
Veselé Vianoce 
a šťastný nový rok!

Hoci je len začiatok decembra a v kalen-
dári stále panuje jeseň, prvá adventná 
nedeľa nám prezrádza, že sa blížia najkraj-
šie sviatky roka. Veď ako sa hovorí: „Čas 
neúprosne letí“ a tí poriadnejší z nás už 
zapĺňajú vianočné zoznamy pre najbližších, 
pečú vianočné pečivo, či zdobia svoje prí-
bytky. Pri pohľade z okna nás síce nevíta 
biela pokrývka, no takmer prázdne konáre 
stromov, opadané listy na pomaly zamŕza-
júcej zemi a čoraz chladnejšie rána v nás 
evokujú príchod pani zimy. A tak, skôr 
ako sme sa nazdali, i rok 2017 sa chýli 
ku koncu. Pre mnohých z nás je to 
čas bilancovania a prehodnocova-
nia. Pre iných je to zas čas nových 
záväzkov, či predsavzatí. Pre nás, 
ako redakciu Staroturianskeho 
spravodajcu, je to obdobie 
vďačnosti a pokory k tým, 
ktorí nám celý rok pomáhali 
tvoriť každú jednu stránku 
nášho mesačníka. Bez Vás 
by sme nemali „oči ani 
uši“ na tých správnych 
miestach a za to Vám 
zo srdca ďakujeme. 
Samozrejme, neza-
búdame ani na 
Vás, naši čitatelia, 
pretože nebyť Vás, 
nemalo by 
zmysel  zasa-

dať každý mesiac na redakčnej rade a  tvoriť 
nové číslo. Veríme, že Vašu priazeň si udr-
žíme aj naďalej a Staroturiansky spravodajca 
si i nadchádzajúce mesiace nájde miesto vo 
vašich domovoch. Spoločne s Vami sa i my 
pripravujeme na jedno z najkrajších období  
roka a aspoň na pár nadchádzajúcich dní 
vypustime prácu z hlavy a užime si pokoj 
a oddych v kruhu rodiny. Pretože možno 
ani tento rok nenapadne sneh a ani nedosta-
neme všetko, čo sme si priali, či namiesto 

pokoja a radosti, nastane stres a zhon, 
no skôr či neskôr nastane okamih, keď 
sa celá rodina usadí za sviatočne pre-
stretý stôl a práve vtedy si s pokojom 

v duši uvedomíme, že predsa len 
nadišla tá dlho očakávaná chvíľa, 

a to čas sviatočný. Preto mi 
dovoľte, v mene našej redakcie 
popriať všetkým čitateľom, spo-
lupracovníkom, dopisovateľom, 

ale aj všetkým ostatným 
občanom mesta, príjemné 

prežitie vianočných sviat-
kov a šťastný nový rok 
2018 plný zdravia, šťas-

tia, lásky, vzájomného 
porozumenia a radosti 
z prítomnosti Vašich 

najbližších.
redakcia
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výstup na Veľkú 
Javorinu
26. december

Silvester 
na pomedzí
31. december, 
13.00 h, Veľká 
Javorina
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Radošinské naivné divadlo 
– Besame mucho alebo 
Čo sa skrýva v kufri
6. december, 18.00 h, DK Javorina

Benefičný koncert 
Nadácie ŽIVOT
10. december, 15.00 h, DK Javorina

Výstava – Jak velbloud 
potkal ťavu
od 16. decembra, DK Javorina
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Vianočný koncert pre deti 
spolu s Mikulášom
5. december, 16.00 h, DK Javorina

Vianočný trh
16. december, 9.00 – 18.00 h, 
Námestie slobody

Nebo prelomené – muzikál OZ Sluha
22. decembra, 17.00 h, DK Javorina

Silvestrovský ohňostroj
31. december, Námestie slobody
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Ocenení v umeleckom prednese str. 11
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Naša prvá súťaž str. 14
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 26. októbra 2017 sa uskutočnilo XXXII. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva Stará Turá. Zasadnutie otvorila primátorka mesta Ing. 
Anna Halinárová. Poslanci vzali na vedomie  správu z kontroly plne-
nia uznesení prijatých na XXXI. zasadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• na doplnenie uznesenia č. 12 – XXXI/2017 zo dňa 21.9.2017, kto-

rým bol schválený odpredaj pozemku parc. č. 16861/4 – záhrada 
o výmere 426 m2 pre  pani Annu Václavkovú,  bytom Stará Turá,

• na zriadenie vecného bremena v prospech mesta Stará Turá na 
pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 17032 a parc. č. 17033/1 
z dôvodu uloženia elektrickej prípojky k Hasičskej zbrojnici 
Papraď,

• na zmenu v sieti škôl a školských zariadení v roku 2018,
b) žiadosť
• Ladislava Hudeca a Kataríny Hudecovej, bytom Bratislava o zria-

denie  vecného  bremena na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. 
č. 1532/21 – zast. plocha o celkovej výmere 238 m2, parc. č. 1416/1 
– zast. plocha o celkovej výmere 1289 m2, parc. č. 1417/1 – vodná 
plocha o celkovej výmere 465 m2,

• Jána Bartkovského, Podolínec o zriadenie vecného bremena na 
pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/1 – zastavaná plocha 
o výmere 11164 m2,

• Ing. Kataríny Sadloňovej, Hrašné o zriadenie vecného bremena 
na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5762/4 – zastavaná plocha 
o výmere 230 m2,

• Ľubomíra Klačku a manželky JUDr. Patrície Klačkovej, bytom 
Stará Turá o zriadenie  vecného bremena na pozemku parcela reg. 
„E“ parc. č. 17221, ktoré bude spočívať v práve prechodu a prejazdu 
cez predmetný pozemok,

c) súhlas
• pre Jozefa Matejku M+M, Stará Turá k prekládke telefonického 

stĺpa na pozemok parc. č. 1253.

Nebola schválená žiadosť:
• Michala Štesu, bytom Stará Turá o odkúpenie  pozemku parc. 

č. 471/4 – trvalý trávny porast  o  výmere 74 m2,
• spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Bratislava o vydanie súhlasu 

s umiestnením a zhotovením verejnej elektronickej komunikačnej 
siete na Hlubockého ul. k novým bytovým domom súp. č. 676/1 
a súp. č. 306/27.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
• Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta,
• Informáciu o rozpočtových opatreniach č. 20170034 až 20170038 

schválených primátorkou mesta k V. zmene rozpočtu mesta,
• I. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 príspevkových organizácií 

mesta Domu kultúry Javorina Stará Turá a Technických služby 
Stará Turá, 

• I. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 
2018-2020,

• Správu z kontrol  ukončených po  XXXI. zasadnutí MsZ
• Abdikáciu na funkciu člena komisie pre školstvo, kultúru, mládež 

a šport Miloša Minárecha. 

Do komisie ZPOZ bol zvolený nový člen David Chudík. Ďalej mest-
ské zastupiteľstvo schválilo Návrh na usporiadanie dobrovoľnej 
zbierky mestom Stará Turá. Zbierka sa uskutoční na Námestí slobody 
v Starej Turej dňa 16.12.2017 počas trvania Vianočného trhu. Výťažok 
zbierky bude použitý na poskytnutie sociálnej pomoci občanom. 

V záverečnej časti zasadnutia schválili poslanci návrh na predlo-
ženie žiadosti o poskytnutie dotácie o nenávratný finančný príspevok 
na projekt „Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného 
varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí 
ovplyvnených zmenou klímy v meste Stará Turá“. V rámci vyhlásenej 
výzvy MŽP SR chce mesto realizovať vytvorenie siete meracích staníc 
na lokálnych zdrojoch rizík pri vodných tokoch, zber dát z týchto sta-
níc, s cieľom rýchleho vyrozumenia obyvateľstva v ohrozenej lokalite 
formou verejného rádiového rozhlasu a GSM siete.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Poďakovanie voličom
Vážení občania! 
ďakujem všetkým voličom, ktorí využili svoje právo a zúčastnili sa volieb do 
orgánov samosprávnych krajov. Ďakujem za prejavenú dôveru a podporu. 
Vážim si každý jeden hlas, ktorý som dostala. Budem i naďalej presadzovať 
záujmy nášho mesta v Trenčianskom samosprávnom kraji ako Vaša poslankyňa 
za okres Nové Mesto nad Váhom. S úctou

Ing. Anna Halinárová

Výsledky volieb do VÚC Trenčín
Dňa 4. novembra 2017 bol zvo-
lený za predsedu trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK) 
Jaroslav Baška zo SMER-SD. 
Volebná účasť v kraji bola 26,32 % 
a zvolených bolo 47 poslancov 
(22 nezávislých kandidátov, 16 
MOST - HÍD, SNS, SMER-SD, SZ, 
9 KDH, NOVA, OKS, OĽANO, 

SaS, Zmena zdola, DÚ). Vo voleb-
nom obvode č. 4 Nové Mesto nad 
Váhom bolo zvolených 5 poslan-
cov – Jozef Trstenský (SMER-SD), 
Dušan Bublavý (SMER-SD), Ján 
Bielik (NEKA), Anna Halinárová 
(SMER-SD) a Vladimír Fraňo 
(SMER-SD).

Účasť voličov vo voľbách do samosprávnych 
krajov v územnom obvode mesta Stará Turá

Okr
sok

Volebná 
miestnosť

Počet 
voličov

Účasť vo 
voľbách 

(počet vol.)

Účasť vo 
voľbách 

(%)
1 MsÚ Stará Turá 1 471 304 20,66
2 ZŠ Hurbanova 1 061 228 21,48
3 PZ Mýtna 1 133 288 25,41
4 PreVaK 1 067 272 25,49
5 DK Javorina, učebňa č. 82 968 255 26,34
6 DK Javorina, kaviareň 1 075 262 24,37
7 PZ Drgoňova dolina 146 16 10,95
8 KD Papraď 388 69 17,78
9 PZ Topolecká 345 50 14,49
10 PZ Súš 132 15 11,36

Celkom 7 786 1 759 22,59

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných 
pre kandidátov na predsedov

kandidáti na PREDSEDU Počet 
hlasov

Podiel 
hlasov v %

Jaroslav Baška 830 48,50
Renáta Kaščáková 369 21,56
Nora Pániková 199 11,63
Štefan Škultéty 198 11,57
Petra Hajšelová 67 3,91
Ferdinand Vavrík 37 2,16
Igor Valko 11 0,64

Počet platných hlasov odovzdaných 
pre kandidátov na poslancov

Meno Priezvisko
Počet 

platných 
hlasov

Anna Halinárová 1 078
Nora Pániková 508
Jozef Trstenský 493
Dušan Bublavý 472
Ján Bielik 407
Peter Gablech 375
Alena Šoltýsová 296
Ján Blaško 291
Igor Ivana 289
Vladimír Fraňo 267
Radovan Horváth 263
Jana Žáková 257
Kvetoslava Hejbalová 255

Meno Priezvisko
Počet 

platných 
hlasov

Rastislav Bobocký 238
Milan Špánik 216
Peter Bača 145
Milan Kravárik 120
Boris Krajčí 114
Marcel Urban 110
Lukáš Kucharovic 53
Ján Kubica 51
Alexander Koreň 47
Ľuboš Masár 38
Ján Janáč 23

Správne oddelenie MsÚ 
Spracovala: Mgr. Klimáčková
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Daň 
z nehnuteľností
Vážení občania, vzhľadom k tomu, že sa blíži 
nové zdaňovacie obdobie roku 2018, dovoľ-
te, aby sme Vám opäť pripomenuli povin-
nosť súvisiacu s podaním priznania k dani 
z nehnuteľností. V zákone č. 582/2004, Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady zmena nenastala. Tlačivá na poda-
nie priznania k dani z nehnuteľností ostá-
vajú rovnaké. Mesto Stará Turá nemení na 
rok 2018 sadzby dane z nehnuteľností 
za  pozemky, stavby a byty.

Kto podáva priznanie 
k dani z nehnuteľností
Daňovník podáva priznanie k dani z nehnu-
teľností v prípade, ak nadobudol prvú 
nehnuteľnosť, ak kúpil ďalšiu nehnuteľnosť, 
alebo nastala iná zmena, ktorá má vplyv na 
podanie priznania. Podáva čiastkové pri-
znanie, ak predal, alebo daroval nehnuteľ-
nosť, podáva čiastkové priznanie na zánik 
daňovej povinnosti. Pred uplynutím lehoty 
na podanie priznania k dani z nehnuteľ-
ností, alebo čiastkového priznania k týmto 
daniam, môže daňovník podať opravné pri-
znanie. Daňovník je povinný podať doda-
točné priznanie, ak zistí, že v priznaní alebo 
čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností, 
neuviedol správne údaje na vyrúbenie dane.

Najčastejšie zmeny, ktoré majú 
vplyv na podanie priznania 
k dani z nehnuteľností sú:
kúpa, predaj, darovanie nehnuteľností, 
zmena druhu, alebo výmery pozemku, 
nehnuteľnosť nadobudnutá darom, zdedenie 
nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá 
dražbou, získanie právoplatného stavebného 
povolenia, získanie právoplatného kolaudač-
ného rozhodnutia, získanie právoplatného 
povolenia na zmeny v užívaní stavby, zbú-
ranie stavby, nájomný vzťah so Slovenským 
pozemkovým fondom a pod.

Termín podania priznania 
k dani z nehnuteľností:
• ak  nastala  zmena v období medzi 02. 

januárom 2017 a 01. januárom 2018 (vrá-
tane), najneskôr do 31. januára 2018

• pri dedičstve alebo dražbe do 30 dní od 
vzniku daňovej povinnosti, tu  je rozhodu-
júci dátum nadobudnutia právoplatnosti 
Osvedčenia o dedičstve, pri dražbe je 
dôležitý dátum nadobudnutia právoplat-
nosti dražby, alebo deň príklepu schválený 
súdom

• pri získaní právoplatného stavebného 
povolenia, kolaudačného rozhodnutia 
a rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,  
tu je rozhodujúci dátum právoplatnosti 
rozhodnutia, ktorý vyznačí odd. výstavby 
MsÚ v Starej Turej, pri ukončení výstavby 
drobnej stavby, tu je rozhodujúci dátum, 
keď ohlásite ukončenie výstavby drobnej 
stavby

Doklady, potrebné pri podávaní 
priznania k dani z nehnuteľností:
rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, 
kúpnu zmluvu, právoplatné dedičské osved-
čenie, právoplatné stavebné povolenie, 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie, prá-
voplatné rozhodnutie súdu,  preukaz ZŤP  
a  pod.

