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

Milí občania Starej Turej a okolia,
súčasná doba vyvíja na nás neustály tlak 
pri plnení každodenných povinností, pri 
uspokojovaní potrieb pre seba, rodinu, 
pre spoločnosť. Pod týmto tlakom 
mnohí z  nás siahajú po podporných 

látkach, aby situácie zvládli. Bohužiaľ 
časom zistia, že sa dostali do bludného 
kruhu závislosti alkoholovej, drogovej 
a pod., z ktorej ak sa chcú dostať, musia 
absolvovať základnú liečbu v niektorej 
z liečební na závislosti. 

Po absolvovaní základnej liečby sa 
závislý pacient musí dokázať zaradiť 
do rodiny, práce a spoločnosti. Preto je 
veľmi potrebný doliečovací proces, ktorý 
je dlhodobý a  náročný, ktorý pacient 
málokedy zvládne sám. Pri doliečovacom 
procese ide predovšetkým o prehĺbenie, 
rozšírenie a upevnenie všetkého, s čím 
sa začalo počas liečby. Preto vznikajú 
občianske združenia, svojpomocné 
skupiny, ktoré fungujú na základe 
vzájomnej pomoci a  podpory ľudí 
s rovnakými problémami a starosťami, 

ktoré im ich diagnóza prináša. 
Preto Vám chcem dať do pozornosti, 

že „Klub abstinentov Stará Turá” 
(v skratke ďalej KA Stará Turá) v Dome 
bielych hláv stále pôsobí a  radi Vás 
medzi nami uvítame. 

Teším sa na Vás, pri kávičke, alebo čaji 
spolu budeme riešiť naše problémy, a tak 
žiť v abstinencii zdravý a plnohodnotný 
život. Na stretnutí môžu byť prítomní 
i rodinní príslušníci. 

S úctou Mgr.Terézia Lukáčová, 
zakladateľka KA Stará Turá

PO
ZV

ÁN
KA koncert dychového súboru 

Moravanka Jana Slabáka
27. november, 
DK Javorina, 18.00 h

Zóna 
bez peňazí
27. november, 
DK Javorina

STRETNUTIA
Miesto: 
Domov bielych hláv (bývalá 
budova Základnej umeleckej 
školy), I. poschodie
Kedy: 
Každú stredu od 17.00 
do 18.00 hod.
Kontaktná osoba: 
Mgr. Terézia Lukáčová 
číslo telefónu: 0907 882 815 
e-mail: terka.lukacova@azet.sk
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Naši najmenší futbalisti – prípravka MFK Stará Turá (foto V. Solovič)
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§ Dňa 28.8.2015 v čase o 22:10 hod. bola hliadka MsP požiadaná hliadkou 
OO PZ o asistenciu pre posádku RZP v bytovom dome na ulici Štefánikovej. 

Dôvodom bola neprítomnosť hliadky OO PZ v služobnom obvode. V čase 22:20 
hod. sa dostavila posádka RZP s hliadkou MsP na uvedené miesto a preverila 
oznam o agresívnom správaní sa muža v byte na 3. poschodí. Na mieste bolo zis-
tené, že T. S. fyzicky napádal svoju družku, ktorá stihla z bytu ujsť. S menovaným 
bolo treba jednať veľmi opatrne, lebo sa prejavoval veľmi agresívne, disponoval 
značnou silou a jeho správanie bolo nepredvídateľné. V čase o 23:00 hod. sa 
podarilo menovaného konečne dostať do sanitky, na čo sa dostavila i hliadka 
OO PZ. Tá vykonala sprievod  muža na vyšetrenie do nemocnice v Trenčíne.

§ Dňa 30.8.2015 bol v čase o 11:43 hod. hliadkou MsP zistený priestupok 
v doprave pred OD Billa. Dopustil sa ho vodič vozidla Dacia s evidenčným 

číslom okresu BL, ktorý  neoprávnene parkoval na vyhradenom parkovacom 
mieste pre ZŤP.  Vodič nevedel  preukázať svoju totožnosť, nakoľko jeho doklady 
mala manželka, ktorá práve nakupovala v Bille.  Po chvíli sa vodič začal správať 
arogantne a chcel odísť z miesta, bez preukázania svojej totožnosti a bez podania 
vysvetlenia k zistenému priestupku. Z tohto dôvodu bola na miesto privolaná 
hliadka OO PZ, ktorá si celú vec prevzala na doriešenie.

§ Dňa 31.8.2015 na MsP v čase o 21:16 hod. telefonicky oznámila pani M., že 
pred činžiakom na ulici SNP sa už druhý deň pohybuje starší muž, ktorý je 

zmätený, nevie ako sa volá, ani kde býva, keď sa mu aj so synom snažila pomôcť 
tak im iba tvrdil, že práve prišiel z nemocnice, kde bol operovaný na srdce a od 
vtedy ho veľmi bolí celá ľavá ruka. Hliadka muža našla sedieť na lavičke, bol 
pomočený, hladný a dezorientovaný. Šetrením sa podarilo  zistiť, že sa jedná 
o J. L. zo Starej Turej. Hliadka menovaného priviedla do miesta trvalého pobytu, 
kde si ho prevzala manželka.

Za MsP Kopčan

Z  denníka  MsP

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 17. 9. 2015  sa uskutočnilo IX. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva Stará Turá. Zasadnutie 
otvorila primátorka mesta Ing. Anna Halinárová. 
Úvodom vzali poslanci na vedomie Správu z kon-
troly plnenia uznesení prijatých na V. a VI. za-
sadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• organizačného oddelenia o zriadenie vecné-

ho bremena v prospech mesta Stará Turá –
Hasičská zbrojnica Papraď,

• na doplnenie pozemku do zmluvy o nájme po-
zemku so spoločnosťou STINEX s. r. o., Nové 
Mesto nad Váhom,

• verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnu-
teľnosti Farby –Laky sup. č. 167 s minimálnou 
cenou 70 tis. €,

• na doplnenie nájomnej zmluvy uzatvorenej 
medzi mestom Stará Turá a  spoločnosťou 
TECHNOTUR s. r. o., Stará Turá o nasledov-
ný nehnuteľný majetok mesta - „Bytový dom 
Stará Turá 14 b. j.“ na Hlubockého ul. 676/1 
v obstarávacej cene 623 466,85 €,

• návrh na doplnenie uznesenia č. 8 – VII/2015 
zo dňa 18.6.2015, ktorým bol schválený od-
predaj časti z pozemku parc. č. 4033/2  pre  
pána  Jána Čičmanského  a manž. Emíliu,  by-
tom Stará Turá,

• návrh na doplnenie uznesenia č. 12 – VII/2015 
zo dňa 18.6.2015, ktorým bol schválený od-
predaj časti z pozemku parc. č. 4033/2  pre  
pána  Branislava Redaja,  bytom Stará Turá,

b) zámer
• odpredaja časti pozemku pre  Ing. Jozefa 

Koyša a manž. Nadeždu, bytom Nové Mesto 
nad Váhom,

• odpredaja časti pozemku pani Eve Majtánovej, 
bytom Myjava,

• odpredaja časti pozemku Božene Desetovej, 
Martinovi a  Miroslavovi Valentovi, bytom 
Stará Turá,

c) žiadosť
• Dušana Matušíka a manž. Anny, bytom Stará 

Turá o zriadenie vecného bremena,
• Lesotur, s. r. o., Stará Turá o zriadenie vecného 

bremena,
• Petra Podolana, Stará Turá o zriadenie vecného 

bremena,
• Kataríny Iris Hanzelovej, bytom Trenčín o od-

kúpenie spoluvlastníckeho podielu,
• Petra Porubana, bytom Súš 2602, Stará Turá 

o odkúpenie časti z pozemku,
• Ing. Juraja  Gavača, bytom SNP 3/8, Stará Turá 

o odkúpenie časti z pozemku,
• Anny Besedičovej, bytom Gen. M. R. Štefánika 

366/64, Stará Turá o  zriadenie vecného 
bremena,

• Emílie Malkovej, bytom Papraď 1561, Stará 
Turá o zriadenie vecného bremena,

• Bronislave Gregorovej, bytom Papraď 1612, 
Stará Turá o zriadenie vecného bremena,

• spoločnosti T- štúdio, s. r. o., Jiráskova 169, 
Stará Turá o zriadenie vecného bremena.

Schválené neboli nasledovné žiadosti:
• Švajčiarskej misie viery, Súš na majetkovo-

právne vysporiadanie miestnej komunikácie 
v miestnej časti Súš, ktorá sa nachádza na časti 
pozemkov parc. č. 6480, parc. č. 6481/1 a parc. 
č 6477,

• MOKI, s. r. o., Bratislava o zámenu častí z po-
zemkov  parcele reg. „C“ parc. č. 1050/2 – zast. 
plocha o výmere 152 m2 a parc. č. 1050/1 – 
zast. plocha o  výmere 144 m2 za časť cca 

112 m2 z pozemku  parc. č. 1053/1 – zast. plo-
cha o celkovej výmere 534 m2,

• spoločnosti AGEMA, s. r. o., Stará Turá o pre-
nájom 4 parkovacích miest na pozemku parc. 
č. 45/57,

• o zníženie kúpnej ceny za odpredaj pozemku 
pre Jána Gorčíka, bytom Stará Turá a manžel-
ku Gabrielu.

Nosnou témou tohto zasadnutia bolo preroko-
vanie plnenia programového rozpočtu mesta, 
jeho rozpočtových, príspevkových organizácií 
a spoločností k 30.6. 2015. Tieto materiály vzali 
poslanci na vedomie.

