárnu 
starostlivosť? Ale ja predsa nemám toľko 
peňazí. Zviera takéhoto chovateľa trpí, často 
je dlho bez pomoci choré, zranené alebo celé 
dni zavreté samé v malom priestore. A čo je 
najjednoduchším riešením pre nezodpoved-
ného chovateľa? Zbaviť sa ho. Utratiť ho? To 
nie, na to nemám srdce. Ale keď ho len tak 
vypustím do prírody... veď to je predsa jeho 
prvotná domovina... tam mu bude najlepšie. 
A tak sa stovky a tisícky domácich a exotic-
kých zvierat ocitajú v prírode. V tej prírode, 
od ktorej sme ich postupne odvykli, kde už 
na jednej strane nedokážu prežiť a kde sa stá-
vajú ľahkou korisťou iných druhov či obeťou 
klimatických podmienok, alebo na strane 
druhej sa stávajú predátormi a nebezpečen-
stvom i pre samotného človeka.

I  v  Starej Turej žijú stovky zvierat. 
I  v  Starej Turej máme stovky chovateľov. 
Dúfajme a prajme zvieratkám k ich sviatku, 
aby ich páni boli tou treťou kategóriou cho-
vateľov. Rozumní, múdri a zodpovední.

Věra Tepličková
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NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria  Sparks, Nicholas: V tvojich očiach • Krišofíková, Adriana: 
Sny na mieru • Giono, Jean: Muž, ktorý sadil stromy • Moyesová, 
Jojo: Predtým ako som ťa poznala Detektívky  Persson, Leif 
G. W.: Skutočný príbeh o Pinocchiovom nose • Kepler, Lars: Ihrisko 
• Läckberg, Camilla: Krotiteľ Náučná  literatúra  Hayová, 
Louise, L.: Miluj svoj život • Jedlička, Richard: Poruchy socializace 
u dětí a dospívajících • Antal, Martin: ADHD očami ADHD – 2. diel 
(Pomáhajte a bavte sa) Detská  literatúra  Pogram, Miroslav: 
Rozprávkový šlabikár • Brezina, Thomas: Prípad pre teba a Tigrí 
tím. Ohnivý drak • Lockerová, J.: Ľudové riekanky o zvieratkách 
• Bendová, K.: Čačky hračky Detská náučná literatúra  Kol.: 
Jedinečný svet vlakov • Beutelhauser, Róbert: Turci, Habsburgovci 
a iné pohromy

I keď sa už začal školský rok a malí školáci majú svoje povinnosti, 
v knižnici sa radi v spomienkach vraciame ku sladkému času prázdnin. 
Do obdobia, keď dni sú dlhšie ako noci, ešte sú príjemné letné večery. 
Snažíme sa ozvláštniť bežný chod knižnice a deťom hrávame divadlo. 
Koncom prázdnin sme si naštudovali a zahrali zo Zlatej knihy bájok 
známu bájku O myši poľnej a myši domácej. Hravou formou sme 
priblížili hodnoty  priateľstva a slobody.

Eva Nováčiková

DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS SRDEČNE POZÝVA

•	7.  októbra  2016  o  19.00  hod.  – Galakoncert  La 
Gioia. Zoskupenie troch spevákov prezentuje hudobný 
štýl, pop operu, ktorý spája populárnu hudbu a operný 
spev. Repertoár tria tvoria nielen skladby svetovej hudobnej 
scény, ale najmä pozoruhodné úpravy známych sloven-
ských a českých hitov, ktoré v podaní La Gioia znejú doteraz 
nepočutým, originálnym spôsobom. Vstupné: 12,- a 13,- €

•	6. novembra 2016 o 16.00 hod. – detské predstavenie 
Divadla Jaja Hlúpe Kura, kde sa deti zábavnou formou 
dozvedia o fantastických prírodných úkazoch: ako prichá-
dzajú na svet kuriatka, prečo húseničky cez zimu spinkajú, 
čo sa im sníva a všeličo iné… Vstupné: 4,- € (deti do 1 roka 
zadarmo)

PRIPRAVUJE KURZY

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

ORGANIZUJE AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY

•	8. októbra 2016 – Burčákový pochod do vínnej osady 
Šidleny u Milotic. Štyridsiaty ročník putovania po pivnič-
kách miestnych vinárov, pre odhodlaných turistov s mož-
nosťou pokračovať v pochode smerom na Dubňany a do 
Mutěníc. Občerstvenie zaistené miestnymi vinármi, popo-
ludní zábava a posedenie pri živej hudbe. Poplatok za 
dopravu: 10,- €

•	12. októbra 2016 – na Zimný štadión Ondreja Nepelu 
Bratislava na koncert Marika Gombitová a priatelia. 
Veľkolepý narodeninový koncert niekoľkonásobnej 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 prirovnávaná 
k ikonickej Edith Piaf, počas svojej kariéry naspievala viac 
ako1200 piesní, vydala viac ako 40 albumov a koncerto-
vala na všetkých kontinentoch sveta. Poplatok: 71,- €

•	31. októbra 2016 – do Divadla Tower Stage na slovenský 
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.

Životopis – Michal Slavka
(15.8.1921 Kysáč, Srbsko – 8.8.2016 Jur pri 
Bratislave), literát, vlastenec, prekladateľ, his-
torik a znalec diela Márie a Kristíny Royových. 
Otec Ján Slavka, matka Anna, rod. Kolárová, 
manželka Alžbeta, rod. Hlubučková, deti Svet-
luša, Radomír, Svetozár a Nadežda.

Michal Slavka sa narodil v slo-
venskej obci Kysač, dnešná 
Srbská republika, v  kraji 
Vojvodina na Dolnej zemi slo-
venským rodičom. Maturoval 
na slovenskom gymnáziu Jána 
Kollára v neďalekom Báčskom 
Petrovci. V  čase dospievania 
na budúcu životnú orientáciu 
Michala Slavku pôsobili via-
ceré okolnosti. 

Oslovili ho práce sestier 
Royových a hlavne jeho osobné 
stretnutia s Jánom Roháčkom, 
našim rodákom, misijným 

pracovníkom Biblickej spo-
ločnosti, ktorý šíril nábožen-
skú protialkoholickú literatúru 
a venoval sa hlavne práci medzi 
rómskym obyvateľstvom. To 
rozhodlo a po maturite odchá-
dza študovať misijné školy. 
Začínal na Teologickej škole St. 
Andrä pri Villachu v Rakúsku, 
pokračoval na Misijnej škole 
Tannhübl v Glatz, v Nemecku, 
kde ho zastihla i  2. svetová 
vojna.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985

pokračovanie na str. 12
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, ale 

v našich srdciach stále žiješ s nami.