Oslobodenie od dane, 
alebo zníženie dane
Mesto Stará Turá ustanovilo vekovú hra-
nicu fyzických osôb na poskytnutie zníže-
nia dane z pozemkov, stavieb a bytov na viac 
ako 70 rokov (v roku 2018 sú to občania nar. 
v r.1947).  O zníženie či oslobodenie od dane 
je nutné požiadať, a to v termíne do 31. janu-
ára na to zdaňovacie obdobie, na ktoré Vám 
prvýkrát vzniká nárok na zníženie. Po tomto 
termíne nárok na zníženie alebo oslobode-
nie zaniká a môže byť uplatnený až v nasle-
dujúcom roku. V prípade, že nehnuteľnosť 
nadobudnete dedením  alebo dražbou, 
uplatníte si nárok na úľavu pri podaní pri-
znania. Mesto Stará Turá poskytuje oslobo-
denia a zníženia, ktoré sú uvedené vo VZN 
č.9/2015. Predmetné VZN je zverejnené na 
webovej stránke mesta, kde bude zverejnená  
každá zmena tohto VZN. 

Mesto Stará Turá  ako správca dane 
vyrubí na základe podaného priznania 
k dani z nehnuteľností daň, ktorej splatnosť 
a spôsob úhrady bude uvedená v rozhod-
nutí. Tlačivá si občania môžu vyzdvihnúť 
na Mestskom úrade v Starej Turej na ekono-
mickom oddelení, č.d.112, alebo si ich môžu 
stiahnuť z webovej stránky Mesta Stará Turá 
(Tlačivá žiadostí a podaní).

V prípade, že budete požadovať od správcu 
dane iné informácie, radi Vám ich poskyt-
neme na ekonomickom oddelení, č. t. 
032/746 16 27, e-mail: dane@staratura.sk.

Ekonomické oddelenie MsÚ

Úsmev 
na tvári 
Mesiac október je najfarebnejší zo všet-
kých dvanástich a môžeme sa „kochať“ 
farbami, ktoré vie namiešať len príroda. 
Mesiac pekný, farebný, nielen na stro-
moch ale i v srdciach nás všetkých, pre-
tože práve v tomto mesiaci sa obracia 
väčšia pozornosť na seniorov a jedno-
ducho je to ich mesiac – „mesiac úcty 
k starším“. 

I tento rok sociálne oddelenie mesta Stará 
Turá v spolupráci s členkami sociálnej 
komisie navštívili prevažne osamelých 
a ťažko zdravotne postihnutých senio-
rov v ich príbytkoch. A nielen tých, ale 
sme uskutočnili návštevy v najbližších 
pobytových sociálnych zariadenia, kde 
staroturanci trávia svoju „jeseň života“.

Jeseň života býva niekedy krásna 
a pestrá, tak ako tie farebné listy na stro-
moch, ale v niektorých prípadoch pravý 
opak. I napriek zdravotným a veľakrát 
i sociálnym problémom, sme sa pri každej 
návšteve stretli s úsmevom a s radosťou 
v očiach, že si niekto spomenul a prišiel 
sa pozrieť na nevládneho starčeka, či sta-
renku. A pri ich spomínaní a rozprávaní 
akoby sa zastavil čas a vrátili sme sa do 
doby, kedy boli všetci na seba milí, ohľa-
duplní a hlavne láskyplní - tak toto presne 
vyžarovalo z každého jedného seniora, 
ktorého sme navštívili, či už doma alebo 
v zariadení. Poďakovania, milého úsmevu 
a vety pri podaní ruky „príďte zasa“ sme 
sa dočkali pri odchode skoro od každého 
jedného seniora. Sme radi, že návštevy 
mali zmysel, a to nie kvôli darčeku, ktorý 
sme každému seniorovi odovzdali. 

Staroba k nám prichádza nenápadne 
a pomaly. Je prirodzenou súčasťou  nášho 
života a úcta k starším by mala byť 
hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. 
Nestrácajme čas a práve teraz povedzme 
jeden druhému milé slovo, milý úsmev 
a milý pozdrav, ktorý je najjednoduchším 
prejavom ľudskej spolupatričnosti a reš-
pektovania iných ľudí – bez rozdielu veku. 

Sociálne oddelenie  MsÚ

Krajčírstvo IVETA
odevná výroba ponúka:

• šitie záclon, perín, závesov, 
tašiek, záster...

• úprava všetkých druhov odevov 
– sukne, blúzky, nohavice...

• hand made výrobky

Adresa: Dom Špecialistov, 
Ul. M. R. Štefánika, posch. vľavo č. dverí 25
Kontaktné údaje: 0915 330 265
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§ Dňa 2.10.2017 v čase 03:40 hod. vyko-
nala hliadka MsP rozhovor s miestnym 

bezdomovcom T. T., ktorý spal na autobu-
sovej zastávke. Rozhovor bol ohľadne jeho 
ubytovania v zimných mesiacoch, ako si pred-
stavuje život na ulici a bolo mu poskytnutých 
niekoľko rád. Menovaný hliadke uviedol, že je 
neustále v kontakte s pracovníčkou sociálneho 
oddelenia, ktorá mu údajne vybavuje ubyto-
vanie. Toto sa nakoniec podarilo a pracovníci 
mesta mužovi našli ubytovanie.

§ Dňa 6.10.2017  sa v popoludňajších 
hodinách presvedčil vodič nákladného 

vozidla IVECO pán B. D. Mihai, z Rumunska, 
že dopravné značky platia na celom svete rov-
nako. Na autobusovej stanici nerešpektoval 
dopravnú značku B 25. Menovaný nemohol 
vozidlo preparkovať, kvôli dodržaniu povinnej 
prestávky ktorá mu práve plynula. Neunikol 
však blokovej pokute, ktorá mu bola hliadkou 
MsP za uvedený skutok uložená.

§ Dňa 11.10.2017 v čase o 23:50 hod. 
nahlásila pracovníčka MKS, že mla-

dík počas venčenia nemá svojho psa (bojové 
plemeno) na vôdzke a tiež po svojom psovi 
neodstránil exrementy. Hliadka oznam pre-
verila. Na mieste bolo zistené, že priestupku sa 
dopustil M. K. zo Starej Turej. Za nerešpekto-
vanie VZN č. 16/2012 mladík uhradil blokovú 
pokutu vo výške 10 €.

Kopčan, MsP Stará Turá

Z denníka MsP

Spomienky zostávajú v nás...
Opäť po roku nastal čas, kedy sme spomínali na všetkých svojich najbližších, ktorí bohužiaľ 
už nie sú medzi nami. S úctou a pokorou zapaľujeme sviece, kladieme na hroby vence 
i kvety a v tichej spomienke sa vraciame do čias spoločných chvíľ.

Inak tomu nebolo ani v pondelok 30. 
októbra 2017, keď sme sa zišli na Mestskom 
cintoríne, kde sa konala ekumenická spo-
mienka pri príležitosti Pamiatky zosnulých. 
I tento rok ju zorganizovalo mesto Stará 
Turá spoločne so staroturianskymi cirkev-
nými zbormi. 

Rozsvietením sviec zástupkyňou pri-
mátorky Bc. Zuzanou Zigovou sa začala 
spomienka v Dome smútku. Následne sa 
k prítomným občanom postupne priho-
vorili staroturiansky evanjelický farár a. v. 
Mgr. Radomír Vařák, farár rímsko-katolíc-
kej cirkvi Mgr. Daniel Vachan, kazateľ zboru 
cirkvi bratskej Ing. Daniel Jurčo i primátorka 

mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová. 
Pietnu spomienku doplnila a obohatila 
básňami členka Zboru pre občianske zále-
žitosti  pri mestskom úrade, pani Marta 
Adamusová. 

V závere pietneho aktu sa všetci účast-
níci presunuli ku krížu, kde spoločne polo-
žili kyticu a tichou modlitbou si pripomenuli 
a uctili všetkých, ktorí nás predišli do več-
nosti, no v našich srdciach navždy ostávajú.  

Za dôstojnú prípravu podujatia ďaku-
jeme pánovi Halásovi z Domu smútku Stará 
Turá.

M. Krč

V obradnej sieni sme privítali 
„Zlaté manželské páry“
Väčšinou sa zlato a zlaté prívesky dávajú ako 
svadobný dar novomanželom, ktorí ešte len 
vstupujú na spoločnú cestu životom. Dá sa 
povedať, že už tradične s blížiacim sa kon-
com roka, sme dostali i my na Mestskom 
úrade v Starej Turej „zlatý“ darček v podobe 
4 manželských párov, ktoré prijali naše 
pozvanie do obradnej siene, aby si pripo-
menuli 50 rokov spoločného života – zlatú 
svadbu. Manželov Pánikových, Kaštílových, 
Čelešových a Halabrínových v úvode pri-
vítal vystúpením detský spevácky súbor zo 
Základnej umeleckej školy pod vedením 
MgA. Michala Stískala. Ich piesne navo-
dili magickú atmosféru, ktorá našim milým 
oslávencom zaiste  pripomenula práve ich 
svadobný deň. Následne v príhovore primá-
torka mesta Ing. Anna Halinárová zdôraz-
nila význam ich dlhoročného manželského 

zväzku a zaželala ešte veľa spoločne preži-
tých rokov v dobrom zdraví, šťastí a láske. 
Manželom odovzdala  malý darček a požia-
dala ich, aby svoj podpis zanechali v mest-
skej kronike na pamiatku.     

Na záver tohto príjemného stretnutia 
popriala matrikárka Bc. Erika Držková všet-
kým prítomným, aby ich i naďalej spájala 
láska, porozumenie a vzájomná dôvera. 

Podujatie pripravili a zorganizovali 
zástupkyňa primátorky Bc. Zuzana Zigová 
a matrikárka Bc. Erika Držková, za čo im 
patrí veľké poďakovanie.

V mene redakcie sa i my pripájame ku 
gratulantom a želáme našim milým man-
želským párom veľa zdravia, šťastia, lásky 
a pohody v kruhu rodiny a najbližších. 

M. Krč

PREDAJ PSTRUHOV
do 10.12.2017 cena 5 eur/1 kg živej váhy,
od 11.12.2017 predaj vianočného kapra do vypredania. Info a objednávky:
Miroslav Blaško, Stará Turá, Hrádzny dom, Starý Dubník I, tel. 0905 732 483

Vianočné radosti
Vločka k vločke 
sadá na jedličku,

tam svieti zas,
farebné svetielko,

čím ľudia vyzdobili
tento čas.

A ožíva ten príbeh Vianoc,
svetlá sviec,

šum ligotavého papiera,
v zlatej stuhe

zabalené prekvapenie.

Túžba, zvedavosť,
radosť detí nemá konca,
potom vo chvíli pokoja

zaznie hlas
vianočného zvonca.

Stíšime sa všetci
pri sviatočnom stole,

prajme zdravie, lásku, pokoru,
nech jej je dostatok,
vždy, v každý deň,

nielen v tento vianočný čas...

J. Trúsiková

manželia Pavol a Zuzana Pánikovi (vľavo) 
a manželia Jozef a Anna Čelešovi

manželia Ján a Jarmila Halabrínovi (vľavo) 
a manželia Bohumil a Zuzana Kaštílovi
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Víťazi súťaže ZlatyErb.sk o najlepšiu 
internetovú stránku samospráv za rok 
2017 sú už známi, webová stránka 
mesta Stará Turá získala 2. miesto
Vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže samospráv Slovenska 
ZlatyErb.sk 2017, nad ktorou prevzal záštitu Peter Pellegrini, pod-
predseda vlády SR pre investície a informatizáciu, digitálny líder 
SR, sa už tradične konalo počas medzinárodného kongresu ITAPA 
v Bratislave. Celkové víťazstvo a hlavnú cenu Grand Prix eSlovensko 
si vybojovala internetová stránka mesta Bratislavy. Špeciálnu cenu 
pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie v slovenských samosprávach 
získal Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje 
Únia miest Slovenska a eSlovensko spo-
ločne so Združením informatikov samo-
správ Slovenska.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je 
podporiť informatizáciu slovenských samo-
správ, oceniť výnimočné projekty a ohod-
notiť snahu zástupcov samospráv účinne 
využívať informačno-komunikačné techno-
lógie smerujúce k zvýšeniu kvality služieb 
pre verejnosť.

Ceny ZlatyErb.sk boli udeľované v troch 
hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, 
Najlepšia stránka miest a mestských častí 
a Najlepšia stránka samosprávneho kraja. 

Víťazmi týchto kategórií sa stali stránky 
obce Jaslovské Bohunice, mesta Bratislavy 
a Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlavnú cenu súťaže GrandPrix eSloven-
sko získala stránka mesta Bratislavy, ktorá 
dosiahla najvyššie hodnotenie vo všetkých 
kategóriách. Víťaz GrandPrix získava nomi-
náciu do medzinárodnej súťaže EuroCrest 
Award, ktorú vyhlasuje české Združenie 
Zlatý erb v spolupráci s Európskou komi-
siou a európskymi IT projektami. Únia nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska odovzdala 
špeciálnu cenu za Najlepšiu bezbariérovú 
stránku samospráv Prešovského samo-
správneho kraja. 

Do súťaže sa zapojilo 77 samospráv. 