V  ďalšej časti zasadnutia mestské zastu-
piteľstvo schválilo prerozdelenie finančných 
prostriedkov pre grantový systém na podpo-
ru športových klubov mesta na 1. časť sezóny 
2015/2016 vo výške 14 000,00 €, a to nasledovne:

Mestský futbalový klub 4 188,80 € 
Mestský kolkársky klub 372,40 € 
Wu-shu centrum Stará Turá 2 702,00 €
Mestský basketbalový klub 5 266,80 € 
Stolnotenisový klub Stará Turá 674,80 € 
Strelecký klub Stará Turá 795,20 €

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo  zmeny v spo-
ločnosti Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o., 
a to zmenu spoločníka z EUR-MED, a. s., Stará 
Turá na EUR-MED Slovakia, s. r. o., Stará  Turá 
a navýšenie základného imania spoločnosti. Ďalej 
prerokovalo návrh zmeny štatútu zboru pre ob-
čianske záležitosti s účinnosťou od 1. 10. 2015.

Záverom zobralo mestské zastupiteľstvo na 
vedomie Správu hlavnej kontrolórky z kontrol 
ukončených po VII. zasadnutí MsZ a schválilo 
zmenu termínu októbrového zasadnutia z 29. 10. 
2015 na 2. 11. 2015.

Mgr. Ľubica Klimáčková

  aké sú Va e skúsenosti, potreby a názory v oblasti 
sociálnych slu ieb v na om meste ? 
 
 ste spokojn  s ponukou, dostupnos ou sociálnych 
slu ieb v meste Stará Turá 
 
 vyjadrite svoje názory a podnety pri tvorbe  
komunitného  plánu sociálnych slu ieb v na om meste 

 

 

Záujemcovia, ktorí sa chcú podie a  na tvorbe tohto plánu, mô u 
kontaktova   pracovní ky na sociálnom oddelení MsÚ Stará Turá: 

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

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

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

Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá!
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Slávnostné odovzdanie 
hasičského vozidla
Dobrovoľné hasičské zbory, ktoré pôsobia v Starej Turej a jej miest-
nych častiach získali v piatok 9. októbra novú technickú posilu pre 
svoju činnosť. Priamo na Námestí slobody odovzdal podpredse-
da vlády a minister vnútra pán Robert Kaliňák primátorke mesta 
zmodernizované hasičské vozidlo Tatru 815 pre potreby zásahovej 
jednotky mesta a dobrovoľných hasičských zborov. 

Repasované vozidlo priviezol na 
Námestie slobody samotný mi-
nister vnútra. Čakali ho nastú-
pené všetky hasičské jednotky 
a organizácie nášho mesta, ale 
aj množstvo zvedavých obča-
nov. Pred odovzdaním hasič-
ského vozidla podal hlásenie 
veliteľ zásahovej jednotky mes-
ta Stará Turá Roman Dekány 
a  hostí ľudovými piesňami 
privítala ľudová hudba Poľun. 
Prítomným hosťom, nastúpe-
ným dobrovoľným hasičským 
zborom zo Starej Turej, Paprade, 
Topoleckej a Drgoňovej Doliny 
a ďalším spoluobčanom sa pri-
hovorila primátorka mesta Anna 
Halinárová. Na pôde mesta pri-
vítala ministra vnútra, poslanca 
Národnej rady SR pána Dušana 
Bublavého, generálneho sekretá-
ra Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny Slovenskej republiky pána 
Vendelína Horvátha a  ďalších 
vzácnych hostí. Primátorka mes-
ta poďakovala ministrovi vnút-
ra za zmodernizovanú techniku 
a vyslovila presvedčenie, že toto 
vozidlo prinesie pre našich ha-
sičov zvýšenie akcieschopnosti 

pri zásahových výjazdoch a za-
bezpečí nám dostatočnú po-
moc pri možných požiaroch 
a  mimoriadnych udalostiach. 
Zároveň si zaželala, aby sme 
túto techniku z hasičskej zbroj-
nice vyťahovali a použili len pri 
nácvikoch a  športových súťa-
žiach. Poďakovala tiež všetkým 
aktívnym hasičom i tým, ktorí sú 
na dôchodku či nie sú už medzi 
nami za ich činnosť, ktorá často 
vyžadovala aj riskovanie vlast-
ných životov. Minister vnútra 
vo svojom príhovore poďakoval 
hasičom za ich aktívnu hasičskú 
činnosť a vyslovil želanie, aby sa 

tradícia dobrovoľnej požiarnej 
ochrany rozvíjala ďalej k  naj-
menším hasičom. Prítomným 
hasičom a pani primátorke tiež 
naznačil, že Stará Turá získa ešte 
jedno hasičské vozidlo Iveco, 
ktoré by malo parkovať u hasi-
čov v Drgoňovej Doline. 

Po príhovore minister vnút-
ra odovzdal veliteľovi zásahovej 
jednotky kľúče od vozidla, ktoré 
vzápätí spoločne s primátorkou 
uviedol šampanským do živo-
ta. Potom sa už minister vnút-
ra venoval prítomným hasičom, 

ktorým poukazoval novú techni-
ku a neskôr diskutoval s prítom-
nými občanmi na rôzne témy. 
Pamiatkou na tento slávnostný 
akt bude zápis v pamätnej knihe 
nášho mesta. 

Dňa 9. októbra získalo mesto 
okrem spomínanej hasičskej 
Tatry aj protipovodňový vozík, 
ktorý bude tiež vítanou pomo-
cou pre našich hasičov. Vozík 
prezval z  rúk ministra vnútra 
v Trenčíne prednosta Mestského 
úradu Stará Turá Ján Volár. 

Lívia Boorová

Opatrovateľka, či priateľka?
Staroba a s ňou spojené zdravotné problémy sa - skôr či neskôr - dotknú každého z nás. 
Pre starého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc iných, je najlepšie, ak sa oňho môže 
niekto postarať v domácom prostredí. Ak tak nemôže urobiť rodina, môže človek, ktorý 
je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu.

Faktom je, že populácia starne a na určitý 
druh sociálnej služby bude pre nesebestač-
nosť odkázaných čoraz viac ľudí. Čo vlast-
ne nesebestačnosť je? Je to odkázanosť na 
pomoc iných pri základných činnostiach, 
ako je stravovanie, základné telesné potre-
by, hygiena, obliekanie a vyzliekanie, po-
hyb, orientácia v priestore a liečebný režim. 
Podľa schopnosti človeka vykonávať tieto 
činnosti je potom zaradený do jedného 
zo šiestich stupňov odkázanosti. Na účely 
opatrovateľskej služby je potrebné dosiah-
nuť minimálne II. stupeň odkázanosti. 

I naše mesto poskytuje terénnu opat-
rovateľskú službu prostredníctvom 12 
opatrovateliek. Starajú sa o  starých ľudí 
odkázaných na pomoc iných, kedy veľakrát 
vznikne medzi nimi priateľský vzťah. I keď 
je práca opatrovateľky v niektorých prípa-
doch veľmi náročná, nikdy nezabudnú na 
milé slovo, úsmev a vľúdny prístup k opat-
rovaným. O vľúdnom prístupe svedčí i list, 
ktorý prišiel na sociálne oddelenie, úryvok 
citujem: „Mama, dnes napriek závažným 
zdravotným ťažkostiam je optimisticky na-
ladená, má chuť chodiť, komunikovať, ba 

aj sa upraviť a pekne obliecť. Veľkú záslu-
hu na tom má práve Janka, ktorá je veľmi 
empatická a predvídavá. Vie ju upokojiť 
a zasiahnuť svojou pomocou v potrebnej 
chvíli. Má množstvo nápadov ako jej po-
môcť s rôznymi drobnosťami, s ktorými si 
už sama nevie poradiť, je praktická a zruč-
ná, vybaví veci, na ktoré si sama netrúfa. 
Každý večer s mamou telefonujem, a tak na 
hlase vždy poznám aká spokojnosť z nej vy-
žaruje v dni, keď strávi 2 hodiny s Jankou.“

Sme radi, že máme takúto spätnú väz-
bu od rodiny opatrovaných. Všetky „naše“ 
terénne opatrovateľky sa k  práci stava-
jú zodpovedne a vykonávajú svoju prácu 
s pocitom, že pomáhajú druhým. A sme 
radi, že sa stretávame s kladnými hodno-
teniami, pretože práca opatrovateľky si 
vyžaduje „veľký kus empatie a aj kúsok sr-
diečka.“  sociálne oddelenie, MsÚ



4  Staroturiansky Spravodajca 11/2015 www.staratura.sk

Veselé dúhové srdiečka
Koncom septembra už tradične patrí Spoločenský dom pri MsKS 
v Novom Meste nad Váhom a jeho okolie skvelému podujatiu – 
benefičnému koncertu Dúha v srdci. Schádzajú sa tu ľudia, ktorí 
otvárajú svoje srdcia, žiari z nich radosť, spontánnosť a pohoda. 
Nebolo tomu inak ani v nedeľu 27. septembra 2015.

Prichádzajúce deti a mládež so 
zdravotným a  mentálnym po-
stihnutím z  TSK, pre ktorých 
bolo celé podujatie pripravova-
né, ale i množstvo zdravých detí, 
mali možnosť zabaviť sa a pote-
šiť nielen na koncerte, ale i na 
sprievodnom podujatí v podobe 
tvorivých dielní a v detskom sve-
te. Ponuka bola bohatá – maľo-
vanie horúcim voskom, výroba 
šperkov, modelovanie z  hliny, 
maľovanie na tvár, drevo a trič-
ká. Zručné deti si mohli vytvo-
riť vlastný košík z pedigu alebo 
vymaľovať pekný medovník, 
ktorý zároveň aj skvele chutil. 
Mnohé aktivity z tvorivých čin-
ností boli zastrešené umelecky 
ladenými mládežníkmi zo Starej 
Turej, ktorí prešli rukami riadi-
teľky ZUŠ p. Lacovej a  p. uč. 
Medňanskej. Vďaka finančnej 
podpore Nadácie ŽIVOT bola 
ponuka v tvorivých dielňach za-
ujímavá a príjemne spestrila celé 
podujatie. Pre tie deti, ktoré majú 
radi pohyb, bol pripravený na-
fukovací hrad, lukostreľba alebo 
odrážatká. Snahou organizáto-
rov je nielen potešiť a roztanco-
vať deti a mládež so zdravotným 
znevýhodnením, ale napomôcť 
im integrovať sa medzi bežnú 
populáciu. Aj z toho dôvodu je 
benefičné podujatie otvorené pre 
širokú verejnosť.