Dňa 13.10.2016 si pripomíname 1. výro-
čie od smrti nášho drahého manžela, 
otca a starého otca Ľubomíra 
NEMCA.

S láskou spomína smútiaca rodina.

•
Dňa 9. októbra 2016 uplynie 15 rokov, 
čo nás navždy opustila naša manželka, 
matka a babička pani Zdenka 
FRNOVÁ. Zároveň si pripomíname 
jej nedožité 70-te narodeniny. 

S láskou spomína manžel, 
dcéra a syn s rodinami.

•
Aj keď si odišiel a niet ťa medzi nami, 

v našich srdciach zostávaš stále s nami. 

Dňa 8. septembra 2016 uplynulo 5 
rokov, čo nás navždy opustil Michal 
VALLO.

S láskou spomína manželka, syn Juraj, 
Igor s rodinou a pravnuk Majko. 

•
Dňa 25.9.2016 uplynulo 10 rokov čo 
nás navždy opustila naša milovaná 
mamička a babička Antónia 
POŽGAYOVÁ. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Odišiel si náhle, tíško, bez slovka rozlúčky. 

Dňa 9.8.2016 navždy dotĺklo srdce 
nášho manžela, otca, deda, syna 
a brata Petra ROHÁČKA. Ďakujeme 
rodine, kolegom z firmy Elster, priate-
ľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť.  
Veľmi si vážime všetku podporu, ktorou 
ste nám pomáhali zmierniť náš veľký 

žiaľ. 

Smútiaca rodina

•
V tomto období si 
p r i p o m í n a m e 
nedožité 80. a 81. 
výročie narodenia 
našich milých 
príbuzných Boženy 
a Drahomíra 

RUBANINSKÝCH. 

S úctou a vďačnosťou spomína celá rodina. 

Už stíchli kroky známe, niet hlasu, čo nás domov 
zval, niet už cesty, ktorá vedie k mame, zostalo 

len ticho, bolesť a žiaľ. Chceli by sme vrátiť späť tú 
chvíľu, chceli by sme zastaviť čas, v našich srdciach 

si však nezomrela, naďalej budeš žiť v nás. 

Dňa 8. októbra 2016 si pripomenieme 
nedožité 85. narodeniny našej drahej 
mamy, babičky a prababičky Boženy 
KOSTELNEJ. Zároveň si pripomíname 
deň 6.10.2013 kedy nás navždy 
opustila. 

S láskou a úctou spomínajú 
dcéry Jana a Drahomíra s rodinou. 

•
Tvoj hlas sa stratil v diaľ, úsmev tvoj vietor 
vzal, nám len v srdci spomienku zanechal. 

Dňa 8.10.2016 si pripomíname 3. výro-
čie úmrtia nášho milovaného syna, 
vnuka, bratranca a synovca Mareka 
HARUŠŤÁKA. Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 
rodičia a ostatná 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 8.10.2016 uplynuli 2 roky od smrti 
našej milovanej manželky a mamičky 
Jarmily ELIÁŠOVEJ.

S láskou a úctou spomína manžel 
Eugen, dcéra Jarmila s rodinou, 

ostatní príbuzní a známi.

•
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať 

a s bolesťou v srdci na Teba spomínať.

Dňa 17.9.2016 sme si pripomenuli 
smutné 3 roky, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, dedko, svokor, 
brat, švagor Ján BARAN. 

S láskou spomína celá rodina. 

•
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... 

Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.

Dňa 22.10.2016 uplynie rok, čo vo 
veku 60 rokov nevinne tragicky zahynul 
náš otec, starý otec a manžel Fran-
tišek HRUŠA. Nezmierený s tragickou 
udalosťou s láskou spomínajú man-
želka, synovia Radovan a Peter 
s rodinami.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Tamar Charastej, Katarína Štepanovicová, 
Alexander Rechtorík, Kristína Hrabovská, 
Matej Kurtiš, Patrícia Prokešová, Vladimír 

Blaho, Adam Šuhajda 

Idú spoločným životom
Martin Petre zo Starej Turej a Alena Žákovicová 
zo Starej Turej, Peter Csépe z Trnavy a Mgr. 
Katarína Žoltická zo Starej Turej, Ján Durec 
zo Starej Turej a Ivana Galbavá zo Starej Turej, 
Adam Škorvaga z Bratislavy a Lenka Chudíková 
zo Starej Turej, Ján Pláňavský zo Starej Turej 
a Erika Bielčiková zo Starej Turej, Mgr. Lukáš 
Roder z Trenčína a Mgr. Mariana Škorcová zo 
Starej Turej, Kiefer John Gordon zo Spojeného 

kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 
a Radka Kozárová zo Starej Turej, MVDr. Miloš 
Čelka z Myjavy a Eliška Sečkárová zo Starej 
Turej, Ing. Ladislav Hodermarský zo Starej Turej 
a Veronika Hanuljaková zo Strečna, Miroslav 
Hornáček zo Starej Turej a Martina Žáková 
z Bratislavy

Posledné rozlúčky
Branislav Belák, Ján Zálešák, Anna Podhradská, 
Magdaléna Hvožďarová, Vlasta Filáčková, 
Ľudmila Pitlíková, Terézia Zaňátová

Zoznam jubilantov 
za mesiac OKTÓBER 2016

Anna Žabková, Ing. Mariana Školudová, 
Anna Blašková, Viera Pilátová, Miroslav 

Klimáček, Anna Madunická, Anna Alušicová, 
Emília Sadloňová, Viera Škyrtová, Věra 
Požgayová, Jarmila Peťková, Viera Škrhová, 
Martin Teplička, Jozefa Podolanová, Oľga 
Uhrová, Vladimír Václavek, Emília Tučková, 

Emília Valentová, Elena Ondrášiková, Anna 
Čierniková, Veronika Truhlíková, Ján Michalek, 
Janka Žáková, Mária Petrášová, Vladimír 
Hornáček, Emil Hritz, Božena Hluchá, Anna 
Zubáňová, Július Kováč, Emília Koštialová, 
Pavel Ando, Milan Miko, Klára Dvončová, 