Porota hodnotila 63 kritérií v 11 kategó-
riách. Ceny ZlatyErb.sk 2017 odovzdával 
Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS, 
Lucia Kondášová, zakladateľka konferencie 
ITAPA a Miroslav Drobný, predseda poroty. 
Zoznam ocenených:

Kategória obce:
1. stránka obce Jasl. Bohunice
2. stránka obce Nitr. Pravno
3.  stránka obce Chrenovec-Brusno
4. stránka obce Trnavá Hora
5. stránka obce Ľubica
Súhrn výsledkov víťazov 14 ročníkov: 
4x Klátová Nová Ves, 4x Trnavá Hora, 
2x Chocholná Velčice, 1x Jaslovské Bohunice, 
Ľubica, Krivosúd-Bodovka, Ražnany

Kategória mestá a mestské časti:
1. stránka hl. mesta Bratislava
2. stránka mesta Stará Turá
3. stránka mesta Nové Zámky
4. stránka mesta Lučenec
5. stránka mesta Martin
Súhrn výsledkov víťazov 14 ročníkov: 
9x Bratislava, 2x Martin, 1x Banská Bystrica, 
Trenčín, Nitra

Kategória samosprávne kraje:
1.  stránka Prešovského samospr. kraja
2.  stránka Trenčianskeho samospr. kraja
3.  stránka Košického samospr. kraja

Súhrn výsledkov víťazov 14 ročníkov: 
8x Prešovský kraj, 2x Bratislavský kraj, 
1x Banskobystrický, Žilinský, Nitriansky, 
Košický kraj

Cena za najlepšiu bezbariérovú 
stránku samospráv:
stránka Prešovského samosprávneho 
kraja

Grand Prix eSlovensko súťaže 
ZlatyErb.sk 2017  najlepšia 
stránka súťaže a nominácia na 
medzinárodnú súťaž do Hradca 
Králové o EuroCrest Award:
stránka hl. mesta Bratislava

Špeciálnu cenu pre osobnosť 
za mimoriadny prínos v oblasti 
informatizácie v slovenských 
samosprávach: 
Branislav Mamojka, predseda Únie nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska

Prehľad víťazov uplynulých ročníkov a ďalšie 
informácie nájdete na stránke www.zlatyerb.sk. 
Kontakt na organizátorov: Miroslav Drobný, 0948 
201015. Projekt je spolufinancovaný Európskou 
Úniou v rámci programu Connecting Europe 
Facility a partnermi projektu sú Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, Linka Detskej Istoty a eSlovensko. Za 
obsah projektu zodpovedá výlučne eSlovensko 
a tento obsah nemusí vyjadrovať názor našich 
partnerov a Európskeho spoločenstva.

Štefánikova 
spoločnosť na Javorine
I keď u nás nemáme 28. októbra štátny sviatok, Štefánikova 
spoločnosť zorganizovala v tento deň autobusový zájazd na 
Veľkú Javorinu, aby položila kyticu k pamätníku Česko-slo-
venskej vzájomnosti.

Slávnostné vyhlásenie súťaže ZlatyErb.sk 2017 na medzinárodnom kongrese ITAPA 
2017 dňa 15. novembra 2017 v  hoteli Crowne Plaza Bratislava. Cenu za mesto Stará 

Turá prevzal Ing. Marek Miklovič – správca informačného systému (tretí vpravo)

 
Víťazi súťaže ZlatyErb.sk o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok 2017 sú už známi 

Webová stránka mesta Stará Turá získala 2. miesto 

 Vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže samospráv Slovenska ZlatyErb.sk 2017, nad ktorou 
prevzal záštitu Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, digitálny líder 
SR, sa už tradične konalo počas medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave. Celkové víťazstvo 
a hlavnú cenu Grand Prix eSlovensko si vybojovala internetová stránka mesta Bratislavy. Špeciálnu 
cenu pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie v slovenských samosprávach 
získal Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením 
informatikov samospráv Slovenska. 
 Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, 
oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-
komunikačné technológie smerujúce k zvýšeniu kvality služieb pre verejnosť. 

Ceny ZlatyErb.sk boli udeľované v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, 
Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka samosprávneho kraja.  

 
Víťazmi týchto kategórií sa stali stránky obce Jaslovské Bohunice, mesta Bratislavy 

a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavnú cenu súťaže GrandPrix eSlovensko získala stránka 
mesta Bratislavy, ktorá dosiahla najvyššie hodnotenie vo všetkých kategóriách. Víťaz GrandPrix 
získava nomináciu do medzinárodnej súťaže EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie 
Zlatý erb v spolupráci s Európskou komisiou a európskymi IT projektami. Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska odovzdala špeciálnu cenu za Najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv 
Prešovského samosprávneho kraja.  
 Do súťaže sa zapojilo 77 samospráv. Porota hodnotila 63 kritérií v 11 kategóriách. Ceny 
ZlatyErb.sk 2017 odovzdával Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS, Lucia Kondášová, 
zakladateľka konferencie ITAPA a Miroslav Drobný, predseda poroty. Zoznam ocenených: 
 
Kategória obce: 
1. miesto - stránka obce Jaslovské Bohunice 
2. miesto - stránka obce Nitrianske Pravno 
3. miesto - stránka obce Chrenovec-Brusno 
4. miesto - stránka obce Trnavá Hora 
5. miesto - stránka obce Ľubica 
Súhrn výsledkov víťazov 14 ročníkov: 4 x Klátová Nová Ves, 4 x Trnavá Hora, 2 x Chocholná 
Velčice, 1 x Jaslovské Bohunice, Ľubica, Krivosúd-Bodovka, Ražnany 
 
Kategória mestá a mestské časti: 
1. miesto - stránka hl. mesta Bratislava 
2. miesto - stránka mesta Stará Turá 
3. miesto - stránka mesta Nové Zámky 
4. miesto - stránka mesta Lučenec 
5. miesto - stránka mesta Martin 
Súhrn výsledkov víťazov 14 ročníkov: 9 x Bratislava, 2 x Martin, 1 x Banská Bystrica, Trenčín, Nitra 
 
Kategória samosprávne kraje: 
1. miesto - stránka Prešovského samosprávneho kraja  
2. miesto - stránka Trenčianskeho samosprávneho kraja 
3. miesto - stránka Košického samosprávneho kraja 
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Bohatá JESEŇ v materskej škole
Začiatok školského roka po horúcom a vydarenom lete prišiel veľmi 
rýchlo. V materskej škole sa triedy opäť zaplnili detskými hláskami 
a smiechom. U najmenších bolo i troška plaču – a niet sa čo diviť, 
veď pre 2-3-ročné deti  je nástup do MŠ prvý ťažký krôčik do života. 

Hneď od začiatku sme sa pustili „do 
práce“. Aktivity, hra a zážitkové uče-
nie, pomocou ktorých deti spozná-
vajú svet, sú pre deti predškolského 
veku najvhodnejšou formou učenia 
sa. A nebolo ich veru málo. 

V septembri predškoláci absol-
vovali týždenný plavecký kurz 
v dopoludňajších hodinách na pla-
várni v Starej Turej pod vedením 
inštruktorov z Penguin sport clubu 
Beckov. Cieľom bolo oboznámiť deti 
s vodným prostredím a na elemen-
tárnej úrovni zvládnuť základné pla-
vecké zručnosti. Deti v tejto oblasti 
dosiahli výrazné pokroky. Tí, čo 
s obrovským strachom vstupovali 
do bazéna, sa na konci týždňa už 
veselo potápali, skákali a uvoľnene 
vystrájali. Odvaha a vodné úspe-
chy všetkých detí boli odmenené 
diplomom.

Ďalšou vydarenou slneč-
nou pohybovou akciou bola 

„Šarkaniáda“ na kopci nad Salašom. 
Rodičia s deťmi z celej MŠ spoločne 
naháňali nádherných drakov vyletu-
júcich do výšin za priaznivého vetra.

Predškoláci sa návštevou 
Gazdovského dvora v Turej Lúke 
oboznámili so životom našich pred-
kov v minulosti, ako žili, pracovali 
a ako trávili svoj voľný i  pracovný 
čas. Videli nielen gazdovský dvor, 
ale i gazdovský dom plný starodáv-
nych vecí, predmetov, náradia, hra-
čiek, odevov. Spoznali postup práce 
s ľanom, pradenia, tkania. Priadky 
boli tiež spoločenskou udalosťou, 
kedy sa spievalo, tancovalo a rozprá-
vali sa rôzne príbehy. Jeden, trošku 
strašidelný, si vypočuli i naše deti. 
Naučili sa i pesničky, napr. „Močela 
konope, močela“ a „Slúžela sem 
u Kadleca“, nacvičili si i krátky tan-
ček.  

Druhá návšteva Gazdov ského 
dvora bola zameraná na „varenie 
lekváru“, kedy deti mali možnosť 
spoznať postup varenia, prísady, tra-
dičné piesne a povedačky. 

Krátkym behom spestreným 
prekážkami všetci škôlkari pod-
porili myšlienku kanadského 
športovca, Terryho Foxa, ktorý 
ubehol naprieč Kanadou takzvaný 

„Maratón nádeje“ i napriek svojmu 
handicapu a ťažkému ochoreniu.

V mesiaci októbri sme sa – ako 
sa vraví – ani nezastavili. Využili 
sme posledné teplé októbrové dni 
a zorganizovali popoludňajšie špor-
tové olympiády pre deti a rodičov 
v exteriéroch MŠ. Deti si spolu 

s rodičmi  vyskúšali rôzne, i netra-
dičné, športové disciplíny na niekoľ-
kých stanovištiach. Odmenou pre 
deti neboli len medaily, bublifuky 
a sladkostičky, ale hlavne spoločne 
strávený čas so svojimi najbližšími.

V materskej škole sme priví-
tali veľkých školákov – deviatakov. 
Spoločne strávené príjemné chvíle 
v tvorivo-športovom dopoludní boli 
pre všetkých zúčastnených netradič-
ným zážitkom.

V spolupráci s Mestskou polí-
ciou Mesta Stará Turá boli deti 
v priestoroch MP na prezentáciu 
jej činnosti, mohli manipulovať 
s obranným náčiním, diskutovali 
o zločinoch a nebezpečenstvách, 
sledovali kamerový systém. Bol to 
pre ne nový a zaujímavý zážitok.

Centrum voľného času, v zastú-
pení p. Janky Koníkovej, ponúklo 
škôlkarom výučbové programy na 
témy: „Zvieratká tety Janky a Plody 
jesene“. My sme sa ich veľmi radi 
zúčastnili. Deti nielen počúvali, 
ale spoznávali exotické zvieratká 
i priamym kontaktom, pre deti 
najpútavejším spôsobom. V práci 
s tvorivým jesenným materiálom 
deti o ňom „naberali“ informácie  
a vznikli aj krásne jesenné práce.

Počas celého mesiaca boli v spo-
lupráci s rodinou chodby materskej 
školy vyzdobené „Ovocináčikmi 
a Zelenináčikmi“ či „Gaštankami“. 
Vznikli nápadité a kreatívne zvie-
ratká, postavičky, hračky, straši-
dielka a iné.

Koncom mesiaca sme opäť 
v spolupráci s Penguin sport clubom 
s najstaršími deťmi absolvovali po 
prvýkrát korčuliarsky kurz na zim-
nom štadióne v Novom Meste nad 
Váhom. Kurz bol pre deti výnimoč-
nou športovou skúsenosťou. A veľmi 
úspešnou. Sme hrdí na to, ako deti 
preukázali bojovnosť, odvahu 
a odhodlanie. Nožičky, ktoré sa na 
začiatku týždňa nevedeli udržať na 
korčuliach, sa na jeho konci už po 
dráhe vyhýbali prekážkam. Bolo 
fascinujúce sledovať, čo títo malí 
človiečikovia dokážu.

Október sa nesie v znamení 
Mesiaca úcty k starším. Pri tejto 
príležitosti takmer vo všetkých 
triedach prebehli „besiedky pre 
starých rodičov“ spojené s tvo-
rivo-pracovným popoludním. Deti 
svojim najbližším prezentovali nau-
čené básne, piesne i tance. Potom 
spoločne vyrábali z jesenných plo-
dov, dýň a dekoratívneho materiálu 

rôzne zaujímavé výrobky.
Deti potešili krátkym progra-

mom i starých ľudí, ktorí žijú 
v Dome opatrovateľskej služby 
a každoročne sa tešia z ich návštevy, 
lebo sami sú odlúčení od rodín 
z rôznych smutných dôvodov.

Počasie na začiatku mesiaca 
prialo branno-turistickým 
vychádzkam, a to sme vyu-
žili takmer všetci. Nabalené boli 
batôžky, športové oblečenie a dobrá 
nálada. Smer cesty určovali „značky“ 
a v závere čakali na deti športovo-

-poznávacie úlohy. Takéto aktivity 
deti obľubujú, podporujú u nich  
zdravú súťaživosť, zmysel pre fair-

-play hru.
Pripomenuli sme si i Svetový 

deň mlieka (27.10.2017). Deti sa 
obliekli do bielych tričiek, kres-
lili rozličné druhy syrov, tvorili zo 
skladačiek svoje obľúbené mliečne 
výrobky a spolu s rodičmi vytvorili 
z obalov od mlieka, syrov, jogurtov 
krásne výtvory. Počas celého týždňa 
deti sledovali  veselé DVD „Cesta 
mlieka“ sprevádzané kravičkou 
Eliškou, v ktorom  mali možnosť 
bližšie spoznať proces spracovania 
mlieka od kravičky k spotrebiteľovi, 
tiež dôležitosť pitia tohto zdravého 
nápoja a jedenia mliečnych výrob-
kov pre naše zdravie.

November v materskej škole 
sa niesol v duchu zdravej výživy 
a starostlivosti o ľudské telo. Všetky 
aktivity boli zamerané na pochope-
nie tejto témy, spoznávanie funkcií 
zmyslov, vnútorných orgánov či 
základov hygieny. 

Formou návštevy zubnej ambu-
lancie MUDr. Koprivňanskej, tak-
tiež výučbového programu „Zdravý 
úsmev“, prezentovaného dentál-
nymi hygieničkami p. Antalovou 
a p. Izakovičovou, sa deti učia, ako 
si správne čistiť zúbky a aké je dôle-
žité staraťsa o ne.

Do MŠ zavítalo externé 
divadlo „Na traky“ s rozprávkou 

„Guľko-Bombuľko“ s prosociálnym 
a poučným zameraním.