Zvedavé slnko pretláčajú-
ce sa spoza mrakov prinieslo 
uvoľnenosť a dobrú náladu nie-
len návštevníkom pri tvorivých 
aktivitách, ale aj usmievavému 

zumba tanečníkovi Oumar 
Chevara Camara. Jeho pohybové 
kreácie a temperament donútili 
každého vstúpiť do rozvírenej 
masy tanečníkov. Obrovský 
záverečný potlesk bol jasným 
dôkazom ich spokojnosti. Ako 
skvelý zumba tanečník a priro-
dzený zabávač sa blysol aj Jožo 
Pročko. Na dôkaz svojej dobrej 
kondície na záver vyzdvihol na 
ramená Oumara, za čo zožal veľ-
ký potlesk. Oficiálne zahájenie 
podujatia už patrilo jemnej žene, 
moderátorke Soni Müllerovej, 
ktorá viedla pomyselnú nitku 
celým podujatím. Po krátkom 
príhovore predsedu TSK p. 
Bašku, primátora Nového Mesta 
nad Váhom p. Trstenského a po-
slanca NR SR p. Bublavého, kto-
rí nielen svojou účasťou, ale aj 
rôznymi formami pomoci pod-
porili podujatie, odovzdala pani 
Pavlína Triščová svoj obraz CSS 
v  Novom Meste nad Váhom. 
Tento obraz je špecifický tým, že 
je, vzhľadom na ťažký handicap 
p. Triščovej, namaľovaný noha-
mi a jeho autorka sa inšpirova-
la názvom podujatia. Po tomto 
peknom momente patrilo pó-
dium kapelám zvučných mien. 
Maťo Ďurinda s  Tublatankou 
ponúkol prierez svojej hudobnej 
tvorby. Pri väčšine skladieb mal 
silnú spevácku podporu v pub-
liku, veď slová jeho piesní pozná 
takmer každý. Mnohé z  hitov 
skupiny potešili srdcia nadše-
ných fanúšikov. Malým vybo-
čením z hudobného rámca bol 

prednes humorne ladenej básne 
jej autorom Jurajom Kohútikom 
z  CSS v  Novom Meste n. V., 
v ktorej s ľahkosťou popísal svo-
je vnímanie účinkujúcich umel-
cov. Ďalší hudobný blok už patril 
kapele Horkýže Slíže. Táto punk 
rocková kapela priniesla dyna-
miku a  osobitý temperament 
s ľahkým vtipom. Nadšenie tan-
cujúcich vysielalo silnú energiu 
rozjarenej kapele. Zmenu rytmu 
a  hudobného žánru priniesol 
folklórny súbor Petroviančan. 
Speváci svojimi krásnymi zvo-
nivými hlasmi rozozvučali celú 
sálu. Záver koncertu patril jed-
nej z najznámejších súčasných 
slovenských kapiel, skupine 
IMT SMILE. Živou komuniká-
ciou s fanúšikmi a množstvom 
známych piesní vznikla krás-
na symbióza medzi publikom 

a kapelou. Uvoľnené a roztan-
cované publikum len veľmi ťaž-
ko prepúšťalo kapelu z  pódia. 
Po krásnom, emóciami naplne-
nom popoludní bolo v sále cí-
tiť úprimnú radosť zo všetkého 
prežitého. Radosťou boli napl-
není nielen účastníci podujatia, 
ale aj organizátori, ktorým ten-
to príjemný pocit dáva novú 
silu na prípravu ďalšieho, pia-
teho ročníka. Nech naďalej spo-
lupráca OZ Milan Štefánik, OZ 
Život s dúhou v srdci, CSS Nové 
Mesto n. V., PhDr. Hejbalovej, 
Ing. Halinárovej, Mgr. Kubrickej 
a  Mgr. Bublavej prináša osoh 
a prospech predovšetkým deťom 
a  mládeži s  rôznymi formami 
znevýhodnení.

Júlia Bublavá 
foto: K. Orešanská

O Z N A M

Mesto Stará Turá ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov 
o z n a m u j e , že v  roku 2016 bude zabezpečovať preskúmavanie schváleného Územného plánu mesta Stará Turá 
a  následne spracovanie jeho zmien a  doplnkov. V  nadväznosti na to vyzývame občanov, právnické a  fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, ktoré majú záujem predložiť návrh na zmenu územného plánu, aby svoje písomné návrhy 
posielali na Mestský úrad v Starej Turej, SNP č.1/2. Odporúčame, aby návrh obsahoval identifikáciou záujmového územia 
a návrh zmeny jeho využitia. Takto zhromaždené návrhy budú predložené odbornému projektantovi – spracovateľovi 
zmien a doplnkov územného plánu na zapracovanie a následne bude prebiehať ich pripomienkovanie podľa stavebného 
zákona. O  všetkých postupoch budete informovaní či už na internetovej stránke mesta, mestským rozhlasom alebo 
verejnými vyhláškami, ktoré budú zverejňované v úradných tabuliach. Mestský úrad Stará Turá, Odd. výstavby, ÚP a ŽP
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Canisterapia – popoludnie 
so záchranárskymi psíkmi
Dňa 16.9.2015 sme privítali 
v  našom školskom klube detí 
psovodov-záchranárov zo Žiliny.

Toto humanitné občianske 
združenie má za úlohu pomá-
hať pri vyhľadávaní nezvestných 
osôb, canisterapiu a záchranár-
ske práce pri prírodných a iných 

nešťastiach. Deti z nášho škol-
ského klubu si mohli vyskúšať 
zaujímavé aktivity na šiestich 
stanovištiach, ktoré im záchra-
nári so svojimi psíkmi pripravili.

Prežili sme naozaj poučné 
a príjemné chvíle.

ŠKD

výstava Čo kopec prejdeš, to iný kroj nájdeš
Významné miesto v dejinách každého národa patrí tradičnej ľudovej 
kultúre, ktorá je hlavnou nositeľkou etnických špecifík. Súčasťou ľu-
dovej kultúry je nepochybne i tradičný slovenský odev. Pôvab, krásu 
a rozmanitosť slovenských krojov sme chceli ukázať prostredníctvom 
usporiadania výstavy ľudových odevov „ČO KOPEC PREJDEŠ, TO 
INÝ KROJ NÁJDEŠ“. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo 7. augusta 
2015 v priestoroch DK Javorina počas podujatia Remeslá našich 
predkov. V tento deň mali prítomní možnosť sledovať skladanie 
venca a čepčenie nevesty, ktoré bolo kedysi neoddeliteľnou súčasťou 
svadobného obradu. Táto milá ukážka ľudových zvykov sa odohra-
la na Námestí slobody v rámci hudobného vystúpenia ĽH Poľun. 
Dobrovoľníci, ktorí si zahrali nevestu a ženícha, boli samozrejme 
odetí do svadobného kroja typického pre Starú Turú a blízke okolie. 

Výstava krojov trvala až do kon-
ca septembra 2015. Návštevníci 
tu mohli vidieť viac ako 30 slo-
venských krojov a  ich súčastí. 
Vystavené boli ľudové odevy 
z  blízkeho okolia i  zo vzdia-
lenejších regiónov Slovenska. 
Svoje zastúpenie tu mali sviatoč-
né kroje zo Záhoria, Stredného 
i  Dolného Považia, Tekova, 
Kysúc, Liptova, Horehronia 
a z Tatier. Nechýbali ani kroje 
zo susednej Moravy a dokonca 
i z Bavorska. Špeciálna pozor-
nosť bola venovaná tradičnému 
ľudovému odevu zo staroturian-
skych kopaníc. Návštevníci sa 
na výstave mohli dozvedieť viac 
o tom, z akých častí sa skladali 
slovenské kroje, aké materiály 
sa používali na ich zhotovenie 
a v čom sa líšili v jednotlivých 

regiónoch Slovenska. Expozíciu 
dopĺňali dobové i súčasné foto-
grafie krojov a rôzne publikácie 
zaoberajúce sa touto tematikou.

Takmer všetky vystavené 
exponáty pochádzajú zo za-
čiatku, resp. z  polovice minu-
lého storočia. Niekoľko z nich 
je súčasťou zbierky Mestského 
múzea v  Starej Turej, no väč-
šina pochádza zo súkromných 
zbierok mnohých nadšencov 
tradičnej ľudovej kultúry, kto-
rí nám ochotne zapožičali tie-
to vzácne predmety. Chceli by 
sme sa preto poďakovať Júlii 
Bublavej, Žanete Potočkovej, 
Eve Kadlecovej, Alžbete 
Cibulkovej, Ivane Dingovej, Eve 
Horňákovej, Jane Macúchovej, 
Martine Radenovej, Ľubici 
Balgovej, Pavlovi Trúsikovi, Jane 

Kamencovej, Márii Kozákovej, 
Veronike Durcovej, Viliamovi 
Harušťákovi, p. Palutinusovej, 
mestu Kunovice a tiež všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave 
výstavy. Osobitne by sme radi 
poďakovali Jitke Durcovej, kto-
rá sa významnou mierou priči-
nila o usporiadanie tejto výstavy 
a pomohla i s jej organizáciou. 

Mimoriadne nás teší, že vý-
stava krojov získala veľmi veľa 
pozitívnych ohlasov a prišlo si 
ju pozrieť takmer 900 návštev-
níkov. Zavítalo k  nám mnoho 
žiakov z  materských, základ-
ných a stredných škôl. Mali sme 
i niekoľko návštevníkov zo za-
hraničia, ktorí boli z  výstavy 

priam nadšení. Sme radi, že 
sme touto formou mohli aspoň 
v malej miere prispieť k zvidi-
teľneniu slovenských tradícií, 
a tak i k ochrane dedičstva na-
šich predkov. 