Miroslav Nemec, Milan Tučka, Emília Durcová, 
Emília Skovajsová, Hedviga Čierniková, Ján 
Hučko, Anna Maláriková, Anna Černáková, 
Elena Ježová, Emília Mikitová, Katarína 
Mačicová, Ing. Jaroslav Vavrovič, Emília 
Hargašová, Božena Novomestská, Emília 

Chriašteľová, Július Turák, Kamila Smolinská, 
Emília Stachová

Úcta a pietna spomienka na mestskom cintoríne
Mesto Stará Turá a staroturianske cirkevné zbory Vás pozývajú na ekumenickú spomienku pri príležitosti 

Pamiatky zosnulých, ktorá sa uskutoční pondelok 31. októbra 2016 o 15.00 hodine v Dome smútku Stará Turá.
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Obnova židovského 
cintorína v Starej Turej
Od júla 2016 prebieha realizácia projektu obnovy židovského cinto-
rína v Starej Turej. Cintorín pochádza pravdepodobne z 18. storočia 
a nachádza sa nad úbočím Dráh, nad pohostinstvom Salaš. Dlhé 
roky chátral a bol preto kompletne zarastený krovinami a rôznymi 
popínavými rastlinami.

Táto aktivita vznikla ako iniciatíva novo-
vznikajúceho občianskeho združenia 
Staroturanský okrášľovací spolok, Mestského 
múzea v  Starej Turej a  Múzea sestier 
Royových. V prvom kroku sa zameriavame 
na dôsledné vyčistenie terénu, odkrytie 
náhrobných kameňov v zemi, postavenie 
existujúcich náhrobkov a  ich upevnenie. 
Podľa finančných možností budeme ďalej 
pokračovať v obnove cintorína. Naším záme-
rom je takisto využiť nové poznatky získané 
postupným odkrývaním nových náhrobkov, 
ktoré skombinujeme s archívnymi zdrojmi 
a vytvoriť na cintoríne exteriérovú expozíciu, 
z ktorej sa návštevníci dozvedia viac o živote 
a  zvykoch našich niekdajších židovských 
spoluobčanov.

Nakoľko čistiace práce sú veľmi namá-
havé a zdĺhavé, rozhodli sme sa osloviť aj 
verejnosť, a  preto sme prostredníctvom 

sociálnej siete a spo-
lupráce s miestnymi 
cirkvami zorganizo-
vali verejné brigády. Prvá sa uskutočnila na 
začiatku augusta a odvtedy sa raz za týždeň 
stretávame na tomto mieste a usilovne pra-
cujeme na jeho obnove. Za ten čas sa tu spra-
vilo obrovské množstvo práce. Z turanskej 
„džungle“ sa po pár týždňoch stal takmer 
vyčistený priestor, kde každý týždeň nachá-
dzame nové a nové náhrobky. Akcií čistenia 
židovského cintorína sa doposiaľ zúčastnilo 
takmer 60 dobrovoľníkov, z ktorých veľká 
časť chodieva pravidelne. Na pomoc prichá-
dzajú dospelí, deti i celé rodiny. K dispozícii 
pre nich máme ochranné rukavice, pracovné 
nástroje a zabezpečujeme tiež malé občer-
stvenie. Ruku k dielu priložili i Technické 
služby mesta, ktoré nám odvážajú nahro-
madený biologický odpad. Verejných brigád 

na židovskom cintoríne sa môžu zúčastniť 
všetci, ktorí nám chcú pomôcť obnoviť toto 
pietne miesto – kamenného svedka niekdaj-
šej židovskej komunity v Starej Turej.

Lucia Poľanská 
Mestské múzeum Stará Turá

Hodová slávnosť rímsko-katolíckej farnosti v Starej Turej
Hodová slávnosť je pre každú farnosť významný a sviatočný deň. 
Inak tomu nie je ani v rímsko-katolíckej farnosti v Starej Turej. Vo 
sviatok Nanebovzatia Panny Márie, deň posvätenia kostola, sa 
konala slávnostná hodová svätá omša. V úvode privítal domáci 
kňaz Otec Daniel pozvaných vzácnych hostí: Otca Norberta, Otca 
Petra, pani primátorku Ing. Halinárovú, zástupkyňu primátorky Bc. 
Zigovú, hostí z Novej Lhoty, Boršíc a samozrejme domácich farníkov. 

Po ukončení hodovej svätej 
omše nábožné piesne vystriedali 
ľudové, ktoré zahrali a zaspievali 

žiaci MgA. Michala Stískala. 
K dobrej nálade prispelo pohos-
tenie, nechýbali koláče, klobása, 

slanina a  pre starších domáca 
slivovica a víno.

Je už niekoľkoročnou tra-
díciou, že hodová omša je oži-
vená ľuďmi oblečenými do 
Staroturianskych a Moravských 
krojov. Veľmi sa teším, že 
v  tomto roku bolo veľa kro-
jovaných chlapcov a  dievčat. 
Krásne boli aj mladé mamičky 
v slávnostných krojoch spolu so 

svojimi malými deťmi. Úprimne 
Vám všetkým ďakujem za Vaše 
nadšenie a  záujem okrášliť 
hodovú slávnosť v  tradičnom 
ľudovom kroji.

Málokto vie, že kroj je pova-
žovaný za najvyššie postavené 
spoločenské oblačenie. Keď si 
ich ľudia obliekajú, vyjadrujú 
tým zdravú hrdosť na svoj národ, 
na naše Slovensko a  na tento 
prekrásny Podjavorinský kraj. 
Mnohí si ani neuvedomujú, že 
je to zároveň úcta k našim pred-
kom, k tým, ktorí v tomto kraji 
a meste v minulosti žili.

Na záver by som chcela 
poďakovať pánovi farárovi Mgr. 
Danielovi Vachanovi, ktorý 
sa postaral o  slávnostný prie-
beh svätej omše, miništrantom, 
ženám, ktoré napiekli koláče 
a  postarali sa o  pohostenie. 
A  samozrejme moje poďako-
vanie patrí i všetkým, ktorí sa 
svojim slávnostným odevom - 
krojom podieľali na dôstojnom 
priebehu hodovej slávnosti.