Pozitívny vplyv na športový 
život dieťaťa malo i netradičné 

„Cvičenie s Miškom“ v spolupráci 
so ZŠ a Mgr. M. Denkom, ktorý 

pripravil pre deti zaujímavé pohy-
bové dopoludnie s plnením špor-
tových úloh v telocvični ZŠ. Deti 
s nadšením a radosťou prekonávali 
prekážky a  preverili si  svoje koor-
dinačné zručnosti. 

Návšteva materského centra 
„Žabka“ bola pre mnohé deti novin-
kou. V spolupráci s p. Antalovou 
prežili deti tvorivé pracovné dopo-
ludnie s názvom „Montessori 
dielne“.

Tretiaci zo základnej školy pod 
vedením p. uč. Sone Kotrasovej pri-
šli na návštevu do materskej školy, 
aby si troška zaspomínali na škôl-
karské časy, ale hlavne aby nám 
pomohli s výrobou sukničiek 
(vločky) na vystúpenie pripravované 
do vianočnému programu Nadácie 
ŽIVOT. Sukne sa podarili, už len 
v nich vystúpiť.

Spolupráca s Lesoturom 
v Starej Turej je ďalšou pre deti zau-
jímavou aktivitou. Má v materskej 
škole už niekoľkoročnú tradíciu. 
Naši kamaráti „lesáci“ vekupri-
meraným a zážitkovým spôso-
bom prezentujú deťom poznatky 
o prírode, jej ochrane a pomoci. 
Kreatívne nápady a aktivity v rôz-
nych priestoroch sú pre deti veľmi 
poučné, a zároveň hravé. 

Pri príležitosti „Dňa mater-
ských škôl“ (4.11.2017) sme zreali-
zovali v interných priestoroch MŠ 
cvičenie pre deti i rodičov formou 

„Minitelocviční“. Deti sa tešili so 
spoločne strávených chvíľ s rodičmi, 
vyskúšali si obratnosť, rovnovážne 
a koordinačné cvičenia na rôznom 
cvičebnom náčiní a náradí.

I v tomto školskom roku sme sa 
zapojili do e-twinning projektu (7. 
ročník) v spolupráci s materskou 
školou Hustopeče. Cieľom projektu 
je podnecovať schopnosť vnímať, 
uchovávať a rozvíjať národné  tra-
dície či oboznamovanie s ľudovými 
zvykmi a tradíciami v jednotlivých 
ročných obdobiach, získavať dlho-
dobé poznatky o kultúre a prezen-
tovať ich na medzinárodnej úrovni 
formou chat-u, e-mailu, TwinSpace.

za MŠ spracovala Záhorová Sylvia

Korčuliarsky kurz detičiek MŠ Stará Turá
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Prváci navštívili nové 
železničné múzeum
Dňa 18.10.2017 navštívili prváci priestory 
nového železničného múzea v Starej Turej. 
Hneď po prvých krokoch v múzeu sme sa 
preniesli do dôb dávno minulých, kedy sa 
svietilo na koľajniciach petrolejkami, želez-
ničné stanice boli plné dymu z lokomotívy 
a sprievodca vo vlaku nedočkavo čakal, kedy 
Vám označí kartónový cestovný lístok. Tí 
skôr narodení si toto všetko ešte dobre pamä-
tajú, ale pre prváčikov to bol napínavý výlet 
ako „z nástupišťa 9 a 3/4“ z filmu o Harry 
Potterovi. Všetky predmety v múzeu dýchali 
históriou a akoby ožili pri rozprávaní pána 

Viliama Matušku, 
ktorý obetavo odpo-
vedal na všetky  
zvedavé otázky. Za 
tento krásny zážitok 
a možnosť nakuknúť 
aj do železničnej his-
tórie mu patrí jedno 
veľké ďakujeme. 
Naše putovanie bolo ukončené zakúpe-
ním si, už spomínaného, retro lístka v retro 
okienku, kde si každý mohol vymyslieť, kam 
by najradšej cestoval. Spokojní, plní zážitkov 

a s pamätným lístkom v ruke sme opúšťali 
našu novú krásnu železničnú stanicu....
ďakujeme.

Mgr. Andrea Majtánová

Záložka do knihy 
spája školy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave sa už niekoľko rokov vždy 
v októbri podieľa na organizovaní  zaujímavého česko-slovenského 
projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročný 8. ročník mal tému 
„Tajuplný svet knižných príbehov“, do ktorého sa rozhodli nazrieť a do 
projektu sa zapojiť žiaci 4.A našej základnej školy. Ako partneri im 
boli pridelené deti 4.A ZŠ Jih z Mariánských Lázní. 

A tak sme sa pustili do práce. 
Rozhodli sme sa, že naše 
záložky pre nových kamarátov 
z Česka budú zdobiť postavičky 
Osmijanka, tajuplného chlapca 
z rozprávok Kristy Bendovej. 
Každý žiak potom napísal list 
o sebe, ktorý spolu so záložkou 
putoval konkrétnemu českému 
kamarátovi. Na ceste do tajupl-
ného sveta knižných príbehov nás 
pritom sprevádzali aj tri ochotné 
mamičky, ktoré nám prišli prečí-
tať úryvky zo svojich obľúbených 
kníh z detstva. V príjemných 
priestoroch našej školskej čitárne 
sa tak na chvíľu vrátili spolu s nami 
do detských čias maminy Idesová 
a Majtánová, ktoré čítali v sloven-
čine a mamina Hudečová, od kto-
rej sme si vypočuli aj 
peknú češtinu v prí-
behu o chlapcovi 
Honzíkovi.

Do balíčka pre 
deti z Česka sme 
okrem záložiek 
a listov pribalili 
aj útlu knižočku 
Osmijankových roz-
právok O školských 
záhadách a niekoľko 
drobných propagač-
ných materiálov 
nášho mesta, ktorými 

našu spoluprácu s českou školou 
podporil mestský úrad.

Balíčka z Česka sme sa neve-
deli dočkať a keď „dorazil“, 
privítali sme ho s hlasnou nefal-
šovanou detskou radosťou. Hneď 
sme sa pustili do čítania listov, dis-
kutovania o prečítanom, prípadne 
do vysvetľovania niektorých 
neznámych pojmov, hoci naše 
deti rozumejú českému jazyku 
celkom dobre.

Aj takúto zaujímavú podobu 
môžu mať čitateľské aktivity, ktoré 
deťom prinášajú nielen nové 
poznatky a zážitky, ale prispievajú 
aj k formovaniu správnych priateľ-
ských a medziľudských vzťahov.

Mgr. Viera Biesiková

Deň školských knižníc
Deti 3.B triedy sa 23.10 2017 
zapojili do podujatia pri prí-
ležitosti Dňa školských kniž-
níc na tému „Deň Gen. M. 
R. Štefánika“. Pripravili si 
s rodičmi materiál, navští-
vili múzeum, kde absolvo-
vali besedu s p. Tomisovou, 
vytvorili publikáciu o M. R. 

Štefánikovi. Nakoniec pre-
zentovali svoju prácu pred 
spolužiakmi z ostatných 
tried na 1. stupni. Publikáciu 
- leporelového hada umiest-
nili v školskej knižnici.
Ďakujeme všetkým zapoje-
ným pomocníkom.

Deti z 3.B

Blahoželanie!
Dňa 14. novembra 2017 sa dožil krásneho životného 

jubilea 80. rokov náš bývalý člen redakčnej rady 
Ing. Gustav Rumánek.

V mene redakcie Staroturianskeho spravodajcu 
Vám srdečne blahoželáme a do ďalších rokov 

prajeme ešte veľa zdravia, šťastia a radosti v kruhu 
svojich najbližších. Ďakujeme Vám i za dlhoročnú 

zodpovednú a obetavú prácu pre náš mesačník.
Srdečne gratulujeme!

redakcia
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

•	5. decembra o 16.00 h – mikulášske predstavenie Vianočný 
koncert pre deti – spolu s Miou si deti zaspievajú vianočné 
piesne a koledy. Do deja sú deti zapojené aj tancovaním, kres-
lením a hraním na hudobné nástroje. Po predstavení pôjdu deti 
spolu s Mikulášom rozsvietiť vianočný stromček na Námestí slo-
body, kde mu budú môcť zaspievať či zarecitovať a získať tak 
malú sladkú odmenu. Vstupenky: 1,- €.

•	6. decembra o 18.00 h – Besame mucho alebo Čo sa 
skrýva v kufri (a v nás) – po dlhšom čase sa opäť môžeme 
tešiť na predstavenie Radošinského naivného divadla, tentokrát 
s novinkou v ich repertoári! Stanislav Štepka v novej hre s exo-
tickým názvom Besame mucho pôsobivo a, samozrejme, vtipne 
rozohráva zaujímavé, pestré osudy a spletité príbehy ľudí z naj-
súčasnejšej súčasnosti neďaleko anonymnej slovenskej stanice. 
Chodci, čo náhodne prechádzajú okolo odloženého tajomného 
kufra, zároveň nepriamo prichádzajú k hudobníkovi a spevá-
kovi bezdomovcovi Kokimu so svojimi trpko-smiešnymi životnými 
príbehmi. Všetci sú zvedaví nielen na bezdomovca Kokiho, ale 
najmä na pôvod a hlavne obsah kufra – a my sa zase cez ich reak-
cie nepriamo dozvedáme o ich ľudskom pôvode a obsahu. Iste 
napokon nejde o obsah kufra, ale o ten obsah v nás… Vstupenky: 
14,- a 15,- €.

•	24. januára 2018 o 18.00 h – Pálenica Borisa Filana – 
vzrušenie s pohodou, skúsenosť a humor. Z otca na syna a späť. 
Pozývame vás popíjať uchom! Účinkujú: Boris Filan a Oliver Filan 
Vstupné: 9,- a 10,- €.

Z Á J A Z D Y

•	9. decembra 2017 – Vianočné trhy v Budapešti – zájazd 
pre všetkých, ktorí si chcú spríjemniť predvianočný čas a zažiť 
vianočnú atmosféru v jednom z najzaujímavejších miest Európy, 
stredoeurópskom Paríži. Poplatok: 24,- € (v cene zahrnuté aj 
služby sprievodcu).

•	Feburár 2018 – Zaľúbený Shakespeare – Londýn v roku 
1593. William Shakespeare stojí na prahu svojej slávy a má veľkú 
tvorivú krízu... Stretne však mladú aristokratku Violu de Lesseps, 
ktorá prezlečená za mladého chlapca prichádza na herecký kon-
kurz do jeho novej, ešte nenapísanej hry. Romantický príbeh je 
kombinovaný s prevlekovou komédiou a s ironickým pohľadom 
do zákulisia alžbetínskeho divadla, ponúka aj množstvo odkazov 
na históriu, dobové reálie a známe osobnosti tej doby. Účinkujú: 
J. Koleník, K. Turjanová, M. Fratrič, E. Pavlíková, B. Matuščin, E. 
Hlaváčová, D. Kuffelová a ďalší. Poplatok: 29,- €.

V Ý S T A V A

• Dom kultúry Javorina Stará Turá Vás počas Vianočného trhu 
(16. decembra 2017 v čase od 9.00 do 18.00 hod.) srdečne 
pozýva na otvorenie výstavy ilustrácií Márie Nerádovej z česko-
-slovenského obrázkového slovníka pre deti Jak velbloud potkal 
ťavu v Stredisku cezhraničnej spolupráce (Dom kultúry Javorina 
Stará Turá, 2. poschodie). Výstava bude otvorená vždy v pracovné 
dni nasledovne: • 18. – 21. decembra a 28. decembra 2017 
v čase od 10.00 do 18.00 hod. • 3. – 19. januára 2018 v čase od 
10.00 do 18.00 hod. Kľúče je potrebné vyžiadať si v kancelárií DK 
Javorina, prípadne na vrátnici. Výstava je s podporou Mestskej 
knižnice mesta Pieštany.

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

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Štefánik, Ondrej: Som Paula (víťaz Anasoft Litera 
2017) • Moyesová, Jojo: Dievča, ktoré si tu zanechal • 
Wandall-Holm, Iboja: Moruša • Lavrík, Silvester: Nedeľné 
šachy s Tisom Detektívky Cornwellová, Patrícia: Zvrátené 
srdce  Náučná literatúra Balcová, Táňa: Česko-slovenský 
a slovensko-český slovník: diferenčný slovník, jazykové rozdiely • Frankl, 
Viktor Emil: Hľadanie zmyslu života Detská literatúra Skovajsa, 
Ján: Trenčianske povesti Detská náučná literatúra Boccadorová, 
Sabine: Povedz mi: Objavy a vynálezy

Ďakujeme veľmi pekne za  zaujímavú publikáciu od autora, 
nášho rodáka, p. Gustáva Rumánka Lupene a lupienky, ktorú 
daroval našej knižnici. Jedná sa o krásny výber z diela  r. 2003 
– 2016. Ilustrácie z fragmentov obrazov Eleny Rumánkovej 
vytvorila Martina Monošová. Pani učiteľka Elena Rumánková 
je autorkou viacerých kníh. Svojou láskou k literatúre a výtvar-
ným talentom oslovila mnohé generácie detí zo Starej Turej.

Knižnica bude otvorená pred Vianocami do stredy 20. 12. 2017 od 1200 – 1800.
Medzi sviatkami bude otvorené vo štvrtok 28. 12. 2017 od 1200 – 1800.
V novom roku bude knižnica otvorená od štvrtka  4. 1. 2018 od 1200 – 1800. 

KALENDÁR 2018 
• Dom kultúry Javorina vydal 

mesačný kalendár na rok 
2018 Premeny Starej Turej. 
Kalendár si môžete zakú-
piť v kancelárií DK Javorina, 
alebo v Informačnej kancelá-
rií mesta Stará Turá. Cena je 
2,50 €.

Dom kultúry Javorina Stará Turá oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky bude 
zatvorený od 22. decembra 2017 do 2. januára 2018. Medzi sviatkami bude 

kancelária otvorená 28. decembra 2017, v januári od 3. 1. 2018.
Všetkým našim priaznivcom a návštevníkom prajeme príjemné prežitie 

Vianočných sviatkov a tešíme sa na stretnutie s Vami v roku 2018!