Lucia Poľanská 
Dom kultúry Javorina

20. 11.2015 - 18:00
Hotel Lipa, Stará Turá

Vstupné: 12 eur

Tešiś sa môžete na:
- švédske stoly plné domácich špecialít
- koštovku slivovice a iných destilátov
- folklórny súbor Kasanka 
   (Moravské Lieskové)

- spevácky zbor Ženušky (Ratíškovice)

Bližšie informácie na 0910/ 931 525  

Do tanca hrá skupina Šramel

Folklórno
vecer¡

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

¡ 3. 
roèníktanecný

Ak máte záujem dať si ohodnotiť svoje 
„páleničiarske výrobky“ profesionálnym 

degustátorom, prineste prosím vzorky destilátu 
(0,3l) s nálepkou, na ktorých bude vaše meno 
a priezvisko, druh a dátum vypálenia. Vzorky 

možné odovzdať do 13.11.2015 na recepcii Hotela 
Lipa. Vstupenky v predaji taktiež na recepcii. 
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Krst knihy 
Osudy Židov Starej Turej
Na konci septembra sa v Dome kultúry Javorina uskutočnila ďalšia 
veľmi vydarená prezentácia knihy staroturianskej autorky Evy Tomi-
sovej. Po knihách Zaniknutá „stará“ Stará Turá a Zabudnuté osudy 
škôl Starej Turej uzrela svetlo sveta kniha Osudy Židov Starej Turej. 

Zaplnená kaviareň Domu kul-
túry Javorina si na začiatku pre-
zentácie knihy vypočula pieseň 
od Janky Feríkovej a jej kolegov 
z Občianskeho združenia Sluha. 
Úvodné slová patrili v tento deň 
riaditeľke domu kultúry Eve 
Adámkovej. Prítomných obozná-
mila s krátkym životopisom autor-
ky, o jej produktívnom živote, ale 
aj záujmoch a záľubách, ktorým 
sa venovala počas svojho života. 
Vysvetlila tiež, že pani Tomisová 
vlastne nikdy nemala ambíciu na-
písať nejakú knihu, iba si zhromaž-
ďovala údaje pre svoje súkromné 
domáce múzeum. Nakoniec však 
akosi sami začali vznikať jednot-
livé knihy. Pani Tomisová sa tiež 
neustále vracala k téme židovstva 
Starej Turej. Stále cítila, že staro-
turianskym Židom je mesto Stará 
Turá niečo dlžné. Uvedomovala si, 
že by sa na nich nemalo zabudnúť. 
A tak vznikla kniha Osudy Židov 
Starej Turej, ktorú neskôr na pre-
zentácii sama autorka predstavila. 
Autorka verí, že po jej prečíta-
ní už nikto nebude pochybovať, 
že v Starej Turej žili Židia, ktorí 

pekne spolunažívali s ostatnými 
spoluobčanmi, že desiatky rokov 
liečili ľudí židovskí lekári. Tiež sa 
tu ľudia dočítajú o mnohých sta-
točných ľuďoch, ktorí žili v Starej 
Turej a na kopaniciach a nebáli sa 
zachrániť Židov, hlavne v rokoch 
1944-1945. 

Prezentácie knihy sa zúčastni-
la i primátorka mesta Stará Turá 
Anna Halinárová. Okrem iného 
vo svojom príhovore povedala, 
že si veľmi váži všetkých autorov, 
ktorí spracovávajú historické úda-
je o udalostiach a osobnostiach, 
ktoré boli významné a dôležité pre 
naše mesto. K takýmto autorom 
podľa nej patrí i pani Tomisová. 
Jej nová kniha prináša ucelený po-
hľad na osudy židovských rodín 
žijúcich v našom meste, prináša 
nám informácie o domoch, v kto-
rých Židia bývali, o  židovských 
osobnostiach, židovskej kultúre 
a piesňach, o ich živote v našom 
meste. Ale najmä prináša príbehy, 
ktoré akoby na stránkach knihy 
znova ožili. Prítomným tiež pri-
pomenula, že keď si prečítajú prí-
behy Staroturiancov, ktorí sa stali 

záchrancami Židov, budú možno 
ešte viac hrdí na to, že žijú v na-
šom meste.

Po príhovore primátorky 
mesta sa dvoch židovských piesní 
zhostila i sama autorka. Zahrala 
i zaspievala si ich bez sprievodu 
kohokoľvek iného, za čo zožala 
potlesk od prítomných.

„Krstnými rodičmi“ publi-
kácie Osudy Židov Starej Turej 
sa stali Ing. Anna Halinárová 
– primátorka mesta Stará Turá, 
Ing. Ján Kišš – bývalý primátor 
mesta Stará Turá, Ing. Zuzana 
Kováčiková z Bratislavy – dcéra 
Schwainovcov, ktorých zachrá-
nil továrnik Michera, Tomáš 
Klein – syn Ladislava Kleina za-
chráneného rodinou Durcovou 
v  Topoleckej v  Podjazvinách 
a  Mgr. Pavol Trúsik – riaditeľ 
Občianskeho združenia Sluha 
v bývalom Domove bielych hláv, 
ktorý veľmi pomohol autorke pri 
tvorbe knihy. Knihu uvádzali do 
života kamienkami zozbieranými 

z dvoch miest v Starej Turej, kto-
ré boli so Židmi priamo spojené. 
V závere prezentácie knihy sa veľ-
mi dojímavo k odkazu knihy, ale 
aj k práci pani Tomisovej vyjadril 
pán Klein, ktorý si tak oživil spo-
mienky na svojich predkov žijú-
cich v našom meste. Svoje slová 
pripojili i ostatní „krstní rodičia“ 
knihy a  na záver povedala pár 
slov aj vydavateľka z  vydavateľ-
stva Eko-konzult, ktoré knihy pani 
Tomisovej vydáva. 

Veríme, že kniha sa stretne 
s dobrými ohlasmi a v mysliach 
čitateľov budú opäť ožívať osudy 
rodín, ktoré boli v Starej Turej za-
chránené aj vďaka dobrým  ľuďom. 

Práve v septembri, kedy bola 
kniha uvedená do života, sme si 
pripomenuli Deň holokaustu. 
Celá prezentácia tak bola symbo-
lickou spomienkou na všetky obe-
te holokaustu v našej krajine, ale 
i na celom svete. 

Lívia Boorová

Milá a vzácna p. Tomisová

Sú dni keď sa stretávame s milými ľuďmi, zaží-
vame príjemné chvíle a tešíme sa z priazne ži-
vota. Okolnosti, prostredie, zdravie, priateľstvo 
sú nám podané bez nášho pričinenia a javia sa 
ako samozrejmosť. Len keď zrazu z tohto čosi 
vypadne, spozornieme a začneme si uvedomo-
vať ich dôležitosť.

Práve som si s veľkým záujmom prečítal 
už tretiu Vašu knihu: Osudy Židov Starej Turej. 
Nesmierne množstvo údajov, spracovanie do 
súvislostí a veľký osobný vklad prežitkov vlože-
ný do spomienok, poďakovaní, výčitiek i zmiere-
ní s konaním ľudí. Práca hodná renomovaného 
spisovateľa, historika i bádateľa. Všetky Vaše 
knihy pani Tomisová sa nedajú prečítať raz. 
Nútia ma vracať sa k nim a znova s novými 
poznatkami čítať jednotlivé kapitoly a nachá-
dzať v nich nové a nové vzťahy. Táto kniha je 
bolestné vyznanie zrady na ľudskosti, nezištné 
poďakovanie hrdinstvu statočných ľudí, obdiv 
a hrdinstvo postavenia sa obludnej mašinérií 
zvrátenej morálky, návodom hľadania si vlast-
ného svedomia.

Kde sa v nás berie obludná predstava 

nadradenosti, sebectva a neznášanlivosti. 
Sme stále svedkami nepokojov, zloby a vojen. 
Evoluční vedci uvádzajú, že tak ako telesné 
zdatnosti sú predpokladom prežitia, tak i psy-
chické sú ich súčasťou. Tak sa v nás vyvinul pud 
sebazáchovy, pocit vlastniť, mať sa lepšie. A tu 
sa stáva ten rozdiel od zvierať. Prečo to robíme 
a akým spôsobom. Moja dobrá a múdra babič-
ka vždy vravela, že počiatkom všetkého zla je 
lenivosť. Neschopnosť prispôsobiť sa okolnos-
tiam, využiť akýmkoľvek spôsobom príležitosť, 
zbavovať sa zodpovednosti a mať ako cieľ len 
svoj prospech.

Už francúzsky kráľ Filip III. potreboval pe-
niaze na križiacke vojny, tak vyhlásil Templárov 
za kacírov, Hitler to isté spravil s Židmi, Stalin 
(i Gottwald) so živnostníkmi, a nedávno prešlá 
privatizácia, nebolo nič iné (len to bolo „demo-
kratické“) – všetkým sa hodili peniaze, a tak 
nastolili zvrátenú propagandu. Prečo ale tejto 
obludnej predstave podľahlo toľko ľudí.

Lenivosť nás núti mať sa dobre bez vlast-
ného pričinenia, a tak závidíme úspešným 
a pracovitým, poukazujeme na ich usilovnosť 
a vytrvalosť ako na bláznovstvo a dokážeme 
viac blížiť ako pomáhať. Hľadáme rozdiely 

v národnosti, pohlaví, veku, vzdelaní, nábožen-
stve a keď náhodou máme všetky tieto znaky 
spoločné, tak nájdeme rozdiel v mieste bydlis-
ka, priezviska či výšky vzrastu a pod. Lebo vy-
niknúť vzdelaním, usilovnosťou, pracovitosťou 
a láskou je oveľa, oveľa ťažšie.