Jitka Durcová
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Krásne dni v Žítkovej
Väčšina z dospelých vie, že byť rodičom je úloha krásna, život naplňujúca, ale aj náročná 
a občas veľmi ťažká. Byť však rodičom, ktorý vychováva dieťa so zdravotným postihnutím, 
je oveľa náročnejšie, nielen z dôvodu samotnej výchovy a starostlivosti, ale i z dôvodu 
mnohých predsudkov a neochoty spoločnosti prijať  inakosť takýchto detí. 

V Starej Turej žije pomerne početná skupina 
detí s rôznymi formami postihnutia. Členky 
Komisie pre sociálne veci a bývanie v spolu-
práci s pracovníčkami sociálneho oddelenia 
MsÚ Stará Turá majú dlhodobý cieľ napomá-
hať tejto skupine detí. Ponúkli 16 rodinám, 
predovšetkým tým, ktoré vychovávajú deti 
s autizmom dvojdňový rekondičný pobyt 
v hoteli Kopanice v Žítkovej spojený s odbor-
nými konzultáciami pre rodičov. Záujem 
o pobyt prejavilo 11 rodín, ktoré sa stretli 
v pondelok 12. 9. v prekrásnom kopaničiar-
skom prostredí nad Starým Horzenkovom. 
Krásne, takmer letné počasie, priateľskosť 
a rodinná atmosféra v hoteli ponúkla deťom 
a rodičom dokonalý priestor na relax, zábavu, 
tvorivosť a konzultácie nielen s odborníkmi, 
ale dôležitá bola i výmena osobných skú-
seností medzi rodičmi. Celú skupinu detí 
a rodičov stmelil skvelý animátor Marián 
Magdoško, ktorý svojimi súťažami, boha-
tou fantáziou a nespútanou energiou všet-
kých naladil na športového a  súťaživého 
ducha. Medzi dospelými a deťmi sa vytvo-
rili hlbšie priateľstvá, celé podujatie sa nieslo 
v  priateľskej, takmer rodinnej atmosfére. 
Počas celého pobytu mali rodičia možnosť 

diskutovať o svojich problémoch so špeciál-
nymi pedagogičkami Ľubkou Babulicovou 
a Vierkou Juricovou, čo bolo obohatením 
pre obe strany. Program pomáhali tvoriť aj 
deti – Janka Štepanovicová bola lektorkou 
tanca. Vo veselom víre Zumby sa vlnila celá 
skupina, ale únava postupne väčšinu pre-
mohla a záver dotiahla Janka sama. Ďalším 
hudobne nadaným mládežníkom bol Lucas 
Kadlečík, odborník v hre na ozembuch. Pri 
večernom opekaní spolu s Mariánom a jeho 
hrou na gitaru vytvorili skvelý večer napl-
nený spevom a tancom. 

Neďaleko hotela Kopanice sa nachá-
dza aj dom poslednej Žítkovskej bohyne, 
vedmy. Bola to žena, ktorá liečila bylinkami, 
vedela nájsť stratené, alebo ukradnuté veci, 
ale dokázala tiež chrániť pred urieknutím. 
Využili sme blízkosť hotela a počas krátkej 
turistickej prechádzky sme navštívili jej 
dom, osviežili sme sa na susednom salaši. 
Hotel nám okrem výbornej kuchyne ponú-
kal aj wellness služby, ktoré boli príjem-
ným spestrením pre všetkých účastníkov. 
Nezaháľali sme však ani v športových a tvo-
rivých aktivitách. Každý si z pobytu odniesol 
vlastnoručne namaľované tričko, svietniky, 

vymaľoval si mandalu, deti získali množstvo 
cien za svoje športové výkony počas para-
lympiády. Mamy boli za tvorivé aj športové 
výkony odmenené balíčkom od firmy Yves 
Rocher. 

Všetko sa raz skončí – či to dobré, a či zlé. 
Našťastie, pre nás bol čas strávený na kopani-
ciach skutočne naplnený radosťou a veľkou 
spokojnosťou. Hotel Kopanice v Žítkovej 
ponúkol priestor a podmienky, aby sa tieto 
deti cítili šťastné a akceptované so svojimi 
špecifikami. Preto aj rozlúčka s  novými 
priateľmi a s hotelom, ktorý môžeme nazvať 
oázou pokoja, bol ťažký. Veríme, že sa nám 
podarí zopakovať takto skvele prežité dni aj 
v budúcnosti.

Za krásne dva dni, počas ktorých pook-
riali srdiečka mám a  rozveselili sa mysle 
zúčastnených detí ďakujeme sponzorom:
• Nadácii ŽIVOT
• ELSTER, s. r. o.
• ELSTER Water Metering system, s. r. o. 
• SENSUS Slovensko, a. s.
• JUSTUR, s. r. o. 

Júlia Bublavá za Komisiu pre sociálne veci 
a bývanie a Sociálne oddelenie MsÚ

Nielen v októbri
Október je mesiac plný farieb, ktoré nám dávajú listy stromov, 
zbiera sa posledná úroda, využívajú sa posledné krásne slnečné 
dni na prechádzky. Pre niektorých je tento mesiac smutný, lebo 
sa tak rýchlo blíži zima, pre iných je krásny a s plnými dúškami si 
vychutnávajú posledné teplé slnečné lúče. Október je predovšetkým 
mesiacom, ktorý patrí naším seniorom a úcte k starším.

I v našom meste sa venuje pozor-
nosť našim seniorom a  to nie-
len v  októbri. Samozrejme, že 
intenzita podujatí pre seniorov 
je v  tomto mesiaci vyššia, ale 
aktívny život seniorov v našom 
meste môžeme vidieť po celý 
rok. Mesto každoročne vyna-
kladá nemalé prostriedky na 
chod Denného centra pre senio-
rov na Starej Turej a  Papradi. 
V  Dennom centre seniorov 
v Starej Turej sa seniori stretá-
vajú každý týždeň. A nie je to len 
o tom, že  sa stretnú a porozprá-
vajú, ale majú veľa zaujímavých 
diskusií s  pozvanými hosťami, 
alebo si pripravia program 
sami. Taktiež navštevujú rôzne 
kultúrne podujatia, chodia 
sa kúpať do Dunajskej Stredy 

a spolu realizujú výlety po blíz-
kom okolí. Samozrejme samo 
by to nefungovalo, vďaka patrí 
aj vedúcej klubu p. Halabrínovej 
v Starej Turej a vedúcej klubu p. 
Klimáčkovej na Papradi, ktoré 
zodpovedne pristupujú k  svo-
jim povinnostiam a  zabezpe-
čujú, aby všetko klapalo ako 
má. Svedčí o tom i fakt, keď mi 
babička, ktorá práve smerovala 
do Denného centra seniorov 
zvestovala, že už mešká, tak 
nemá čas sa so mnou vybavovať 
a v ruke držala „spevník“, kde 
mala na vrchnej stránke svoju 
fotku a v ňom pesničky, ktoré 
si spievajú len tak pre radosť 
a potešenie. 