Rozprávanie o gulagoch
25. novembra do Starej Turej zavítala pani Věra Sosnárová, aby 
žiakom tunajšej strednej školy vyrozprávala svoje svedectvo o gula-
goch na Sibíri. Stretnutia zorganizované Múzeom sestier Royových 
v spolupráci s DK Javorina priniesli našim študentom a verejnosti 
nové poznatky o táboroch plných zverstiev a  utrpenia. História nás 
učí, že zlo môže nadobudnúť rôzne farby, nielen hnedú, ale napríklad 
aj červenú. Viac o tomto svedectve prinesieme v januárovom čísle 
nášho mesačníka. PT

Moje kopanice 
opäť v predaji
Po dotlači sa do predaja dostala opäť 
kniha pani Alžbety Cibulkovej – Moje 
kopanice. Knihu si môžete zakúpiť 
v Infoture v Starej Turej (v nových 
priestoroch DK Javorina). Počas vianoč-
ných trhov 16.12.2017 bude predaj pre-
biehať i v historickej izbičke Kultúrneho 
domu Javorina. Kniha je vhodným dar-
čekom pre starých rodičov, ale osloví i široké publikum čitateľov.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, 

klesli ruky, čo pre nás pracovali, 
zhasli oči, stíchol hlas, 

vďaka Vám, za všetkých nás. 

Dňa 9.12.2017 si pri-
pomíname 20. výročie 
úmrtia našej mamy, 
babičky a prababičky 
Anny ČERNÁČKO
VEJ z Trávnikov. Dňa 
4.10.2017 sme si pri-

pomenuli 4. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pra-
dedka Ľudovíta ČERNÁČKA z Trávnikov.

S láskou spomínajú syn Ľudovít, dcéry 
Eva, Zdenka a Iveta s rodinami. 

•
Klesli ruky ktoré veľa pracovali, 

dotĺklo srdce ktoré sme mali radi. 
Ten, kto ho poznal spomenie si,  
tí čo ho mali radi nezabudnú.

Dňa 04.11.2017 uplynul rok, čo sme 
sa rozlúčili s našim otcom, dedom, 
druhom a veľmi známym a obľúbeným 
priateľom Dušanom MAGÁLOM 
z Hrubej Strany, bytom Stará Turá.
S láskou, úctou a vďakou spomína 
dcéra Dáša a syn Roman s rodinami, 

priateľka Anka a blízka rodina.

•
Ten, kto Ťa poznal spomenie si, 

ten, kto Ťa mal rád, nezabudne ...

Dňa 19.12.2017 uplynie 13 rokov, čo 
od nás navždy odišla naša mama 
a babka Anna STANČÍKOVÁ, rod. 
Bičianová z Drgonovej Doliny a záro-
veň sme si dňa 31.10.2017 pripomenuli 
jej nedožité 70-te narodeniny. Kto ste 
ju poznali a mali radi, venujte jej spolu 

s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel Jaroslav a deti 

Ľubica, Jaroslava a Miroslav s rodinami.

•
Najkrajšia láska zomiera, keď oko matky sa 

zatvára a svojich blízkych navždy opúšťa.

Dňa 29.11.2017 sme si pripomenuli 
5. výročie, kedy nás navždy opustila 
mamička, dcéra, manželka, sestra 
Erika GALBAVÁ, rod. Srnánková.

S láskou spomína smútiaca rodina

•

Pred 15-timi rokmi odišiel tíško ako odchádza deň 
a v našich srdciach zostáva spomienka len. 

Dňa 17.11.2017 uplynulo smutných 
15 rokov, čo si Pán života a smrti povo-
lal k sebe nášho otca a dedka Jozefa 
KRÁLIKA. 

Spomínajú na neho deti s rodinami.  
Odpočívaj v pokoji. 

Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých a všetko čo si mal rád. 

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí sa dňa 
6.11.2017 prišli rozlúčiť s naším milo-
vaným manželom, otcom, dedkom 
a bratom Ing. Dušanom GULÁNOM, 
ktorý nás opustil dňa 2.11.2017 vo 
veku 71 rokov.  Všetkým ďakujeme za 

kvetinové dary a slová útechy, ktorými sa snažili 
zmierniť náš veľký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
pánovi farárovi Mgr. Radomírovi Vařákovi a pohrebnej 
službe Stará Turá. 

S láskou spomína smútiaca rodina. 

•
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 

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

no v našich srdciach budeš navždy žiť. 

Dňa 2.12.2017 uplynie smutných 15 
rokov, čo nás predišiel do večnosti 
náš otec, manžel, dedko a brat Ján 
BUŠO. 

S láskou spomína manželka Anna, 
syn Igor s rodinou a brat Miroslav 

s priateľkou. 
Snívaj svoj sen.

•
Nezomrel. 

Spí, má len sen, je krásny, 
sníva sa mu o tých, 

ktorých miloval 
a ktorí milovali jeho.

Pripomíname si 2. výročie najsmut-
nejšieho dňa, 24.12.2017, kedy nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec 
a dedo Pavol BIELČIK. Kto ste ho 
poznali a mali radi, spomínajte, prosím 
s nami. 

Smútiaca rodina

•
Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, 
spomienky na Vás sú naveky v nás. 

V máji uplynulo 37 rokov 
od smrti nášho dra-
hého otca, starého otca 
a prastarého otca 
Pavla JURÍKA. Dňa 17. 
decembra 2017 bude 
tomu 10 rokov, čo nás 

navždy opustila naša drahá mamička, babička a pra-
babička Katarína JURÍKOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú dcéry 
Oľga a Zdenka s rodinami. 

•
Dňa 27.12.2017 uplynie 15 rokov, čo 
nás opustil náš drahý manžel, otec, 
dedko a pradedko Ladislav 
PODOLAN.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 18.12.2017 uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a dedko Ján ARBET z Vaďoviec. 
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú 
spomienku.

S láskou a vďakou spomínajú manželka 
Anna, dcéra Adriana a syn Peter s rodinou.

•
Čas plynie ako rieky prúd, 

kto Vás mal rád, nevie zabudnúť. 

Dňa 1.12.2017 uplynie 
13 rokov, čo nás opustil 
náš brat, švagor a ujo 
Vladislav JEŽO 
a zároveň si 23.12.2017 
pripomenieme 21 
rokov od smrti nášho 

brata, švagra a uja Miroslava JEŽU. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú spomienku. 

S láskou spomínajú sestry s rodinami.

•
Bolesťou unavený, tíško si zaspal, 

zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád. 
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 8.12.2017 uplynú 4 roky, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, dedko Jozef ŠKRIEČKA. Kto 
ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú 
manželka, syn a dcéry s rodinami. 

Matričné okienko

Vítame bábätká
Karin Kubíková, Karolína Pobočíková, 
Oliver Aleksandar Badev, Lea Sabová, 
Lenka Klimáčková, Nina Petriláková, 
Eva Medveďová, Jonáš Bílek, Jakub Prekop

Idú spoločným životom
• Andrej Mikláš zo Starej Turej a Iveta 

Ondrejková z Častkoviec
• Ing. Vladislav Vodička zo Serede 

a Mgr. Monika Púdelková zo Starej Turej
• Ing. Zdenko Zámečník zo Starej Turej 

a Mgr. Zuzana Ravasová z Myjavy
• Mgr. Miroslav Koštial zo Starej Turej 

a Mgr. MUDr. Slavka Dolinská z Nového 
Mesta nad Váhom

• Michal Gašpar z Hrachovišťa a Božena 
Beáta Durcová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Helena Sýkorová, Emília Durcová, Emília 
Andrejkovičová, Ivan Bielčík, Zdenko Cibulka, 
Anna Manáková, Jana Dugová, Ing. Dušan 
Gulán, Naďa Ondrašovicová, Mária Bielčíková, 
Dušan Zámečník, František Kostka, Emília 
Kuklínková, Jozef Otiepka, Miroslav Pribiš

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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Zoznam jubilantov 
za mesiac DECEMBER 2017

• Ing. Ivan Staňo, Jaroslav Gregor, Marta 
Remencová, Mária Masárová, Anna 
Baranová, Vladimír Brezinský, Pavel 
Haruštiak, Milada Kostelná, Ing. Igor 
Andel, Eva Čičová, Mária Zábražná

• Samuel Bielčik, Michal Grelneth, Branislav 
Podhradský, Janka Vykoukalová, Božena 
Švancarová, Anna Gregorová, Ing. Ján 
Halabrín, Oľga Truhlíková, Elena Truhlíková, 
Štefánia Ťažká

• Friderika Tinková, Ambroz Vychlopeň, RSDr. 
Ondrej Kováč, Michal Slezák, Jaroslav 
Durec, Štefan Sekerka, Božena Stančíková, 
Irena Predná, Anna Durcová, Katarína 
Barančinová

• Vlasta Potfajová, Šimon Mikláš, Ing. Ján 
Görög, Ján Blanárik, Ing. Jaroslav Marták, 
Michal Tilinger, Imrich Boledovič, František 
Červenský, Anna Knápková, Tibor Lindtner, 
Bohuslava Machajdíková, Anna Makytová, 
Božena Fridrichová, Ľudmila Mikulášová, 
Milada Prochádzková

• Martin Bača, Mária Hornáčková, Anna 
Hubinová, František Truhlík, Anna Bunová, 
Ján Potfaj, Ing. Dušan Hrnčiřík, Alžbeta 
Viselková

• Libuša Kollárová, Jozef Lackovič, Ľudmila 
Ožvátová, Mária Mikulcová

Novinky zo ZŠ
Školský rok je v plnom prúde a mesiace október 
a november sa niesli najmä v znamení športu 
a poznávacích exkurzií.

Dňa 12.10.2017 pripravilo Mesto Stará Turá 
v spolupráci s Domom kultúry Javorina a ZŠ 
pekný program pre našich dôchodcov - kul-
túrne podujatie, talkshow s pozvanými hosťami 
s piesňami a hudbou s názvom Mesto seniorom 
– v DK Javorina. Žiaci 1.stupňa našej ZŠ vyro-
bili pri tejto príležitosti pre našich dôchodcov 
krásne záložky do kníh a žiačky 2. stupňa ich 
pred začiatkom programu rozdávali. Takýmto 
milým spôsobom sme prispeli k príjemnej 
a srdečnej atmosfére programu. 

Plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka – 
16.10. - 20.10.2017 sa konal plavecký výcvik. 
60 detí z 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E sa učilo plávať 
alebo zdokonaľovalo v plávaní s inštruktormi 
športového klubu Penguin. Slniečko nám svietilo 
a deťom sa darilo.

Dňa 17.10.2017 sa v našej ZŠ odohralo pred-
kolo vo florbale žiakov ZŠ. Turnaja sa zúčastnila 
ZŠ Stará Turá, ZŠ Bzince pod Javorinou a SŠ sv. 
Jozef Nové Mesto nad Váhom. ZŠ Stará Turá sa 
umiestnila na 1. mieste a postúpila do okres-
ného kola.

Dňa 17.10. a 18.10. navštívili žiaci 5. a 6.roč-
níka nádherné predstavenie v SND v Bratislave 
– muzikálový balet Popolvár, ktorý pre nás 
pripravili Anton Popovič, Ľubomír Feldek 
a Ján Ďurovčík. Známu ľudovú rozprávku 
o Popolvárovi sme si takto pozreli i vypočuli 
v novom, modernom šate.

Dňa 19.10.2017 sa v našej ZŠ odohralo pred-
kolo vo florbale žiačok ZŠ. Turnaja sa zúčastnila 
ZŠ Stará Turá, ZŠ Čachtice a ZŠ Beckov. ZŠ Stará 
Turá sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do 
okresného kola.

Dňa 18.10.2017 prváci navštívili priestory 
nového železničného múzea v Starej Turej. 
Hneď po prvých krokoch v múzeu sme sa pre-
niesli  do dôb dávno minulých, všetky predmety 
v múzeu dýchali históriou a akoby ožili pri roz-
právaní pána Viliama Matušku, ktorý obetavo 
odpovedal na všetky  zvedavé otázky. Za tento 
krásny zážitok a možnosť nakuknúť aj do želez-
ničnej histórie mu patrí jedno veľké ďakujeme.

V mesiaci október si pripomíname svetový 
deň výživy a zároveň na našej škole prebiehajú 
aktivity v rámci akcie „Rodičia deťom“. V 7.B 
sme teda dňa 25.10. spojili tieto dve akcie a usku-
točnili besedu s lekárkou MUDr. Katarínou 
Görögovou. Porozprávala nám o zdravom život-
nom štýle, správnej výžive a dôležitosti pitného 
režimu pre naše telo.

Dňa 27.10.2017 sa v našej škole konalo 
okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ. Do okres-
ného kola postúpili ZŠ Stará Turá, ZŠ Čachtice, 
ZŠ Považany a ZŠ Bošáca. Našu školu reprezen-
tovali žiačky: Blašková Nataša, Drobná Natália, 
Durcová Nikola, Gavendová Laura, Glatzová 
Ella, Hoštáková Tamara, Koščová Slavomíra, 
Kubinová Viktória, Tanglmayerová Jana, 
Vařáková Rebeka. Napriek veľkej bojovnosti 
a nasadeniu sa našim žiačkam podarilo umiest-
niť na 2. mieste.

Piatok 27.10.2017 bol v našej škole nevšedný 
deň - bol predsa Halloween! Mestský parlament 
v spolupráci s vyučujúcimi anglického jazyka 

pripravil pre žiakov rôzne aktivity, kde mali pre-
ukázať svoju odvahu a šikovnosť.

Posledné dni babieho leta využili žiaci 
7. ročníka na dejepisnú exkurziu v našom 
regióne, aby sa zoznámili reálne s pamiatkami, 
o ktorých sa učia na hodinách dejepisu.

Navštívili sme klasicistický evanjelický kos-
tol v Zemianskom Podhradí a pamätný dom 
Riznera a Holubyho, počúvali o histórii hradu 
Beckov a navštívili Múzeum v Novom Meste 
nad Váhom.