Stretám sa s úžasnými ľuďmi, ktorí si za 
svoj životný cieľ dali spokojnosť z radosti iných. 
Venujú svoj čas, námahu a úsilie naplniť život 
dobrom, pomocou a pokojom. Ich schopnosť 
vcítiť sa do postavenia iných, načúvať ich reči, 
zabúdať na seba a nepodľahnúť falošnej „dob-
ročinnosti“, to je ten správny vzor. A po prečíta-
ní tejto knihy si stále viac a viac uvedomujem 
Vašu nezastupiteľnú úlohu.

Chcem Vám drahá pani Tomisová s veľkou 
úctou poďakovať za Váš krásny životný cieľ, za 
nesmierne úsilie a vytrvalosť, za čas a námahu, 
za náš kraj, že ste dokázali s krásnou túžbou 
ukázať svetu naše mesto, hrdinských ľudí, a tak 
zahatať času, aby upadli do zabudnutia. 

S pokornou prosbou o Vaše dobré zdravie 
a dlhý život sa pred Vami skláňam.

Ján Zeman
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Z Centra voľného 
času Stará Turá

Čo sme zažili od polovice septembra 
do polovice októbra 2015?
• V sobotu 3. 10. na Námestí slobody prebehla akcia Po 

námestí na kolieskach, ktorej sa zúčastnilo takmer 30 
malých pretekárov.

• V utorok 6. 10. sme otvorili klub pre mamičky na ma-
terskej dovolenke so svojimi deťmi do 3 rokov Babyclub.

• V prvej polovici októbra sa v CVČ uskutočnilo niekoľko 
výukových programov pre deti MŠ pod názvom Plody 
jesene.

Čo pripravujeme na november 2015?
• V utorok 3. 11. je uzávierka súťaže Rodinné pokla-

dy (informácie o súťaži nájdete v septembrovom čísle 
Staroturianskeho spravodajcu).

• V utorok 10. 11. 2015 o 16.30 hod. pozývame rodičov 
na podvečerné dialógy s témou výchovy v rodinách pod 
názvom Potrebujú deti hranice? Radi privítame rodičov 
s obidvomi názormi: deti hranice nepotrebujú  i deti hra-
nice potrebujú. Akcia sa uskutoční v CVČ, hlavný vchod.

• V sobotu 21. 11. organizujeme pre deti ZŠ Jesenné diel-
ničky s Kikou. Ide o netradičné výtvarné činnosti s té-
mou jesene. Začiatok akcie je o 10.00 hod. 

• Vo štvrtok 26. 11. o 15.15 hod. pozývame deti ZŠ  na 
tradičnú akciu Výroba ozdôb zo slaného cesta. Deti si 
môžu priniesť vlastného formičky – vykrajovačky, ostat-
ný materiál budú mať k dispozícii v CVČ.

• V novembri sa uskutoční i  akcia Pláva celá rodina. 
Dátum a čas bude spresnený na webových stránkach, 
facebooku  a na plagátoch.

• Podľa záujmu škôl budú prebiehať výukové programy.
Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Novinky zo ZŠ
Školský rok je plnom prúde, získavame nové 
vedomosti, osvojujeme si nové zručnosti, 
učíme sa spolupracovať a pozerať na svet 
inými očami. Ba dokonca sa nám podarilo 
zapojiť aj do niektorých zaujímavých súťaží  
– hlavne na 2. stupni.

26. september je už tradične venova-
ný Európe a  jej jazykovej rozmanitosti. 
Preto sme sa i  my tento rok rozhodli, že 
nebudeme súťažiť v rôznych jazykoch len 
v rámci našej školy, ale že skúsime „vyššiu 
úroveň.“ Preto sme sa vybrali do Bratislavy 
na Hviezdoslavovo námestie. Naši žiaci sa 
veľmi aktívne zapojili do všetkých aktivít, 
ktoré sa tam konali. Popoludní sa presunuli 
do Incheby, kde až do 6. 12. prebieha výsta-
va o najznámejšej „nepotopiteľnej“ lodi 
TITANIC. Mnohých priviedla k zamysle-
niu nad krehkosťou života a dúfame, že ich 
to povzbudí, aby si viac vážili aj svoj život. 
Exkurziu zorganizovala predmetová komisia 
cudzích jazykov. 

Dňa 29. septembra 2015 sa konalo 
krajské kolo Stavebnej súťaže v rámci pro-
jektu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
„Hrdina remesla“. Je to  súťaž v  manuál-
nych zručnostiach žiakov základných škôl. 
Súťažilo sa v 4 kategóriách a v 3 kategóriách 

sme získali ocenenia: V  kategórii Práca 
s kovom získal 1. miesto Ivo Durec z 9. 
D, v  kategórii Práca s  drevom získal 
3. miesto Miroslav Fecko  z 9. C a v kategó-
rii Maliarske práce získal 3. miesto Samuel 
Vido z 9. A.

Do Starej Turej zavítalo Mestské divadlo 
Actores z Rožňavy a odohrali dve divadelné 
predstavenia pre našu školu. Pippi dlhá pan-
čucha pre 1. stupeň a kriminálnu komédiu 
39 stupňov pre 2. stupeň. Obe predstavenia 
zožali veľký úspech, deti nimi boli nadše-
né a aj učitelia ocenili profesionálnu úroveň 
a vtipné spracovanie divadelnej hry.

V  mesiaci október prebieha deň jabl-
ka  na 1. stupni. Deti nosia chutné jablkové 
dobroty, ktoré pre ne pripravili ich rodi-
čia. Zároveň robíme ochutnávku rôznych 
druhov jabĺk. Celý mesiac máme aktivity 
– Rodičia deťom – v rámci ktorých môžu 
rodičia prísť do školy a porozprávať deťom 
o svojej práci, alebo ich naučiť niečo nové. 
Táto aktivita je veľmi obľúbená najmä na 
1. stupni a dúfame, že viac rodičov sa zapojí 
aj tento mesiac.

Prebehol zber šípok a papiera na 1. stup-
ni. Zber papiera na 2. stupni pokračuje po-
kiaľ nenaplníme kontajner na papier.

12. 10. 2015 sme mali imatrikuláciu 
prváčikov, kde deti preukázali svoju odva-
hu a sľubom potvrdili, že budú vzornými 

žiakmi našej školy za účasti pani riaditeľky 
Mgr. Jany Koštialovej, ale aj pani primátorky 
Ing. Anny Halinárovej.

16.10. 2015 mali deti v školskom klube 
besedu s pani učiteľkami na dôchodku. 16. 
10. 2015 sa uskutočnila Regionálna exkur-
zia pre žiakov 7. ročníka po trase Lubina 
– Zemianske Podhradie – Beckov a Nové 
Mesto nad Váhom. Navštívili sme múze-
um v Zemianskom Podhradí – empírový 
kostolík, hrad Beckov, kde sa deti dozvede-
li veľa zaujímavostí nielen z dejepisu, ale aj 
literatúry. Exkurziu sme ukončili v múzeu 
v Novom Meste nad Váhom. Veríme, že aj 
vďaka tejto exkurzii si naši žiaci zamilujú 
svoj rodný kraj.

Koncom mesiaca pripravujeme 
Halloween na 1. stupni, kde si deti vyzdo-
bia triedy obrázkami, ktoré namaľujú počas 
hodín VYV. Na 2. stupni to bude zábavná 
Halloweenska diskotéka. Zapojíme sa do 
ďalších súťaží v rámci predmetu Technika – 
Súťaž zručnosti v Novom Meste nad Váhom. 
Žiakov 5., 6. a 7. ročníka čaká návšteva di-
vadelného predstavenia Ostrov pokladov 
v Divadle Jána Palárika v Trnave. A ak by 
nám prialo počasie, uskutočníme aj exkurziu 
Po stopách štúrovcov pre žiakov 8. ročníka.

Mgr. Lenka Durcová

Nezaspali na vavrínoch
Rozbehol  sa nový školský rok a s ním i prvé úspechy talentovaných  žiakov 
Základnej umeleckej školy  v Starej Turej. Veď v tom minulom školskom 
roku získali „naši umelci“ vo výtvarnom, tanečnom a hudobnom odbore 
až neuveriteľných 50 ocenení, z toho 14 medzinárodných!!!  

O tom,  že nezaspali na vavrínoch, 
svedčia dve súčasné ocenenia vý-
tvarného odboru zo 17. ročníka 
medzinárodnej umeleckej súťaže 
– „ Nova Zagora 2015“, ktorá sa 
konala v Bulharsku. Jej organizá-
tormi sú už od roku 1999 Štúdio pre 
výtvarné umenie Dúha a Združenie 
Nova Zagora. Cieľom tejto aktivity 
je podporovať a stimulovať detskú 
tvorbu od 4 – 20 rokov. Tohto pod-
ujatia sa zúčastňujú výtvarné diela 
detí z celého sveta. Odborná porota 
vyberá a udeľuje ocenenia za naj-
lepšie výtvarné práce niekoľko me-
siacov. Vernisáž výstavy je vždy 1. 

júna v galérii Rusiho Karabiberova 
v Novej Zagore. Práce potom putujú 
v podobe výstav do iných krajín a sú 
uverejňované v tlačených i elektro-
nických médiách.

A že sme zabudli napísať, kto ich 
získal?  Poblahoželať môžeme Lucii 
Vaňovej, Alexandre Molcovej 
a ich pani učiteľke Mgr. Miroslave 
Lacovej. Pre Luciu je to úspešná 
bodka za ukončeným výtvarným 
štúdiom na ZUŠ  a pre mladšiu, za-
čínajúcu  Sašku povzbudenie, aké 
je dôležité rozvíjať svoj talent. Veď 
určite ju potešilo i to, že jej kresbu 
krojovanky uverejnili v  katalógu, 

ktorý propaguje súťaž 
celosvetovo.

V tomto 17. roční-
ku prijali do súťaže  3 
807 prác detí až z  39 
krajín sveta. Je veľkým 
úspechom, že práce 
detí z výtvarného od-
boru ZUŠ Stará Turá 
každoročne patria me-
dzi najlepšie. Všetkým 
oceneným blahoželáme 
a  ďakujeme za skvelú 
reprezentáciu školy.