Taktiež v  Zariadení opat-
rovateľskej služby sa seniori 

zúčastňujú rôznych aktivít, či už 
vonku, kde si vo svojej záhradke 
sadia, opekajú, alebo si zacvičia 
na cvičiacich prvkoch, ktoré sa 
v areáli nachádzajú. Navštevujú 
kultúrne podujatia. A  pri 
poslednej návšteve mi ukazovali 
obrázky, ktoré si vyrábali, alebo 
pekné farebné podsedáky. Pri 
všetkom im asistujú opatrova-
teľky, ktoré zabezpečujú 24hodi-
novú starostlivosť v Zariadení 
opatrovateľskej služby, ktoré tiež 
spravuje mesto Stará Turá.

Taktiež rôzne hudobné 
vystúpenia v  Dome kultúry 
Javorina spríjemňujú seniorom 
voľnú chvíľu a  umožňujú kul-
túrne vyžitie. Mesto v  rámci 
cezhraničnej spolupráci s part-
nerským mestom Kunovice 
uskutočňuje stretnutie senio-
rov či už v Kunoviciach, alebo 
v Starej Turej, spojené s obedom 
a zábavou. 

Čiže nielen v mesiaci októ-
ber sa v  našom meste venuje 
seniorom pozornosť, ale po celý 
rok. Úcta k starším by mala byť 
hlavne spontánna a  sústavná, 
veď starší ľudia si ju zaslúžia. 

Vekom nadobudli rôzne skú-
senosti, ktoré môžu odovzdať 
mladším.

Staroba je výzva. Pripomína 
nám, aby sme nestrácali čas 
a  jeden druhému práve teraz 
povedali milé slovo, že sa máme 
radi. Všetko na svete môže člo-
vek zastaviť, každý pohyb, každý 
nepokoj, čo však nezastaví , 
nespomalí, je čas. Čas plynie 
ako rieka nášho života. Míňa 
sa deň za dňom, rok za rokom. 
Starnutie prichádza pomaly, 
nenápadne. Nedá sa tomu 
vyhnúť. Sem-tam vás niečo 
zabolí, objaví sa vráska, skôr či 
neskôr obelejú vlasy.

Prajeme  Vám pevné zdra-
vie, veselú myseľ, veľa úsmevu,  
elánu a radosti zo života . Prežite 
ďalšie roky obklopení láskou, 
úctou a  pozornosťou svojich 
najbližších a dni vášho zrelého 
veku prepletené vďačnosťou nás 
všetkých. Nech je vaša jeseň plná 
farieb, z  ktorých každá bude 
znamenať jedno krásne  prežité 
obdobie života.

Sociálne oddelenie 
MsÚ Stará Turá



12  Staroturiansky Spravodajca 10/2016 www.staratura.sk

Zapískal Jánošík...
Ej, Jurko, Jurko, keby si mohol vidieť svoju rodnú Terchovú 
dnes, ináč by si si pískal, ako kedys pred tromi storočiami. 

Dôchodcovia z Klubu dôchod-
cov zo Starej Turej v dňoch od 
14. augusta do 19. augusta mali 
možnosť navštíviť Jánošíkov kraj 
a pokochať sa jeho nádhernou 
prírodou. No nie len prírodou. 
Terchová je obec so štyrmi tisíc-
kami obyvateľom, ale vybavená 
je ako malé, čisté mestečko, kde 
sa harmonicky dopĺňajú histo-
rické dreveničky s modernými 
vilkami po oboch stranách 
Bieleho potoka. Výstavné domy, 
jeden honosnejší ako druhý 
núkali nám myšlienku a otázky: 
kde sa vzali v tomto chudobnom 
kraji, kde niet priemyslu ani 
úrodnej zeme?  Od šoféra mik-
robusu a od zhovorčivej panej 
na chodníku sme sa dozvedeli, 
že chlapi z  tohto kraja odchá-
dzajú pracovať do Nemecka, 
ale aj do Švédska. Zarobené 
peniaze potom premieňajú na 
honosné väčšinou dvojpod-
lažné domy. V  Terchovej sme 
pri týchto palácoch takmer nevi-
deli zeleninové záhradky, hoci 
je to dedina. V predzáhradkách, 
oknách a balkónoch kvitnú len 
kvety. Kvety rôznych druhov 
a  farieb, ktoré majú prilákať 
turistov, lebo na mnohých brán-
kach viseli tabuľky s oznamom, 
že je to penzión alebo v dome 
poskytujú privátne ubytovanie. 
Obec žije z turizmu. 

Aj my sme boli ubytovaní 
v jednom takom penzióne. Volal 
sa Goral. Do centra obce bolo 
dosť ďaleko a dalo sa tam ísť po 
oboch stranách potoka, podobne 

ako u nás na Starej Turej. Hneď 
v nedeľu popoludní sme si toto 
centrum prezreli a pokochali sa 
pohľadom na majestátnu sochu 
terchovského zbojníka – hrdinu, 
Jura Jánošíka. Stojí na kopci nad 
obcou a  spolu s  obnoveným 
kostolom tvoria dve dominanty, 
podľa ktorých sa môžu turisti 
orientovať. Autorom plechovej 
sochy je sochár J. Kulich. V kos-
tole nás potešil pekný drevený 
pohyblivý betlehem. 

V  pondelok po nás prišiel 
až pred penzión miestny vláčik 
a jeho mladá sympatická sprie-
vodkyňa nám komentovala 
všetko, čo sme v okolí Terchovej 
mohli vidieť. No my sme chceli 
niečo aj zažiť,  a tak sme si trúfli 
prejsť aspoň časť Jánošíkových 
dier. Bolo to úžasné: jednak 
neskutočné prírodné výtvory 
zo skál a vody, ale udivovala nás 
aj ľudská dômyselnosť, aby tieto 
skalnaté útvary boli aj prístupné 
a schodné. 