Dňa 3.11.2017 sa v ZŠ Tematínska v Novom 
Meste nad Váhom konalo okresné kolo vo flor-
bale žiakov ZŠ. Do okresného kola postúpili ZŠ 
Stará Turá, ZŠ Čachtice, ZŠ Tematínska Nové 
Mesto n.V. a ZŠ Odborárska Nové Mesto n. 
V. Našu školu reprezentovali žiaci: Durec Ján, 
Nemec Fabián, Záhora Ján, Fecko Matúš, 
Spusta Lukáš, Počarovský Patrik, Mezzey 
Adam, Marták Matúš a Svatoň Roman. 
V okresnom kole vo florbale žiakov ZŠ sa žiaci 
našej školy umiestnili na 4. mieste.

Memoriál Oldřicha Janáčka v optickej 
streľbe. V sobotu 4.11.2017 sa v družobnom 
meste Kunovice konala medzinárodná strelecká 
súťaž v optickej streľbe žiakov ZŠ v kategórii 
A do 12 rokov a v kategórii B od 13 do 16 rokov. 
Strelecký krúžok pri ZŠ Stará Turá pod vedením 
trénera Petra Milatu reprezentovali žiaci Žáček 
Marcel, Klimáček Aleš a Klimáček Valér. 1. 
miesto Žáček Marcel vo svojej kategórii A, 2. 
miesto Klimáček Aleš  vo svojej kategórii A, 
3. miesto Klimáček Valér vo svojej kategórii B.

Dňa 10.11.2017 sa v ZŠ Odborárska v Novom 
Meste nad Váhom konalo okresné kolo v stol-
nom tenise žiačok ZŠ. Našu školu reprezen-
tovali tieto žiačky: Petra Sadloňová, Karolína 
Kondllová, Rebeka Suchá a Ella Glatzová. 
Okresného kola sa zúčastnilo osem ZŠ, ktoré boli 
rozdelené do dvoch skupín. Žiačky sa v skupine 
umiestnili na 3. mieste a nepostúpili do finále. 

V dňoch 13. – 16. novembra k nám do školy 
opäť zavítal náš obľúbený lektor Ray Sikorski. 
Žiaci, ktorý sa „Týždňa s angličtinou“ zúčastnili, 
si preverili nielen svoje vedomosti z angličtiny, 
ale sa aj zabavili a naučili veľa nového. Tentokrát 
to boli žiaci 7., 8., a 9. ročníka.

Dňa 23. októbra si žiaci 1. i 2. stupňa pri-
pomenuli Medzinárodný deň školských kniž-
níc mnohými aktivitami. Do projektu, ktorý bol 
vyhlásený Slovenskou pedagogickou knižnicou 
sa zapojili všetky triedy 1. stupňa, spolu teda 15 
tried (330 žiakov). Žiaci sa realizovali vo vlast-
ných tvorivých aktivitách(výroba záložiek pre 
kamaráta, písanie básní o našom kraji, projekty 
o knihách, výroba maskota šk. knižnice, čítanie 
najkrajšej knihy mojej babičky, návrh čitateľ-
ského preukazu a mnohé ďalšie). Zapojili sa aj do 
oficiálne vyhlásených projektov. Jedným z nich 
bol aj 8. ročník Česko-slovenského projektu 
Záložka do knihy spája školy a 13. ročník celo-
slovenského projektu Najzaujímavejšie podu-
jatie školskej knižnice: Deň Milana Rastislava 
Štefánika. Do tohto projektu sa zapojili aj všetci 
žiaci 2. stupňa. 

Čo nás čaká koncom novembra a v decem-
bri? Sú to divadelné prestavenia pre žiakov 8. 
ročníka a rôzne poznávacie exkurzie. Na konci 
novembra čaká piatakov Celoslovenské testova-
nie a potom Rodičovské združenia pre žiakov 1. 
aj 2. stupňa 4. decembra 2017.

ZŠ Stará Turá

Pozvánka na 
benefičný koncert

V tomto predvianočnom období má 
už v našom meste každoročne trvalé 
miesto benefičné podujatie  Nadácie 
ŽIVOT Stará Turá, organizované staro-
turianskymi školami a Domom kultúry 
Javorina. Prijmite naše pozvanie na 

Benefičný koncert Nadácie 
ŽIVOT, ktorý sa uskutoční v nedeľu 

10. decembra 2017 o 15.00 hod. 
v DK Javorina. 

V programe vystúpia žiaci starotu-
rianskych škôl a školských zariadení. 
Vstupné na podujatie je dobrovoľné. 
Správna rada nadácie chce zároveň poďa-
kovať Vám všetkým, ktorí ste v priebehu 
tohto roka prispeli finančnou čiastkou na 
konto nadácie, či už formou daru alebo 
odviedli svoje 2 % daní za rok 2016 pre 
naše deti a mládež. Finančné prostriedky 
sú rozdeľované v zmysle nadačnej listiny 
na  rozvoj neziskových činností v Starej 
Turej a okolí v oblastiach kultúry, športu, 
zdravotníctva, školstva, životného pros-
tredia, humanitných akcií a prispievať tak 
k všeobecnému zlepšeniu života v meste 
Stará Turá a okolia.

V posledných rokoch sa nadácia vo 
veľkej miere zameriava na pomoc deťom 
so zdravotným postihnutím  a podporuje 
charitatívnu činnosť.

Ing. Iveta Petrovičová, správkyňa nadácie
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OCENENÍ V UMELECKOM PREDNESE 
XXI. ROČNÍKA TIMRAVINEJ STUDNIČKY
Literárno-dramatický odbor je najmladším 
odborom Základnej umeleckej školy v Starej 
Turej, ktorý pôsobí v novovybudovanej diva-
delnej sále. Umelecky sa v ňom rozvíjajú deti 
už od veku piatich rokov. Z detí a mládeže 
vychováva budúcich amatérskych divadel-
níkov, režisérov, recitátorov, moderátorov, 
redaktorov... Absolvent takéhoto štúdia  
nadobudne i také skúsenosti a vedomosti, 
ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých 
úspech závisí na vytvorení dobrého medzi-
ľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce. 
Žiaci troch tried sa vzdelávajú pod odbor-
ným vedením Mgr. Ivany Purtátorovej.  Tí 

najvýraznejší recitátori sa zapojili do regio-
nálnej súťaže TIMRAVINA STUDNIČKA.

Z priestorov Trenčianskeho osvetového 
strediska si priniesli hodnotné ocenenia za 
umelecký prednes pôvodnej prózy. V prvej 
kategórií získal 2. miesto Jíří Synek a 3. 
miesto Pavel Kuchárek. V 3. kategórií zís-
kala Kristína Počarovská čestné 1. miesto, 
ktoré je zároveň aj postupové do celosloven-
ského kola v Lučenci.  Súťažilo sa v prednese 
pôvodnej slovenskej prózy, ktorá má pod-
nietiť hlbšie poznávanie a objavovanie krásy 
umeleckého slova a tým aj rodnej reči. Jedná 
sa o jedinú súťaž na Slovensku, v ktorej sa 

prednáša výlučne pôvodná slovenská próza. 
K ďalším úspechom im prajeme veľa šťastia 
a inšpirácie. 

ZUŠ Stará Turá

Tanečníci ZUŠ 
Stará Turá 
opäť ocenení
Každoročne v mesiaci október sa naša 
tanečná skupina FREE-ZEE DANCE zo 
ZUŠ Stará Turá, zúčastňuje celosloven-
skej tanečnej súťaže MY Dance Myjava. 
Nebolo tomu inak ani tento rok. Celodenný 
tanečný maratón nám dal poriadne zabrať, 
no odnášame si krásne emócie a zážitky. Za 
celý deň súťažilo skoro 200 tanečných cho-
reografií z rôznych tanečných klubov ZUŠ 
a CVČ. Pod vedením pani učiteľky Kataríny 
Rzavskej sa žiaci prezentovali v choreogra-
fiách otvoreného štýlu, HIP- HOP štýlu 
a Show dance. V kategórii Deti I. Open cho-
reografia, získali žiačky 1.miesto s tancom 
BOOMERANG. V kategórií HIP-HOP zís-
kali najstarší žiaci 2.miesto s tancom AS 
WE ENTER. Ceny v ďalších tancoch nám 
ušli len o pár bodov. Otvorená choreografia 
mládež - tanec Back in 80´s a HIP-HOP 
choreografia juniori – TURN IT UP sa 
umiestnili vo veľkej konkurencii na krás-
nom 4.mieste. Veľmi vydarený výkon podali 
i žiačky v kategórii Deti II. s tancom Čína. 
Veľmi sa tešíme ako budeme s novými cho-
reografiami  reprezentovať na ďalších súťa-
žiach. Držte nám palce, dáme o sebe vedieť. 

Katarína Rzavská ZUŠ Stará Turá

Výstava Stredoškolák – Hrdina 
remesla, Trenčín 2017
Výstava „Stredoškolák – Hrdina remesla“ otvorila vo štvrtok 26. októbra 2017 v are-
áli výstaviska Expo Center, a. s., Trenčín svoje brány pre širokú verejnosť. Návštevníkmi 
boli najmä žiaci základných škôl, ktorí sa v sprievode svojich pedagógov či rodičov mohli 
vo viac ako 30 stánkoch jednotlivých stredných škôl nielen z Trenčianskeho kraja dozve-
dieť, kde môžu po absolvovaní ZŠ ďalej študovať. Poradiť a motivovať žiakov základných 
škôl vybrať si niektorú z odborných škôl v kraji je jedným z cieľov výstavy.

Vystavovateľkou bola aj Stredná odborná 
škola v Starej Turej. Jej stánok bol naplnený 
technickými výtvormi žiakov, ako naprí-
klad robotom ABB, ktorý hral hru „človeče 
– nehnevaj sa“ proti návštevníkom, foto-
voltickou elektrárňou, automatickou trie-
dičkou a plničkou riadenou PLC, maketou 
inteligentnej elektroinštalácie bytu a mno-
hými ďalšími, ktoré demonštrovali mož-
nosti štúdia v tejto škole. 

Okrem toho žiaci školy zabezpečovali 
ozvučenie akcií a filmovanie celej výstavy 
pomocou vlastných kamier a televízneho 
štúdia a priamy prenos videa cez Youtube 
a prenos videa na 3 veľkoplošné obrazovky 
(vnútri i vonku) sponzorsky zapožičané 
firmou RBXT Skalica.    

Zapojili sa tiež do súťaží vyhlásených 
na výstave (najlepšie promo video školy 
a najlepší technický exponát). 

Najúspešnejšia SOŠ v Trenčianskom 
kraji vo vedomostných 
súťažiach je zo Starej Turej
Stredná odborná škola v Starej Turej 
získala za školský rok 2016 - 2017 prvé 
miesto medzi strednými odbornými ško-
lami a je najúspešnejšou školou v kategó-
rii stredných odborných škôl (1. miesto) 
vo vedomostných súťažiach (pred SPŠ 
Dubnica nad Váhom a SPŠ Nové Mesto 
nad Váhom). Riaditeľovi školy odovzdal 
pohár a diplom predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška 

na výstave Stredoškolák - Hrdina remesla 
v Trenčíne 27. októbra 2017.

SOŠ v Starej Turej sa na 1. mieste v tejto 
kategórii umiestnila už 7. krát v 14-ročnej 
histórii tejto súťaže a na druhom mieste 
4.  krát. Takmer vždy sa umiestnila na 
„medailových“ pozíciách. Je to vďaka výbor-
ným výsledkom žiakov školy v súťažiach 
v rámci  kraja (a následne i na celoštátnej 
a medzinárodnej úrovni) - hlavne v odbo-
roch elektrotechnika a elektronika, infor-
matika, strojárstvo, obnoviteľné zdroje 
energie, robotika ale aj iné.

SOŠ Stará Turá

riaditeľ SOŠ Stará Turá Ing. Milan Duroška 
s pohárom a diplomom za 1. miesto 

najúspešnejšej školy vo vedomostných súťažiach
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OBČIANSKA INZERCIA

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

Orez, výrez a porez ovocných a kompliko-
vaných stromov. Rezanie a štiepanie dreva 
štiepačkou, čistenie zanedbaných pozem-
kov. Rýchlo, lacno a spoľahlivo. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 0919 320 767.

Predám palivové drevo. Cena doho-
dou – lacno. Bližšie informácie na tel. č. 
0905 128 805.

Predám záhradu s murovanou a podpiv-
ničenou chatkou v Starej Turej – Chrástnatá 
3. Cena dohodou. Informácie na tel. č. 
0908 811 550.

„Pradte, pradte, pradulienky“
V stredu 18.10.2017 navštívili deti MŠ Hurbanova 142 Gazdovský dvor v Turej Lúke, 
aby sa oboznámili s výrobou ľanového plátna. V minulosti si takmer všetko oblečenie 
vyrábali naši predkovia vlastnými rukami. 

Tak sa deti dozvedeli, že ľudia najskôr 
zasiali semienka do zeme. Keď ľan vyrás-
tol, pokosili ho, namáčali v močidlách 
a vysušili na slniečku. Takýto ľan utrepali 
trepačkou, vyčesali na hachle, vzniknutú 
kúdel namotali na praslicu a priadli nite 
na kolovrátku, ktoré namotávali na vre-
tienko. Následne natočili nite na moto-
vidlo a na krosnách – tkáčskom stave 
–  utkali plátno. Až keď bolo plátno 
hotové, mohli šiť košele, nohavice, sukne, 
plachty či vyšívať obrusy.

Priadky boli tiež spoločenskou uda-
losťou, kedy sa spievalo, tancovalo a roz-
právali sa rôzne príbehy. Jeden, trošku 
strašidelný, si vypočuli i naše deti. Naučili 
sa však i spievať pesničky „Močela konope, 
močela“ a Slúžela sem u Kadleca“  a tan-
covať tanček. 