ZUŠ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

• 19. novembra 2015 – Klub paličkovanej čipky organizuje zájazd 
na Valašský krájkársky trh do Valašského Meziříčí. 
Poplatok: 8,- €

• 27. novembra 2015 o 18.00 hod. – Vianočný koncert dycho-
vého súboru Moravanka Jana Slabáka. Jednou zo sólistiek 
je rodáčka zo Starej Turej Daniela Magálová. Vstupné: 9,- €

• 5. decembra 2015 – vianočné trhy do Krakowa. Vianočné 
trhy v poľskom meste Krakow patria medzi najkrajšie v strednej 
Európe. Poplatok: 24,- €

• 14. decembra 2015 o 18.00 hod. – koncert FRAGILE. 
Vstupné: 12,- €

• autobusový zájazd do SND Bratislava na predstavenie Božena 
Slančíková Timrava: Bál. Účinkujú: A. Bárta, T. Pauhofová, 
J. Koleník, Z. Studenková, Ľ. Kostelný, D. Mórová, J. Vajda, 
K. Magálová, J. Oľhová, F. Kovár a ďalší. Termín oznámime 
dodatočne.

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

Filmové večery v múzeu

Mestské múzeum v Starej Turej Vás srdečne pozýva na FILMOVÉ 
VEČERY V MÚZEU – premietanie filmových záberov Starej Turej 
z r. 1943 - 1970.  Príďte a využite jedinečnú možnosť zakúpiť si DVD 
s týmito cennými filmovými zábermi. Tešíme sa na Vás každú no-
vembrovú stredu o 18:00 hod. v Mestskom múzeu na 2. poschodí 
DK Javorina.
Termíny premietaní: 4. 11., 11. 11., 18. 11. a 25. 11. 2015.

NOVINKY 
MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Koleničová, Slávka: Výhybky osudu • Varáčková, Miroslava: 
Adaptácia • Sempleová, Maria: Kam si zmizla Bernadette • Martin, 
George R. R: Hra o tróny Detektívky Horst, Jorn Lier: Na zimu 
zatvorené • Connelly, Michael: Izba v plameňoch Náučná 
literatúra Veverková, Ingrid: Materská škola-organizácia 
a manažment • Herodek, Martin: Tablet pre úplných začiatočníkov 
• Andričík, Marián: Anglicko-slovenský a slovensko-anglický 
slovník • Spišiak, Miroslav: Chutí?! (Príručka spotrebiteľskej 
sebaobrany) Detská literatúra Gibert, Isabelle: a (etické hodnoty 
pre najmenších) • Futová, Gabriela: Nototo a strašidelná škola Elvíry 
Múdrej • Macko Puf Detská náučná literatúra Tetourová Marie: 
Maľované čítanie-najznámejšie príslovia • Kol.: Matematické, fyzické 
a chemické tabuľky pre SŠ a nižšie ročníky viacročných gymnázií

• V okolí nášho mesta sa vyskytuje veľa zaujímavých drevín a liečivých 
rastlín. Pripravili sme si z nich malú výstavku. Pomocou encyklopédií 
sme s deťmi hádali, ako sa volajú. Poznávali sme silu ich liečivých 
účinkov, použitie v potravinárstve.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 0910 918 985

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-nm.host.sk

DK Javorina Stará Turá pripravuje v predvianočnom období

VÝSTAVU O ŠKOLÁCH
Prosíme všetkých, ktorí vlastnia staré školské pomôcky, 
učebnice, alebo iné predmety, ktoré sa používali 
v školách o ich zapožičanie. Tým prispejete k rozšíreniu 
a skvalitneniu výstavy. Exponáty je potrebné priniesť do 
Domu kultúry Javorina do 30. novembra 2015.

Nová kniha 
v Infoture
V našej Informačnej kancelárii 
mesta  si môžete zakúpiť novú 
knihu od autorky žijúcej v Starej 
Turej – Kristíny Janegovej 
Zrkadlenie v tráve. Táto zbierka 
básní obsahuje 70 krátkych bás-
ní o láske, živote a tvorivom ne-
pokoji. Zopár básní z knihy bolo 
aj recitovaných v rádiu Regina.

Záujemcovia si knihu môžu 
zakúpiť v  Informačnej kance-
lárií, ktorá sídli pri OD Billa, 
v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 16.00 hod.

Informačná kancelária mesta

Dve údolia svetov
Bezvládne telo v ňom duša,

nechcem patriť k padlým legendám.
Svoj posledný boj vyhrať skúšam,
čo bude ďalej žiaľ už nezjednám.

Biele svetlo v diaľke láka,
opustiť telo obliecť nevinnosť.

Cítiť voľnosť divého vtáka,
dve údolia svetov delí ich most.

Srdce mi šepká som už slabé,
nad telom sa mi vznáša postava.

Berie dlaň a vraví mi tade,
duša vstáva telo tam zostáva.

J. Lupták
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 

sú chvíle, na ktoré tisíckrát spomíname. Zostali 
spomienky a odkaz jediný, 

veľmi chýbaš v kruhu našej rodiny.

Dňa 8.10.2015 uplynul rok od smrti 
našej milovanej manželky a mamičky 
Jarmily ELIÁŠOVEJ. 

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

a ostatní príbuzní a známi.

•

V októbri sme si pripomenuli 20. 
výročie úmrtia nášho brata, uja 
a strýka Branislava DURCA.

Tichú spomienku venuje brat, 
sestra a ostatná rodina.

•

Dňa 29.10.215 sme si pripomenuli 
5. smutné výročie, keď nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, otec 
a starý otec Štefan DLHÝ.

S láskou spomína celá rodina.

•

Dňa 9.11.2015 si pripomíname 3. 
výročie, čo nás opustil môj brat, 
švagor a ujo Miroslav MALÁR. Kto 
ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu tichú spomienku.

S láskou spomína rodina.

•

V neznámy svet odišli ste spať, zaplakal každý, 
kto Vás mal rád. Odišli ste od nás, zostali 

sme v žiali, no vždy budete žiť v srdciach tých, 
ktorí Vás radi mali. Za všetky Vaše trápenia 

a bolesti, nech Vám dá Pán Boh večnej milosti.

Dňa 23.4.215 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil 
náš otec, dedo a pradedo Ján KOSTELNÝ vo veku 83 
rokov. Dňa 6.10.2015 uplynuli 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša mama, babička a prababička Božena 
KOSTELNÁ vo veku 81 rokov. Dňa 14.11.2015 uply-
nie 12 rokov, čo nás navždy opustil náš brat a ujo 
Miroslav KOSTELNÝ vo veku 42 rokov. Neplačte 
nad nimi, len tichý sen im prajte a spomienku si na 
nich v srdci uchovajte.

S láskou a úctou na Vás spomína celá rodina.

•

Dňa 18.10.2015 sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia našej manželky, 
mamy, babinky Anny KOŽELOVEJ. 
Zároveň si pripomíname 2. výročie 
úmrtia nášho syna Mirka KOŽELU. 
Kto ste ich poznali a mali radi, ve-
nujte im tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka, 
dcéra, syn a nevesta s rodinami.

•
Dňa 11.11.2015 uplynie 6 rokov, čo 
nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedo a brat pán Štefan PUTERA 
a zároveň sme si 4.10.2015 pripo-
menuli jeho nedožité 70. narodeniny. 
Odišiel si náhle, ale v našich srdciach 
zostávaš.

Smútiaca rodina.

•
Dňa 9.11.2015 si pripomíname 1. 
výročie úmrtia nášho otca, dedka, 
manžela Samuela ILUŠÁKA. Kto 
ste ho poznali, spomínajte s nami.

Spomínajú deti, vnúčatá, 
manželka a celá rodina.

•
Kto v srdciach žije, neumiera.

Dňa 22.11.2015 si 
pripomenieme 1. 
výročie úmrtia na-
šej drahej mamy 
Boženy JANSO-
VEJ a výročie smrti 
drahého otca Pet-

ra JANSU, ktorý nás opustil dňa 16.9.1978.
S láskou a úctou spomína dcéra Božena 

s manželom a syn Ján s rodinou.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, su-
sedom, známym a bývalým spolu-
pracovníkom za účasť na poslednej 
rozlúčke s našim synom, bratom 
a ujom Jaroslavom JEŽOM zo 
Súša, ktorý nás navždy opustil dňa 
5.9.2015. Ďakujeme za prejavy sú-

strasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ.

Posledné zbohom od mamy a sestier s rodinami.