V utorok nás autobus zavie-
zol do Vrátnej doliny a lanovkou 
sme sa vyviezli na Chleb. Niektorí 
odvážlivci to skúsili ďalej stúpa-
júcim chodníkom, ale po čase 
sa vrátili a všetci sme dali pred-
nosť lanovke, aby nás zviezla späť. 
V stredu nás objednaný mikrobus 
odviezol do obce Stará Bystrica, 
kde sme si pozreli zaujímavý orloj 
so siedmimi postavami a nové 
námestíčko s tabuľkami pamät-
ných udalostí obce, zabudova-
nými priamo do dlažby. Tabuľky 
pripomínali návštevníkom, kedy 

boli v obci požiare, povodeň, cho-
lera, vojnové udalosti.

A bol tu štvrtok, ktorý sme 
celý poctivo prechodili až po 
posledný dom a poslednú dre-
venú chatku smerom k  osade 
U Jánošov, kde sa Jánošík v janu-
ári 1688 narodil. Pokrstený bol 
25. januára vo Varíne, kam vtedy 
Terchová patrila. 

Vyškriabali sme sa aj na 
vysoký svah k  terchovskému 
amfiteátru, kde sa týždeň pred-
tým konal známy terchovský fol-
klórny festival. Keď sme zliezli 
dole, boli sme na futbalovom 
štadióne. Pri ňom majú vybu-
dované pekné nové športové 
centrum s bazénom, kde sa na 
záver pobytu naši seniori mohli 
aj vykúpať a veru to aj využili, 
niektorí. 

Do programu uplynulých 
dní sa nám ešte zmestila náv-
števa miestneho múzea. Práve 
tu svoje obrazy vystavoval akad. 
Maliar Zdeno Horecký, krodák 
z  Terchovej. Na svojich obra-
zoch zachytáva veľmi často 
Rozsutec, najvyšší vrch Malej 
Fatry. Absolvovali sme výstup 
na Rozhľadňu a  vychádzku 
na Kalváriu, odkiaľ bol tiež 

nádherný výhľad na okolité 
hory. Hory a  samé hory. Sem-
tam nejaký pasienok a na ňom 
stádočko oviec. Natíska sa myš-
lienka, kde tí pandúri vyháňali 
poddaných na panské, keď tu 
nevidno ani kúska poľa súceho 
na obrábanie. 

A predsa tu ľudia žili, rodili 
sa a zomierali. Musel to byť tvrdý 
chlebík, dorobený na takej tvr-
dej zemi.

V  piatok sme sa vrátili 
domov plní dojmov, zážitkov 
a šťastní, že sme spoznali ďalší 
kúsok našej peknej slovenskej 
domoviny. 

Alžbeta Cibulková

Životopis – Michal Slavka

Michal Slavka nezostáva k týmto 
vzniknutým skutočnostiam 
ľahostajný. Pomáha vojnovým 
zajatcom, za čo bol čoskoro zat-
knutý, väznený a nasadený na 
nútene práce. Až v apríli 1945 
sa mu podarilo utiecť do Čiech 
a hneď sa zapojil do protifašis-
tického hnutia. Už 4. mája 1945 
sa aktívne zúčastnil bojov za 
oslobodenie mestečka Trhový 
Štepánov a  blízkeho nemec-
kého tábora. Po ukončení vojny 

sa vracia k  rodine do rodiska. 
Onedlho, v  januári 1946 však 
už ako repatriant sa trvalo pre-
sídľuje do Československa. Od 
januára 1947 začína pracovať 
v abstinentskom spolku Modrý 
kríž na Starej Turej. Nie však 
nadlho. Po roku 1948 komunis-
tický režim ruší registráciu všet-
kých spolkov a teda i Modrého 
kríža. Michal Slavka sa následne 
zamestnal ako mzdový účtov-
ník v  miestnej tehelni, neskôr 
v  Podjavorinskom výrobnom 

družstve v Starej Turej. V r.1949 
sa oženil s  Alžbetou Hlu-
bučkovou, s ktorou mal štyri deti.

Michal Slavka bol znalcom 
diela Márie a Kristíny Royových 
a ako taký i zakladateľ a správca 

„Izby sestier Royových“ na Starej 
Turej. Bol činný i literárne ako 
básnik, spisovateľ, preklada-
teľ a historik. Jeho celoživotná 
snaha smerovala k  udržaniu 
kontinuity prebudeneckého 
hnutia. Popri tom bol i  orga-
nizačne činný pri poriadaní 
zjazdov, či spomienkových 
konferencií. Pripomeňme tiež, 

že sa zaslúžil o znovuobnovenie 
evanjelizačného časopisu Cestou 
svetla, ktorý redigoval takmer 25 
rokov. Skladal, prekladal a upra-
vil veľa piesní do evanjelických 
spevníkov. Dlhé roky bol presby-
terom a účtovníkom evanjelic-
kého zboru na Starej Turej. 

Michal Slavka zomrel 
8. augusta 2016 v dome senio-
rov „Agapé“ v Jure pri Bratislave.

(životopis poskytol syn pána 
M. Slavku) spracoval: GR

pokračovanie zo str. 8



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 10/2016  13

Dni jesenného zberu 30.	septembra	–	9.	októbra	2015
1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 

pre rodinné domy a priľahlé časti  30. 9. – 9. 10. 2016
V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta 
veľkorozmerné kontajnery. Do veľkorozmerného kontajnera je možné ukla-
dať veľkorozmerný odpad ako napríklad starý nábytok - postele, sedačky, 
kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo 
najmenej miesta v kontajneri), koberce, matrace, dvere, linoleum, drevené 
laty, police, kuchynské linky a iné. Je zakázané ukladať do týchto 
kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný odpad (farby, rádiá, 
televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje), 
biologický odpad (tráva, konáre, lístie). Dňa 9. októbra (nedeľa) sa 
budú dni jesenného zberu končiť a kontajnery sa budú zo stanovíšť odvá-
žať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľkorozmerného odpadu 
je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, kde boli umiestnené 
veľkorozmerné kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude považované 
za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako porušenie VZN 
o odpadoch a zákona o odpadoch. Ak nestihnete v tomto termíne využiť 
zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečného odpadu, môžete 
tento odpad vyvážať celoročne do Zberného dvora.
Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 0700 – 1330, STREDA: 0700 – 1700, SOBOTA: 0800 – 1200

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jesenného 
zberu od 1. októbra do 11. októbra 2015:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, 
Topolecká – pri bývalom Kultúrnom dome, Papraď – pri odbočke na 
Podlipovec, Durcova dolina – pri zástavke, Drgoňova dolina – oproti 
požiarnemu cvičisku, Černochov vrch – na autobusovom otoči, St. Turá 
– Kujanovec, St. Turá – Drahy, St. Turá – Sídlisko nad Chiranou, St. 
Turá – Dom Kultúry Javorina
V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasností prosím kontak-
tujte 0905 254 350, 032/776 32 15.