Mnohé deti využili možnosť vyskúšať 
si, ako sa pracuje na trepačke, s motovid-
lom, na kolovrátku, na hachle, ale aj na 

miniatúrnych krosnách.
Po práci prišla i zaslúžená odmena – 

lekvárový chlebík a mätový čaj.
Deti sa dozvedeli, že za krásnym kro-

jom, vyšívaným obrusom, či len obyčaj-
nou plachtou bolo veľa práce. Domov sa 
vrátili plné nových zážitkov a skúseností 
a mali isto o čom rozprávať rodičom. 

za MŠ Ľudmila Švondrková

Silvester 
na pomedzí

Tradičné Silvestrovské 
stretnutie na slovensko-
moravskom pomedzí sa 

bude konať 31. 12. 2017 
od 13.00 h pri pamätníku 

na Veľkej Javorine. 
Vystúpi mužský spevácky 
zbor z Kunovíc. Odchod 
bezplatného autobusu 

pre obyvateľov Starej Turej, je 
o 10.00 h. od DK Javorina.

Teší sa na Vás prípravný výbor 
Slávností bratstva Čechov 

a Slovákov na Javorine.

Správy z Detského parlamentu
Dňa 03.11.2017, t. j.  v piatok,  sa usku-
točnilo druhé zasadanie „Detského 
parlamentu“. 

Hlavným bodom tohto zasadania bolo 
riešenie akcie „červených stužiek“. Spolu 
s týmito stužkami informujeme mladých 
ľudí o chorobe AIDS. Červené stužky si 
tradične budeme vyrábať sami a rozdávať 
ich budeme 01.12.2017.

Radi by sme do našich činností zapo-
jili i Klub dôchodcov v Starej Turej. 
Pripravujeme historicky prvý turnaj v hre 
„človeče, nehnevaj sa“. Naši dôchodcovia 
verzus členovia parlamentu. Uvidíme, 

kto vyhrá. Keďže sa táto akcia plánuje na 
Mikuláša, víťazov čaká sladká mikuláš-
ska odmena. Dúfame, že sa všetci dobre 
zabavíme.

Na záver by sme chceli poďakovať 
všetkým pani učiteľkám, pánom učite-
ľom i celému personálu školy za možnosť 
zorganizovať „Halloweenskú párty 2017“, 
ktorá sa uskutočnila  v piatok 27.11.2017. 
Celý priebeh bol super, všetci sa bavili, čo 
je pre nás, a veríme, že i pre učiteľský zbor 
to najdôležitejšie. Zvláštne ďakujeme patrí 
pani učiteľke Mgr. Anne Haverovej. J

Sophia Scharbertová, hovorkyňa DPMST

Tichú noc spievajme ...
O čom dnes výskumy a vedci bádajú?
Že ľudia vo svete, žiaľ, menej spievajú.
To, čo sa kedysi vo veľkom razilo,
postupne, potichu sa celkom stratilo.

Kedysi zovšade spev počuť bolo,
spoločne, v dvojici i len tak sólo.
Dnes nie je chuti a vraj ani čas,
spievať sa hanbí snáď väčšina z nás.

Prečo mám do spevu siliť sa, nútiť?
Veď hudbu, spevákov môžem si kúpiť.
Kvalitný disk či koncert si zaplatím,
takto si handicap spevácky nahradím.

Nemám hlas, nemám sluch, mám chybu reči!
Nechcem sa červenať! Spev sa mi prieči!
Nech spieva ten, kto nadanie, talent má.
Veď v mojom podaní spev je zbraň vražedná.

Spievanie, vážení, však nie je vec nadania.
Je to dar človeku zrodený z poznania.
Je to liek na dušu i choroby tela.
Veď ani pohádať sa v speve nedá.

Ak vydáš každý deň pár tónov malých,
posilníš pľúca i hlasiviek svaly,
prehĺbiš dýchanie, krv riadne prečistíš
a hormón šťastia si sám v sebe vyrobíš.

Ak mamy bábätkám v kolíske spievajú,
sami sa liečia a príklad im dávajú.
Pesničky nie sú len vety a slovíčka.
Je tam kus múdrosti a veľký diel srdiečka.

Spievanie, vážení, nie je vec nadania.
Je súčasť života a ľudského správania.
Spevom si uľavíš i precítiš radosť,
každému pocitu urobíš zadosť.

Z bohatstva, ktoré má slovenská pesnička,
žila a čerpala snáď každá babička.
Bez hanby, bez studu všetkým nám spievala
a kúsok z bohatstva v každom z nás nechala.

Spravme si čas a zalovme v pamäti
a kúsok bohatstva vložme si do detí.
Spievajme im a spievajme pre seba,
stačia nám spomienky, učiť sa netreba.

Vianočný čas je pre spevy stvorený
a každou koledou je vlastne poctený.
Odhoďme stud a Tichú noc spievajme
a svojim blízkym to najlepšie želajme. 

Krásne Vianoce želá Věra Tepličková



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 12/2017  13

Menej známe skutočnosti najznámejšej staroturanskej 
zrady (tragédia rodiny Hlubockých) – 6. časť  
Hlubockého, Kirchhoffa a Chorváta vypočú-
vali v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne. 
Podľa svedectva veliteľa POHG Jozefa Gašparíka 
neskončili v rukách gardistov, ale výsluch prebie-
hal pod taktovkou nemeckého Sicherheitsdienstu. 
Kirchhoff si nebezpečenstvo uvedomoval asi 
najmenej zo všetkých troch mužov. Spoliehal sa 
na štatút vojnového zajatca (POW). Obvinenie 
z možnej spolupráce s partizánmi a skutočnosť, 
že nosil civilné šaty, mu veľmi priťažili. Podľa his-
torika Petra Podolana netreba zabúdať na fakt, že 
Červená armáda sa nezadržateľne približovala, 
čo znervózňovalo nemecké a slovenské zložky. 
Na začiatku decembra 1944 stáli sovietske vojská 
pri Šahách a Leviciach. Ako sa máme možnosť 
dočítať z plagátu, ktorý oznamoval smrť Chorváta 
a Hlubockého, Kirchhoff bol na územie Slovenska 
dosadený za účelom sabotáže. Išlo však o propa-
gandistické vyhlásenie s cieľom zastrašiť obyva-
teľstvo. Americký letec sa na našom území ocitol 
len v súvislosti s haváriou lietadla.

Všetci traja boli popravení pravdepodobne 
zastrelením 28. decembra 1944. Oznámenie o ich 
smrti je datované 29. decembrom 1944. Veliteľ 
Pohotovostnej skupiny H Sipo a SD Josef Witiska 
si na margo popravy vzdychol a sťažoval sa na 
reakciu úradov i miestneho obyvateľstva. Smrť 
Hlubockého, Chorváta a Kirchhoffa považovali 
ľudia za obrovskú nespravodlivosť a popraveným 
prejavovali sústrasť, pričom miestne úrady ostali 
voči tejto skutočnosti pasívne. Ako podotýka 
Peter Podolan, dôvod popravy Ondreja Chorváta 
spočíval v ilegálnej pomoci napriek tomu, že 
pôvodné udanie (dôvod zadržania) smerovalo 
proti nemu ako partizánovi. Obžalovaný Jozef 
Gašparík dostal počas hlavného súdneho pro-
cesu v januári 1947 niekoľko otázok v súvislosti 
s touto tragédiou:
„Obžalobca: Vedel ste, že títo všetci aj učiteľ aj 
James Kirchhoff aj Hlubocký boli 28. decembra 
Nemcami zavraždení? 
Obžalovaný: Ja som sa o tom dozvedel až z plagá-
tov v Novom Meste.  
Obžalobca: Bolo to pred Novým rokom 1945?
Obžalovaný: Myslím, že to bolo pred Novým 
rokom. 
Obžalobca: Tak vtedy už Nemci takto popravovali 
ľudí, ktorých gardisti chytali? 
Obžalovaný: Plagáty boli potom postrhané, ja som 
ich nevidel, mne to len hovorili. Keď sa ma vtedy 
ktosi pýtal, či som videl plagát, ja som povedal, že 

nie. Potom ten istý mi povedal, aby som sa išiel 
podívať do hostinca, že tam majú ešte jeden. Ja 
som išiel a v hostinci sa hovorilo, že v Novom Meste 
bola poprava a že na plagáte bol podpísaný okresný 
náčelník Starinský. 
Obžalobca: No ide o to, či ste vedel, že Nemci 
popravujú? 
Obžalovaný: Či skutočne bola akcia prevedená a či 
to bola len výstraha, to neviem. 
Obžalobca: Koncom roka 1944, keď už na 
Slovensku nebolo človeka, ktorý by nevedel, že 
Nemci vraždia, vy ste im veril. 
Obžalovaný: Čiastočne som veril, že to môže byť 
pravda, ale mohla to byť aj výstraha proti ľuďom, 
lebo plagáty boli, hneď ako sa objavili, strhnuté. 
Obžalobca: To bolo preto, aby sa obyvateľstvo proti 
Nemcom nebúrilo. To by náladu obyvateľstva proti 
Nemcom ešte viac zvýšilo.“ 

Bohuslava Hlubocká sa vybrala 29. decem-
bra navštíviť rodinných príslušníkov a letca do 
Nového Mesta. Dozvedela sa, že boli preve-
zení do Trenčína. Na trenčianskom gestape ju 
dôrazne upozornili, aby po nich ďalej nepátrala. 
Dokonca sa jej vyhrážali, že by si mohli prísť aj 
pre ňu. V tom čase už boli väzni mŕtvi. Telá ulo-
žili do jedného z masových hrobov. Veliteľom 
exekutívnej jednotky, ktorá previedla popravu 
bol SS-Hauptsturmführer Paul Streit. Za vraž-
denie zodpovedal SS-Untersturmführer Joseph 
Juritsch, šéf 4. oddelenia Einsatzkommanda 
13.  Exhumácia masového hrobu prebehla 25. 
mája 1945. Podarilo sa identifikovať pozostatky 
popravených v hrobe číslo VI. V zápisnici z exhu-
mácie bolo uvedené, že „mŕtvola je dlhá 168 cm, 
asi 34 rokov veku…hlavu má prikrytú čiapkou 
baranicou, 2 košele, vrchná je trikotová a spodná 
riadna pruhovaná(…) Hlava podlhovastá, vlasy 
červené, uprostred čela kožný a kostný defekt veľ-
kosti orecha s nerovnými okrajmi, od defektu nadol 
je čelná kosť rozdrúzganá.(…) Mŕtvola je identifi-
kovaná Máriou Olušiakovou zo Starej Turej č. 242, 
ktorá menovaného poznala osobne a poznáva 
v ňom Ondreja Chorváta, učiteľa zo Starej Turej 
podľa šiat, dľa vlasov ako aj podľa iných anatomic-
kých príznakov.“  O Stanislavovi Hlubockom sa 
v správe píše: „Mŕtvola muža 180 cm dlhá, asi 30 
ročná, oblečená v košeľu slovenského vyšívaného 
vzoru, ktorá sa zapína na 2 perleťové gombíky na 
ľavej strane. Na hrudi vyšívaná krížkovým orna-
mentom vo farbe čiernej a tmavozelenej, ďalej do 
trikotových spodných nohavíc oblečená(…) Zátylí 

vo výške zátylného hrbolu kruhovitý otvor v prie-
meru 5 mm s dvorcom normálnej kože, okolo kto-
rého je okšlek  začmúdenej kože v pásme 1 cm. 
V oblasti spánkového rohu kosti temennej otvor 
nepravidelne rozorvaných okrajov, ktorý priamo 
komunikuje s dutinou lebečnou, celá pravá kosť 
temenná rozdrúzganá na veľký počet zlom-
kov(…) Na 4. prste ľavej ruky zlatý prsteň s nápi-
som „Bohuška 24. 4. 1930“. Totožnosť Stanislava 
Hlubockého zistili bratia Štefan a Michal spolu so 
Štefanom Slezáčkom, manželka Bohuslava bola 
v tom čase vážne chorá. Ján Nepomuk Wallo vo 
svojich spomienkach píše, že vládny komisár 
Tomka musel ich telá čistiť vlastnými rukami, 
pramene nám však túto informáciu nepotvrdzujú.

Pohreb sa konal v Starej Turej 27. mája 1945. 
Všetkých troch uložili vedľa seba v blízkosti 
Husitskej veže. Telo Jamesa Kirchhoffa bolo 30. 
októbra 1946 vyzdvihnuté a prevezené do USA.  

Na záver zostáva nezodpovedaná otázka. Kto 
udal Ondreja Chorváta? Indície vedú k vlád-
nemu komisárovi Júliusovi Tomkovi, Antonovi 
Horečnému a „dvoranke“ Márii Heldešovej, ktorá 
podľa všetkého chodila Tomkovi donášať. V jeho 
rozsudku z 29. októbra 1947 sa píše, že „ozná-
mil spolu s Horečným Stanislava Hlubockého, 
Ondreja Chorváta a amerického letca Jamesa 
Kirchhoffa.“ Súdny proces čakal aj na „dvoranky“. 
Okresný ľudový súd prejednával prípady Márie 
Heldešovej staršej a jej dcéry Márie vo veci uda-
vačstva. Heldešová staršia bola odsúdená na 1 rok 
straty slobody (6 mesiacov väzenie, 6 mesiacov 
pracovný tábor), dcére vymerali trojročný trest 
odňatia slobody. Hoci sú pred nami Vianoce, 
nemali by sme zabudnúť, že aj počas sviatkov 
zomierali pred 73 rokmi na popraviskách sta-
toční občania Starej Turej. Venujme im tichú 
spomienku. Určite si ju zaslúžia.

Pramene a literatúra: 
Slovenský národný archív, f. Národný súd, mik-
rofilm A – 932. Súdny proces s veliteľom POHG 
Jozefom Gašparíkom; Archív Múzea SNP Banská 
Bystrica, f. IX. (Represálie a nemecké okupačné 
jednotky). Kópie dokumentov o úmrtí Stanislava 
Hlubockého a Ondreja Chorváta; Štátny archív 
Bratislava, f. OĽS 64/47. Súdny proces s Júliusom 
Tomkom; PODOLAN, P.: Príbeh letca F/O Jamesa 
M. Kirchhoffa očami Martina Kýšku. In: Štúdie 
z histórie. Historia Nova 9. Bratislava : Stimul, 2015.