•
Úprimne ďakujeme všetkým príbuz-
ným a známym, ktorí sa prišli dňa 
14.10.2015 naposledy rozlúčiť s na-
ším drahým manželom, otcom, 
svokrom a starým otcom Branisla-
vom PRIBIŠOM, ktorý nás navždy 
opustil dňa 9.10.2015 vo veku 69 

rokov. Ďakujeme pánovi farárovi Vařákovi za dôstojnú 
rozlúčku a ostatným za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Hana Kavková, Richard Spišák, Jakub 
Bielčik, Samuel Jobb, Letizia-Clea Galbavá, 
David-Lion Galbavý

Idú spoločným životom
Dušan Oravec z Galanty a Dominika 
Hrádelová zo Starej Turej, Ing. Michal Baňák 
zo Starej Turej a Jana Pokopcová z Nového 
Mesta nad Váhom, Peter Ondrášek zo 
Starej Turej a Soňa Kýšková zo Starej Turej, 
Milan Chutniak zo Starej Turej a Ivana 
Rakúsová zo Starej Turej, Martin Kaiser zo 
Starej Turej a Mária Gažová z Lednice, Jozef 
Kostúr zo Starej Turej a Ivana Gluchmanová 
z Prešova, Milan Baji z Bratislavy a Petra 
Kadlecová zo Starej Turej, Jozef Hornáček 
zo Starej Turej a Mária Uková zo Starej 
Turej, Marek Králka z Bratislavy a Zuzana 
Mitrová zo Starej Turej, Martin Novotný zo 
Starej Turej a Ľubica Szabóová zo Starej 
Turej, Ivan Kučera z Nového Mesta nad 
Váhom a Iveta Sameková zo Starej Turej, 
Eugen Baláž z Myjavy a Daniela Mikulcová 
zo Starej Turej, Jaroslav Dani z Drietomy 
a Vladimíra Hornáčková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Zuzana Potfajová, Gustav Pribiš, Branislav 
Pribiš, Milan Malár, Ľubomír Nemec, Emília 
Skovajsová

Zoznam jubilantov 
za mesiac NOVEMBER 2015

Milan Kubečka, Marta Hlubocká, Oľga 
Révayová, Mária Beláková, Alžbeta 
Pavlovičová, Vlasta Urbančíková, Ján 
Michalec, Anna Ondrejková, Anna Štefíková, 
Ilona Danihelová, Ján Michalec, Veronika 
Kvasnicová, Mária Nemcová, Anna 
Dedíková, Emília Púdelková, Mária Belková, 
Alžbeta Hučková, Ján Cibulka, Alžbeta 
Cibulková, Emília Kučerová, Ing. Karol 
Hamada, Anton Arbet, Anna Pavličková, 
Anna Beláková, Ján Mihočka, Ján Náhlik, 
Oľga Biesiková, Eugen Eliaš, Elena Kovárová, 
Ľudmila Lukáčová, Emília Gregorová, 
Alžbeta Ličková, Anna Lančaričová, Anna 
Zatkalíková, Milan Zeman, Anna Michalcová, 
Jozefína Bokesová, Alžbeta Slavková

Také miesto
Je také miesto,

kde skloníš hlavu
a spomínaš.

Je také miesto,
kde zapáliš sviečku

a postojíš.

Je také miesto,
kde otváraš spomienky

ako knihu.

V pamäti ukryté,
živé to boli tváre,

bytosti, dávajúce lásku,
úsmev, múdre slová.

Je také miesto,
kde čas do pomníka 

vryl roky minulé,
polož kvietok

a občas sa vráť...

J. Trúsiková
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Eleonóra HLUBOCKÁ  
(25.5.1913 Bratislava – 23.11.1945 Bratislava) 
Koncom tohto mesiaca uplynie od jej úmrtia sedemdesiat rokov.

Eleonóra Hlubocká ani nie za 
necelých tridsaťdva a pol rokov 
svojho života stihla toho viac, 
ako dosť. Ako polosirota bola 
vo Švajčiarsku praktikantkou 
na Ženevskej klinike, kde získala 
kvalifikáciu ošetrovateľky a dob-
ré znalosti francúzskeho jazyka. 
Po r. 1938 sa vracia do vlasti, pra-
cuje v nemocnici v Zlíne, po roz-
pade Republiky v Baťovanoch, 
dnešnom Partizánskom. Ako 
uvedomelá vlastenka zapája 
sa do ilegálnej práce, túto čin-
nosť vystupňovala po vypuk-
nutí Slovenského národného 
povstania. Zachraňovala životy 
pri Handlovej. Pripomeňme, že 
tu ošetrovala deň pred smrťou 
i nášho partizána, Jána Mačicu 
(1920 – 1944) po  veľmi ťažkom 
zranení! Neskôr ratovala životy 

vo vojenskej nemocnici na Sliači. 
Následne spolu i so zranenými 
francúzskymi partizánmi bola 
leteckým mostom presunutá do 
ZSSR. Tu v novembri 1944 spo-
lu s ďalšími zdravotníkmi prešla 
k 1. čs. zmiešanej leteckej divízii. 
Pri výkone ťažkej zdravotníckej 
služby v bojových podmienkach 
vážne ochorela a po oslobode-
ní vlasti liečila sa v Tatranských 
Matliaroch. Vieme i to, že ju tu 
navštívil jej veliteľ, gen. Ludvík 
Svoboda a dal jej o. i. i posled-
ný rozkaz: „Helenko, Vy mu-
síte žít!“ Tento rozkaz svojho 
veliteľa neuposlúchla, napokon 
v Bratislave, pri vtedajšom nedo-
statku účinných liekov na TBC 
v novembri 1945 skonala. Jej te-
lesné pozostatky boli prevezené 
do rodiska. Za svoje služby bola 

Eleonóra Hlubocká povýšená 
do hodnosti podporučíčky in 
memoriam, vyznamenaná Čs. 
vojnovým krížom 1939 in me-
moriam, Radom SNP 1. trie-
dy, Sovietmi Za víťazstvo nad 
Nemcami vo Veľkej vlasteneckej 
vojne, Pamätnou medailou, ako 
i vyznamenaním Francúzskej re-
publiky in memoriam!

Táto naša dáma stihla za 
necelých tridsaťdva a pol roka 
svojho života toho neúrekom! 
Pripomeňme, že jej otec, Jozef 
Hlubocký (1874 – 1956) bol 
kachliarom v Novom Meste nad 
Váhom, nakoľko v Starej Turej 
bol prebytok takýchto majstrov 
(autor článku mal ho možnosť 
osobne poznať) a  jej brat, Ján 
Hlubocký (1903 – 1943)  bol 
známy miestny drevorezbár.

Keď si teraz na sviatok 
Pamiatky zosnulých budeme 
pripomínať všetkých tých, čo 
sa nedožili dneška, skloňme sa 
na Mestskom cintoríne II. nad 

skromným rovom Eleonóry 
Hlubockej. A tiež všetci si pri-
pomeňme, že tento mesiac od jej 
úmrtia uplynie rovných sedem-
desiat rokov! Takýmto osobnos-
tiam patrí naša hlboká poklona! 
Česť Vašej pamiatke, vlastenka 
naša! 

Gustáv Rumánek

Lásky a nelásky spod líp
Ešte v polovici minulého storočia tanečné zábavy na kopaniciach 
sa konávali v prírode: v lese, pri potoku či v krčmárovej záhrade. 
Pravda, len v lete a za pekného počasia. Pekná a veselá Anča sa 
v jedno takéto leto niekoľko nedieľ pri rezkej muzike vykrúcala 
so švárnym mládencom Jankom. Ach, či len bola naša Anička 
šťastná! Ba veru pyšná bola, lebo vedela, že ostatné dievky jej ta-
kého tanečníka závidia. Ba raz ju z muziky až domov odprevadil. 
Divné jej bolo akurát to, že Janko chýbal medzi mládencami, čo 
k nej chodievali v sobotu večer na vohľady – „k frajjérce“. Mrzela 
sa naňho pýtať, ani v týždni sa s ním nestretla, ba ani cestou z kos-
tola sa k dievkam nepridal. A ona také pekné sníčky snívala nielen 
o ňom, ale o nich oboch. Už sa videla byť gazdinou v jeho dome, 
nuž nie div, že ju zlou predtuchou srdiečko pobolievalo.

Úfala sa na fašiangy, že zas budú tancovačky. Pravda, teraz už 
len v krčmách a v prázdnych izbách. Janko rád tancuje, iste príde 
a zas bude šťastná, obaja budú šťastní ako v lete.

Prvá fašiangová nedeľa zabila v Ančinom srdci všetky náde-
je a túžby po šťastí a láske. Zabili ich farárove slová, ktorý po 
kázni oznámil, že poctivý mládenec Ján hodlá vstúpiť do stavu 
manželského s poctivou pannou Zuzanou. Bola to Janova prvá 
ohláška s dievčinou z iného chotára. Táto ohláška spôsobila, že 
všetku lásku, radosť a dobro v jej srdci vystriedali zlosť a nenávisť, 
aj keď jej Jano v lete nič nesľuboval. „Počkaj len, ty milý Janko, 
čilejky ti já njéčo ukážem! Já budem mat prvejky veseljé jako ty, 
toc prissahám.“

Takto rozladená rozhutovala už cestou z kostola a v sobotu 
už aj konala. „Ščefán, ty ostan!“ vyzvala gambatého nepekného 
mládenca, keď večer vyprevádzala „frajjérov“. Štefan bol obuvník-
-príštipkár, ktorý nikdy neušil novú topánku či čižmu. Žil sám 
v malom domčeku na briežku, v zime opravoval kopaničiarom 
ich škarbály a v lete chodil na trnavské majere do výžinku. Okrem 
toho mal aj niečo málo svojich roličiek po rodičoch. Domček 

a malé gazdovstvo by veru gazdinú potreboval. To Štefan uznal 
a so všetkým, čo mu v ten sobotný večer Anča navykladala, sú-
hlasil a jeho pochop ďalej nesiahal. Nelámal si svoju biednu hlavu 
nad tým, prečo sa Anča tak rýchlo rozhodla vydávať – a zaňho. 
A dobre tak. Anču si vezme, keď ho ona chce.

V nedeľu sa ľudia mali čo čudovať, lebo poctivý mládenec 
Štefan si berie poctivú pannu Annu a Štefan zaplatil všetky tri 
ohlášky naraz. Anča bola trochu zvláštna povaha: otec bol už nie-
koľko rokov v Amerike, kedy-tedy poslal nejaké peniaze a mam-
ka dcéru priam poslúchala. Hoci sa aj teraz divila jej náhlemu 
rozhodnutiu vydať sa, v duchu bola rada, že z domu odídu jedny 
hladné ústa a zať možno občas pomôže v chlapskej robote. Keď 
Janka a Zuzku farár tretí raz „zhadzoval z kancľa“, Anča už bola 
v kostole ako mladá žena „pod čepcom“.

„Tí veru k sebe moc nepasujú“, posudzovali ženy mladomanže-
lov: ona ako obrázok, strojná, urastená a pri nej gambatý o hlavu 
menší chlap. Ale mala, čo chcela. Vydávala sa predsa o týždeň prv 
ako jej letný tanečník. Štefan aj naďalej v zime príštipkárčil a v lete 
odchádzal do výžinku so skupinou kopaničiarskych koscov a žníc. 
A Anča zostávala doma. Pekná, mladá, pracovitá... ale nie šťastná.