2.  JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY  
  26. septembra – 9. októbra 2016

V týchto dňoch môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte 
na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne 
a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný 
biologický odpad sa nebude odvážať!!!

3.  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE  1. októbra 2016

Technické služby organizujú tento jesenný zber, kde budú mať všetci obča-
nia  možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, autobatérií, 
chladničiek, olejov, žiariviek, a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať 
s domovým odpadom.
Podmienky tohto zberu:
•  Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta 

a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzav-
rieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

•  Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné 
nikde uskladňovať.

•  Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, 
ktorý vylúči nevhodné odpady.

•  Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodli-
vín: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, 
fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádiá, telefóny, rýchlovarné kanvice, 
žehličky, šporáky, batérie akumulátory, staré farby, riedidlá a iné...

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 1.10.2016
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.00 – 09.20  pri bývalom obchode
Súš 09.30 – 09.50  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.05 – 10.25  pri bývalom Kultúrnom dome
Koštialova dol. 10.35 – 10.55  pri dome p. Černáka
Papraď 11.05 – 11.12  pri obchode, pri pož. zbrojnici
Durcova dolina 11.35 – 11.55 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.05 – 12.25 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.30 – 12.45 pri autobusovom otoči

Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svo-
jich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti! 
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej 
miere tak prispejete k zlepšovaniu životného prostredia. Nakoniec už len 
vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistej-
šie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich 
domoch. Nasledujúci zber bude znovu na jar a termín včas oznámime.

Technické Služby Stará Turá
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Hasičské cvičenie s protipovodňovým vozíkom a nácvik 
hasenia trávnatej plochy
V nedeľu 28. augusta 2016 sa uskutočnilo 
hasičské cvičenie Dobrovoľných hasičských 
zborov mesta Stará Turá, ktoré na cvičenie 
pozvali DHZO Miškech Dedinka a DHZO 
Hrachovište. Celá akcia prebiehala pod 
velením veliteľa DHZM Stará Turá Romana 
Dékányho. Cieľom cvičenia bolo preveriť 
a nadobudnúť skúseností s novou technikou 
protipovodňových vozíkov a nácvik hase-
nie žatevných a trávnatých požiarov, hase-
nie strniska. Prvá časť cvičenie prebiehala 
pri vodnej nádrži Dubník I., kde sa členovia 
zborov oboznamovali s technikou protipo-
vodňového vozíka, s funkčnosťou a správ-
nom použitím čerpadiel. Neoddeliteľnou 
častou cvičenia bolo stavanie a upevnenie 

p r o t i p o v o d ň o -
vej bariéry. Po 
skončení cviče-
nia na Dubníku sa 
hasiči presunuli do 
Drgoňovej Doliny 
kde sa nacvičovalo 
hasenie trávna-
tého porastu, alebo 
požiaru vzniknu-
tého horením slamy 
po žatve. Za použitia Tatry 815 (CAS 32) 
pomocou hasičskej lafety a  Ivecom Daily 
(CAS 15) z prenosnej striekačky Tohatsu. 
Cvičila sa aj synchronizácia a dorozumie-
vanie vodiča a strojníka pomocou vysielačky. 

Cvičenie bolo pre všetkých zúčastnených 
prínosom. Dúfame, že hasiči sa budú stre-
távať len na takýchto taktických cvičeniach 
a nie pri skutočných požiaroch.

Juraj Straka ml.

Vydarená súťaž 
v podaní DHZ 
TOPOLECKÁ
Dňa 03.09.2016 sa konala „Súťaž o poháre 
DHZ Cetuna a putovný pohár PEGASIMu“ 
kde sa naši chlapci z  DHZ Topolecká 
umiestnili na krásnom 1. mieste. Súťaže sa 
zúčastnilo 14 družstiev z toho 3 dievčenské. 
Každé družstvo vykonávalo požiarny útok 
tzv. „hurá spôsobom“ v dvoch kolách. DHZ 
Topoleckej sa v úvodnom prvom požiar-
nom útoku nepodarilo dokončiť požiarny 
útok a tak v prvom kole si na výsledkovú 
listinu zapísali ND. V  druhom kole to 
nevzdali zabojovali a oplatilo sa, pretože 
na časomiere sa zastavil čas na 13,43 sek. 
ľavý prúd a pravý prúd na 13,77 sek., čiže 
výsledný čas 13,77 sekundy. Za tento vyda-
rený čas si zaslúžili 1. miesto a putovný 
pohár. Gratulujeme. Chlapcom chceme 
tiež poďakovať za peknú reprezentáciu 
DHZ Topolecká a taktiež Mesta Stará Turá. 

Za DHZ Topolecká Mgr. Alena Valentová 

Na Javorine sa jazdilo na čas
Ďalší ročník Javorinskej časovky je za nami. 
Cez víkend sa cyklisti  mohli popasovať 
náročným stúpaním na Veľkú Javorinu.  