Juraj Krištofík

MICHAEL MALEK (1924 – 1941)
Pearl Harbor je prístav na 
Havajských ostrovoch v Tichomorí. 
Dňa 7. decembra 1941 Japonci 
zákerne zaútočili na tam kotviacu 
tichomorskú flotilu USA. Na bojo-
vej lodi USS Oklahoma BB-37 tam 
vtedy slúžil námorník druhej triedy 
v hodnosti S2C Michael Malek. 
Tento útok pre neho skončil tra-
gicky! V tieto dni je tomu už sedem-
desiatšesť rokov! 

Doplňme, že otec Michaela 
Malka bol Ján Malek (1896), 
matka Mária, rod. Krúpová (1898). 
Mali staršieho syna Jána, ktorý žil 
v Chicagu. Manželia Malkovci odišli 
bezdetní z Paprade do USA tesne po 
skončení Prvej svetovej vojny.

Michael Malek bol medzi 
prvými desiatkami obetí budúceho 
vojenského konfliktu medzi USA 
a Japonskom, v konflikte Druhej 

svetovej vojny. Predpokladáme, že 
bol prvým padlým, ktorý pochá-
dzal po rodičoch zo Starej Turej! 
Jeho meno je zaznamenané na tabuli 
padlých v prístave Pearl Harbor na 
ostrove Oahu Havajského súostro-
via. Po prečítaní týchto riadkov 
venujme mu na pár okamihov našu 
pietu! Ďakujeme!

G. Rumánek
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Už len krok a je tu nový rok
Ľudia obyčajne koncom roka bilancujú, čo sa im splnilo z toho, čo 
si začiatkom roka predsavzali. Tak trocha aj my, seniori v Dennom 
centre, sme si zaspomínali, či sa naše zámery splnili aspoň sčasti 
tak, ako sme si ich naplánovali. 

Myslím, že po tejto stránke to 
bol rok dobrý. Okrem iného sme 
si boli spolu s priateľmi seniormi  
z Paprade, s ktorými sa spoločne 
podieľame na viacerých aktivi-
tách, dvakrát vyhriať kĺby na ter-
málnom kúpalisku v Dunajskej 
Strede. Taktiež sme absolvovali 
vychádzky do prírody, kde sme 
sa pri harmonike nášho pria-
teľa T. Lindtnera, spevom, roz-
hovormi a ďalšou záujmovou 
činnosťou snažili zmysluplne 
využívať náš voľný čas.

Dlho budeme spomínať na 

pekný výlet do Lednic, pre-
hliadku prekrásneho zámku 
a skleníka v jeho areáli. Po pre-
hliadke zámku sme sa zasta-
vili v Lanžhote na „Řízek 
u Osíčkových“. Výborný obed 
a hodinový hudobný program 
v podaní manželov Osíčkových, 
pri vínku a kávičke doplnil vyda-
rený výlet. Prialo nám i počasie, 
takže domov sme odchádzali 
spokojní a plní krásnych dojmov 
z vydareného dňa. 

Popri kultúrno-spoločen-
ských podujatiach, na ktorých 

sme sa v priebehu roka zúčast-
nili, je to iba niekoľko akcií orga-
nizovaných v tomto období.

Zopár plánovaných akti-
vít nás v tomto roku ešte čaká. 
Naďalej sa budeme pravidelne 

stretávať na našich schôdzkach 
a vzájomne si spríjemňovať spo-
ločne prežité chvíle, len aby nám 
aj v budúcnosti prialo zdravie.

J. Halabrínová, Denné 
centrum seniorov

Naša prvá súťaž
Územná organizácia Dobro-
voľnej požiarnej ochrany SR 
v Novom Meste nad Váhom 
usporiadala dňa 21.10.2017 
v Zemianskom Podhradí 
jesennú časť mládežníckej hry 
Plameň. Zo Starej Turej sa tejto 
súťaže zúčastnil novozaložený 
kolektív mladých hasičov. Pre 
zlé počasie museli organizátori 
vynechať dve disciplíny a preto 
sa súťažilo pod prístreškom vo 
viazaní uzlov, určovaní vec-
ných prostriedkov, určovaní 
dopravných značiek, zdra-
vovede a v streľbe zo vzdu-
chovky. Deti sa tejto súťaže 
zúčastnili prvýkrát, pretože 
krúžok mladých hasičov 
mnohí začali navštevovať od 

septembra tohto roku. Medzi 
súťažiacimi boli najmladším 
kolektívom a preto sa svoj-
imi výkonmi nemohli rovnať 
starším. V celkom hodnotení 
obsadili z piatich kolektívov 
posledné miesto, no získali si 
najväčšie sympatie obecen-
stva. Vedúci kolektívu Peter 
Nemček je presvedčený, že deti 
postupne nadviažu na svojich 
predchodcov, ktorí sa prebojo-
vali i na krajskú súťaž a dnes sú 
v kategórii dorastencov. 

I touto cestou ďakujeme 
hlavne rodičom, ktorí každý 
piatok privedú deti na krúžok 
a hasičom, ktorí sa podieľali na 
príprave detí na súťaž.

Jozef Smolinský 
predseda DHZ

Memoriál Oldřicha 
Janáčka v optickej streľbe
V sobotu 4.11.2017 sa v družobnom meste Kunovice konala me-
dzinárodná strelecká súťaž v optickej streľbe žiakov ZŠ v kategórii 
A do 12 rokov a v kategórii B od 13 do 16 rokov.

Strieľalo sa v leže, bez opory, 
na vzdialenosť 10 metrov, na 
optické terče. Strelecký krúžok 
pri ZŠ Stará Turá pod vedením 
trénera Petra Milatu reprezen-
tovali títo žiaci Žáček Marcel, 
Klimáček Aleš a Klimáček 
Valér. Bezpečný prevoz našich 
strelcov zabezpečil pán Žáček, 
ktorému touto cestou ďaku-
jeme. Veľká vďaka patrí víťazovi 
tejto medzinárodnej súťaže žia-
kovi Marcelovi Žáčkovi, ktorý 
dokázal obhájiť prvé miesto 

i s rozbitým kolenom. Záverečné 
vyhodnotenie s príjemným 
posedením bolo v pizzerii oproti 
škole.

Výsledky súťaže:
1.miesto Žáček Marcel 
vo svojej kategórii A
2.miesto Klimáček Aleš 
vo svojej kategórii A
3.miesto Klimáček Valér 
vo svojej kategórii B

Tréner Milata Peter
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Tenisti bilancujú rok 2017
Ako v každom športovom odvetví i tenisový život v závere kalen-
dárneho roka bilancuje svoje pôsobenie za uplynulý rok. Po takmer 
dvojročnej odmlke sa vrátil do mesta Stará Turá i tenisový kolotoč 
v podobe rôznych zápasov, súťaží a turnajov. Tenisový klub pre-
šiel celkovou obnovou od zmeny názvu až po predsedu. Novým 
predsedom klubu sa stal Ing. Igor Slezáček a podpredsedom 
Mgr. Tomáš Malek. Zároveň bude klub vystupovať pod názvom 
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá. Na vlnu podpory mladých ta-
lentov sa vrhli skutočne impozantným spôsobom, čoho dôkazom 
je úspešne zrealizovaný Detský tenisový camp 2017. Činnosť sa 
teda sústredí hlavne na výchovu detí, čo garantujú školení tréneri. 
Toto odhodlanie podporuje dobré zázemie klubu, kde na 4 kurtoch 
s antukovým povrchom sú vytvorené vhodné podmienky ako na 
súťažný, tak rekreačný tenis. 

Bližšie Vám predstavujeme i nie-
koľko súťažných turnajov, ktoré 
sa nám podarilo počas roka 2017 
zrealizovať. 

Stará Turá Open 2017
Dňa 24.6.2017 sa uskutočnil 1. 
ročník tenisového turnaja Stará 
Turá Open 2017. Turnaj sa konal 
vo štvorhre, zúčastnilo sa ho až 24 
hráčov. V príjemnej a priateľskej 
atmosfére sa hralo v troch skupi-
nách systémom každý s každým. 
Účastníci predviedli zaujímavé 
výkony a niektoré zápasy rozhodo-
vali doslova jedna, dve víťazné lop-
tičky. Víťazmi turnaja sa napokon 
stali Ivan Durec a Tomáš Malek 
z tenisového klubu Stará Turá. 
2. miesto obsadili Milan Hučko 
a Miroslav Ferianec a na 3. mieste 
skončili Roman Geschwandtner 
a Richard Bunčiak.

2. ročník Oskoruša mládež
V júli a to v dňoch 22.7 až 
23.7.2017 sa konal 2. ročník 
Oskoruša mládež 2017 v kategó-
rii staršie žiačky pod hlavičkou 
Slovenského tenisového zväzu. 
Do turnaja sa prihlásilo 15 hrá-
čok z celého Slovenska. Dievčatá 
nám 2 dni predvádzali krásne 
výkony a na koniec sa z celkového 
víťazstva tešila Klára Sameliaková 
z TK Slávia STU Bratislava, druhé 
miesto obsadila Noemi Bábiková 
z toho istého klubu a 3. miesto zís-
kala Tereza Porubská z TK Veľké 
Kostoľany. Všetkým účastníčkam 
a víťazkám srdečne blahoželáme. 

Tradičný československý 
turnaj OSKORUŠA CUP 2017
V sobotu 12.8.2017 sa uskutočnil 
tradičný už 18. ročník česko-slo-
venského tenisového turnaja pria-
teľstva v losovaných štvorhrách 

„OSKORUŠA CUP 2017.“ Za prí-
jemného počasia sa ho zúčastnilo 
28 hráčov z oboch strán Veľkej 
Javoriny.

Turnaj slávnostne otvorili 
starostka  družobného mesta 
Kunovice Mgr. Ivana Majíčková, 
MBA a primátorka nášho mesta 
Stará Turá Ing. Anna Halinárová.

Zápasy sa hrali na štyroch 
kurtoch, kde mohli diváci vidieť 
napínavé súboje. Víťazmi sa stali 
Miroslav Blažo a Tomáš Malek, na 
druhom mieste skončili Adrián 
Ševčík a Martin Sadloň a tretí sa 
umiestnili Milan Hučko a Jozef 
Snoha.

Cena útechy pripadla spo-
luhráčom Milanovi Mokošovi 
a Mariánovi Miškovicovi st. 
Príjemnú atmosféru zavŕšilo 
priateľské posedenie a spoločná 

„grilovačka“.

ALIAS ROTEX Open a úspešný 
Detský tenisový CAMP 2017
August bo mimoriadne úspešný na 
organizáciu turnajov a 26.8.2017 
sa konal 1. ročník tenisového tur-
naja ALIAS ROTEX Open 2017. 
Tento turnaj sme usporiadali po 
prvý raz a môžeme ho hodnotiť 
ako úspešný. Turnaj prebiehal 
v dvojhrách a zúčastnilo sa ho cel-
kovo 16 hráčov. Turnaj bol veľmi 

náročný ako po fyzickej, tak i po 
časovej stránke. Každý z hráčov 
odohrali 6 až 8 zápasov. Po vyčer-
pávajúcich zápasoch sa vo večer-
ných hodinách (finále skončilo až 
o 21.30 hod. – pozn. autora) sa 
z celkového víťazstva tešil Lukáš 
Hrušovský, ktorý vo finálovom 
zápase zdolal Tomáša Malka. 
Tretie miesto obsadil Peter Viola.

Detský tenisový camp 2017
Vyvrcholením mesiaca august a aj 
celého roka 2017 bol detský teni-
sový camp v dňoch od 28.8. do 
1.9.2017, ktorý sa uskutočnil na 
tenisových kurtoch v Starej Turej. 
Prihlásilo sa 20 tenisových nádejí 
vo veku od 5 do 11 rokov, z toho 
14 detí, ktoré trénujú pod hla-
vičkou tenisového klubu v Starej 
Turej. Tábor prebiehal denne od 
8.00 do 16.00 hod. Deti boli rozde-
lené do 3 skupín, teda od úplných 
začiatočníkov až po tie, ktoré majú 
dlhšie skúsenosti s tenisom. Pod 
vedením skúsených trénerov Mgr. 
Lukáša Hrušovského, Mgr. Simony 
Moravčíkovej a Mgr. Tomáša 
Malka sa postupne oboznamovali 
s technikou tenisových úderov, 
absolvovali rôzne zábavné hry 
pri rannom rozcvičení, vykonávali 
koordinačné a pohybové cvičenia 
a vlastne, postupne si vybudovali 
lásku k tomuto krásnemu bie-
lemu športu. Počas celých 5 dní 

nám prialo pekné slnečné poča-
sie, vo štvrtok sme sa boli troška 
schladiť aj na miestnu plaváreň, 
kde sme zistili, že medzi nami sú 
aj plavecké talenty. Obednú siestu 
sme si spríjemňovali či už kresle-
ním, vyvaľovaním sa na vakoch 
alebo spievaním a tancovaním 
pri súťaži „Tenis má talent“. Na 
záver tábora bol odmenený každý 
tenista nejakou maličkosťou, začo 
by som chcel poďakovať všetkým 
sponzorom.

Deti v príjemnej atmosfére 
zmysluplne vyplnili svoj voľný čas, 
získali nových kamarátov a utu-
žili si návyky zdravého životného 
štýlu. Už teraz sa tešíme na budúce 
leto a na ďalší tenisový tábor.

Tenisový klub Stará Turá má 
teda našliapnuté na lepšie časy 
ako doteraz. Vizitkou sú i tieto 
úspešne zrealizované turnaje, 
zapojenie mládeže do tréningo-
vého procesu a úspešné reprezen-
tovanie klubu i mesta Stará Turá 
na rôznych podujatiach. Veríme, 
že i nastávajúci rok bude pre nás 
aspoň rovnako úspešný ako bol 
rok 2017. Už teraz pripravujeme 
turnaje, ktorých sa budete môcť 
v novom roku 2018 zúčastniť, či 
už ako aktívny hráči alebo diváci. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 
v novej tenisovej sezóne.

za TK Stará Turá Tomáš Malek

Oskoruša Cup 2017 Autor foto: Denis Herák

Detský tenisový camp 2017 Autor foto: Denis Herák
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