Priatelia a  priaznivci cestnej či horskej 
cyklistiky sa v  sobotu 3.9.2016 stre-
tli pod Veľkou Javorinu, v  obci Lubina 

– Hrnčiarové, aby si zmerali svoje sily 
a  v  priateľskej atmosfére ukončili letnú 
sezónu. Na už 29. ročníku legendárnych 
pretekov amatérov do vrchu, pod najvyšším 

vrchom Bielych Karpát na záver leta pri-
šlo na štart okolo 109 pretekárov. Horské 
bicykle štartovali o 10.00 hodine a cestné 
bicykle o 10.20 na rovnakom mieste  -  na 
ceste smerom na Veľkú Javorinu z Lubiny - 
Hrnčiarové. Milovníci dvoch kolies súťažili  
v cestnej cyklistike  v 7. vekových kategó-
riách a z toho boli dve pre ženy. Horské 
bicykle súťažili v 6. kategóriách a kde boli 
opäť dve kategórie pre ženy.

text + foto: Denis Herák
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FUTBAL JE NÁŠ SVET 2 
alebo deň otvorených 
dverí v MFK Stará Turá
Mestský futbalový klub v Starej Turej pripravil opäť pre deti Zá-
kladnej školy nášho mesta veľkú športovú, ale i zábavnú akciu 
s názvom „Futbal je náš svet 2“. Na štadión MFK zavítalo 365 
detí z 3. – 7. ročníka. 

Vydarenú športovú aktivitu sa 
nám podarilo zrealizovať z prí-
spevkov Mesta Stará Turá vo 
výške 500 € formou projektu, 
a podporou MFK.

Jedným z  cieľov projektu 
bolo pritiahnuť čo najviac detí 
za športom, zvýšiť návštevnosť 
športových krúžkov a  vyplniť 
v čo najväčšej miere ich voľný 
čas zmysluplnými aktivitami.

Aj vďaka krásnemu jesen-
nému teplému počasiu si žiaci 
zašportovali v  niekoľkých fut-
balových stanovištiach a hrách. 
Veľkou pomocou pri realizá-
cii jednotlivých cvičení na sta-
novištiach boli naši chlapci 

– dorastenci. 
Na tribúne sa opäť spievalo, 

hralo, tancovalo, ale i  maľo-
valo na tvár pod taktovkou 
šikovných dievčeniec z Centra 

voľného času. 
Po absolvovaní príjemne 

stráveného dopoludnia boli deti 
odmenené sladkosťou, i  pre-
zentačným materiálom s logom 
MFK Stará Turá.

Vždy, keď sa vydarí „hoc´aká“ 
aktivita s  deťmi, máme veľkú 
radosť. Preto dúfam, že budeme 
mať i naďalej možnosť sa našim 
budúcim futbalistom veno-
vať v plnej miere a s podporou 
nášho mesta.

Ďakujem mestu Stará Turá 
za finančnú podporu projektu, 

vedeniu ZŠ a triednym učiteľom 
detí za spoluprácu a pochvalu,  
kreatívnym pani učiteľkám 
z  CVČ, deťom za aktivitu 
a radosť z činnosti.

Mojim kolegom z  MFK 
chcem poďakovať osobitne, 
lebo bez nich by sa takéto akcie 
robiť nedali, a to: prezidentovi 
klubu Mirkovi Krčovi, tajomní-
kovi Denisovi Makarovi, tréne-
rovi prípravky Miškovi Denkovi, 
a v neposlednom rade hráčom 
z Dorastu.

za MFK Záhorová Sylvia

Wushu prázdniny
Cez víkend v polovici augusta 2016 sme mali príležitosť zúčastniť 
sa seminára s Majstrom Yangom. Seminár sa konal u našich wushu 
priateľov v Trnave a bol zameraný na výučbu Kaligrafickej jogy, čo 
je systém cvičení vytvorený špeciálne majstrom Yangom spojením 
čínskeho Tai Ji, Jogy i ďalších cvičení a má priaznivé zdravotné 
účinky. Okrem toho zvyšuje vnútorné vibrácie a učí nás pracovať 
s vnútornou energiou. Tento krát sa majster rozhodol zaradiť do 
programu aj bojovú zložku cvičenia. Účinné techniky lakťami spoje-
né s prácou s energiou mali doslova počuteľné prejavy a silu z nich 
bolo cítiť aj na diaľku.

Keďže toto leto sa podarilo 
zorganizovať hneď viacero akcií 
s  cvičencami svetovej úrovne, 
o týždeň neskôr sme opäť zašli 
do Trnavy a užili sme si seminár 
na výučbu skokov v zostavách 
pod vedením skúsenej trénerky 
He Xijing. Preberali sa skoky zo 
základných zostáv a aj zostavy 
samotné. Pre začiatočníkov boli 
k dispozícii prechody na spev-
nenie tela a postojov a zažitie si 
základných pohybov ako takých.

Už tradičná opekačka na 
Vŕškoch sa síce z dôvodu poča-
sia tento rok presúvala, ale aj 
napriek tomu sme sa nako-
niec stretli a užili si pekný deň 

v  prírode. Ráno sme vyrazili 
v ústrety zážitkom a dobrodruž-
stvám. Pri hrách a aktivitách sa 
zabavili nielen deti ale aj rodi-
čia, súrodenci a ostatní kamaráti, 
ktorí sa rozhodli pridať k nám. 
Deti sa hrali, súťažili a na obed 
sa pokúsili rozložiť oheň pomo-
cou kresadla a na ňom si opiecť 
prinesené dobroty.

Po úspešnej akcii, v  jed-
nej z  našich mamičiek skrsol 
nápad na ďalší príjemný výlet. 
A  v  letnej horúčave niet lep-
šieho programu, ako sa schladiť 
vo vode. Kúpanie v Uherskom 
Brode! Deti sa mohli vybláz-
niť na kúpalisku pri tobogane 

alebo iných hrách a utužiť svoje 
priateľstvá.

A  tak, ak by ste sa k  nám 
chceli pripojiť, naše dvere sú 
Vám otvorené. Celý september 
bude prebiehať nábor nových 
členov. Pre deti sú tu detské tré-
ningy každý pondelok, stredu 
a  piatok. Starších a  nároč-
nejších, ktorí chcú zveľadiť 
svoje telo a  zlepšiť koordiná-
ciu a motoriku alebo sa naučiť 
bojové umenia z filmov Jackieho 
Chana a  ďalekého Shaolinu, 
môžu zaujať tréningy starších 

cvičencov v rovnaké dni a pre 
tých ešte starších sú tu zdra-
votné cvičenia a  práca s  vnú-
tornou energiou v  pondelky 
a piatky. Nájdete nás v telocvični 
bývalej priemyslovky na ulici 
Gen. M. R. Štefánika (vchod za 
internátom) a bližšie informá-
cie o  čase tréningov a o bojo-
vom umení Wu Shu môžete 
nájsť na našej webovej stránke 
www.wushustaratura.sk alebo 
na facebooku. Tešíme sa na vás 
J
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