Svojim dvom životným chlapom-nevernému Janovi a nemi-
lovanému Štefanovi sa pomstila tým, že po každom výžinku na 
jar porodila syna. Klebetné zvedavé susedy obzerali deti a v ich 
tvárach hľadali podoby mládencov a susedov, ktorí chodili Anči 
pomáhať, kým bol Štefan preč.

Chlapci vyrástli, ale bratskej ani synovskej lásky medzi nimi 
nebolo. Tak ako nebolo ani manželskej lásky medzi ich rodičmi. 
Rozišli sa kade ktorý necítiac potrebu stretnúť sa pri hroboch 
rodičov ani na Dušičky. A tí si tu pod košatými lipami ležia vedľa 
seba – nemilovaní a zabudnutí.

Alžbeta Cibulková
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Európsky deň 
jazykov a Titanic
26. september je už tradične venovaný 
Európe a jej jazykovej rozmanitosti. Preto 
sme sa i my tento rok rozhodli, že nebudeme 
súťažiť v rôznych jazykoch len v rámci našej 
školy, ale že skúsime „vyššiu úroveň.“ Preto 
sme sa vybrali do Bratislavy. Bratislavské 
Hviezdoslavovo námestie sa v  tento deň 
mení na „Uličku jazykov“. V jednotlivých 
stánkoch sú pripravené úlohy pre súťažia-
cich, ktorí si môžu preveriť svoje vedomosti 
v mnohých európskych jazykoch. Žiakom 
nerobili problém ruský ani nemecký jazyk, 
ktoré sa učia v škole a celkom dobre dopadli 
i vo francúzštine či španielčine, aj keď sa ich 
v škole neučíme. Behali od stánku k stánku, 
plnili úlohy a za každú správnu odpoveď do-
stali nálepku. Ak nazbierali viac ako 5 nále-
piek, mohli si ísť do hlavného stánku vybrať 
cenu – knihu receptov z celej Európy, šiltov-
ku, dáždnik, slúchadlá, nálepky, pohľadni-
ce... Všetci súťažili ostošesť.

Napriek tomu, že  sme trochu zmokli, 
strávili sme pekné dopoludnie.

Popoludní sme sa presunuli do Incheby, 
kde až do 6.12. prebieha výstava o najzná-
mejšej „nepotopiteľnej“ lodi TITANIC. 
Prekvapilo nás množstvo exponátov, kto-
ré sa podarilo z lode zachrániť, zreštauro-
vať  a predstaviť širokej verejnosti. Aby sme 
sa cítili na Titanicu ako doma, každý z nás 
dostal palubný lístok s menom cestujúce-
ho, ktorý sa na lodi skutočne plavil spolu 
s popisom s kým cestoval a aký bol dôvod 
jeho cesty. Spolu s ním sme si pozreli krát-
ky film o stavbe a vypustení lode na oceán, 
vystavené osobné predmety pasažierov, vi-
deli sme ukážku priestorov pre cestujúcich 
1., 2. a 3. triedy, salóny tých najbohatších, 
fotorepliku schodiska, ktoré dôverne pozná-
me z Cameronovho filmu TITANIC, repli-
ku provy lode, na ktorej Rose a Jack snívali 
o spoločnej budúcnosti a pri ktorej vo filme 

znela známa pieseň Celine Dion „I  Will 
Always Love You“... Exponátov a osobných 
predmetov bolo toľko, až sa nám z toho krú-
tila hlava. Veľmi na nás zapôsobil chlad ľa-
dovca, ktorý spôsobil takú hroznú tragédiu. 

Na záver prehliadky sme sa usadili na 
lavičky a všetci sme dychtivo pozerali na pla-
gáty na stene, na ktorých boli napísané mená 
tých, ktorí prežili, ktorí zahynuli alebo tých, 
ktorí zostali nezvestní. Boli sme veľmi šťast-
ní, ak sme sa našli v tom prvom zozname.

Vtedy sme si uvedomili, aký je ľudský ži-
vot krehký. Všetci cestujúci boli hrdí na to, že 
sa môžu plaviť na vtedajšej najväčšej „nepo-
topiteľnej“ zaoceánskej lodi a všetci verili, že 
v Amerike ich čaká skvelá budúcnosť. Osud 
sa však s nimi kruto zahral. 

Napriek tomu sa túto jedinečnú výstavu 
určite oplatí vidieť. 

Mgr. Anna Haverová 
ZŠ Stará Turá

Imatrikulácia prvákov
Milou tradíciou sa v  školskom klube 
Základnej školy Stará Turá stalo, že prvá-
ci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom 
septembra, ale rovnako slávnostný a  vý-
znamný je pre nich aj akt prijatia za „veľ-
kých“ žiakov, čiže imatrikulácia. Stretli sme 
sa dňa 12.10.2015 v telocvični ZŠ v Starej 
Turej. Pozvanie prijala aj pani primátorka 
Ing. Anna Halinárová a zástupkyňa primá-
torky pani Bc. Zuzana Zigová. Na začiat-
ku tohto slávnostného aktu nám program 
spestrila veselým tancom pani učiteľka Soňa 
Kotrasová so svojimi žiakmi z 1.B triedy. Aby 

boli prváci pasovaní do cechu žiakov, museli 
splniť tri úlohy a vypiť zázračný nápoj múd-
rosti. Za pomoci našich žiačok z deviateho 
ročníka, prváci zložili slávnostný sľub, po 
ktorom pani riaditeľka Mgr. Jana Koštialová 
každého prváčika slávnostne pasovala za žia-
ka našej školy. Keďže deti všetky úlohy spl-
nili, boli odmenené milým darčekom, ktorý 
im odovzdala pani zástupkyňa Mgr. Danka 
Pribišová.

Všetkým prvákom želáme veľa zdravia, 
úsmevov a úspechov v škole!

Dršková Janka,  Školská družina Stará Turá
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Umením k pomoci tým, 
ktorí to potrebujú
Žiaci výtvarného odboru 
Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej každoročne pod-
porujú benefičné podujatie 
„Dúha v  srdci“, usporiadané 
pre deti a  mládež s  telesným 
alebo mentálnym postihnutím 
z Trenčianskeho kraja.  Rovnako 
i štvrtý ročník, uskutočnený 27. 
septembra 2015 v  priestoroch 
Mestského kultúrneho strediska 
v Novom Meste nad Váhom, sa 
nezaobišiel bez tvorivých dielní, 
v rámci ktorých mali návštevníci 
možnosť kreatívneho vyžitia sa 
v maľbe na tričká, modelovaní 
z keramickej hliny alebo tvor-
be šperkov. Deti ale i  dospe-
lých sprevádzali pri umeleckej 

tvorbe žiaci spolu s pedagógom 
výtvarného odboru. Mali plné 
ruky práce, pretože miesta okolo 
stolov a pri stojanoch boli stále 
obsadené. Teší ich hodnotenie 
návštevníkov, že tvorivé dielne 
boli krásnym a  obohacujúcim 
bodom programu.

Jedným zo zameraní ZUŠ 
v Starej Turej je i pomáhať ume-
ním tým, ktorí to potrebujú. 
V duchu takéhoto motta prispie-
va výtvarný odbor svojou čin-
nosťou viacerým dobročinným 
organizáciám. Jednou z nich je 
i „Otvorená náruč“ v Podkylave, 
či humanitárna organizácia „Na 
vlastných nohách“.

Mgr. Oľga Medňanská, ZUŠ

Hravé a zdravé deti
Tak znie názov projektu, ktorý 
podporilo mesto Stará Turá fi-
nančnou výškou 90% z celko-
vých nákladov a  Rodičovské 
združenie pri IV. MŠ „Zdravá 
škôlka“ – 10% z CN. Hlavnou 
myšlienkou projektu bolo: pod-
poriť vzťah dieťaťa k poznáva-
niu a učeniu hrou, zaktivizovať 
čo najväčší počet účastníkov 
- rodičov a detí - organizova-
ním zaujímavých pohybových 
aktivít v našej materskej škole 
či umožniť deťom pravidelný 
pohyb na čerstvom vzduchu 
a podporovať prirodzenú detskú 
túžbu po pohybe, vytvárať tak 
pozitívny postoj k pohybovým 
aktivitám a športu organizo-
vaním zaujímavých súťaživých 
športových podujatí aj za účasti 
rodičov, rozširovať u detí pozna-
nie o historických a kultúrnych 
pamiatkach nášho regiónu a i.

V rámci projektu sme zre-
alizovali v  júni 2015 výlet na 
hrad Beckov. Na nádvorí nás 
privítal kastelán hradu, ktorý 
v krátkosti prerozprával povesť 
o vzniku hradu a zároveň zadal 
deťom neľahkú úlohu - nájsť 
črievičky šaša Becka. Počas 
celej prehliadky deti hľada-
li a  hľadali. Pochodili všetky 
zákutia hradu, ale črievičky 
nenašli. Napokon im kastelán 
s úsmevom tajomstvo skrýše 
prezradil. 

Z  Beckova viedla naša 
cesta do Podolia, kde sme 
v „Matúšovom kráľovstve“ mali 
možnosť vidieť 54 zaujímavých 

a  verných miniatúr rôznych 
hradov Slovenska. Deti boli 
nimi fascinované - obzerali 
malé okienka, vežičky či zá-
bradlia a  dokonca pozorne 
počúvali slečnu Ištoňovú – 
Staroturianku. Počas nasledu-
júcich dní vznikli v MŠ krásne 
výtvarné práce motivované 
týmto výletom.

Druhou akciou v  rámci 
projektu bolo v septembri 2015 
„Netradičné cvičenie s Miškom“. 
Nadviazali sme na dlhoročnú 
spoluprácu s p. učiteľom Mgr. 
Miškom Denkom, ktorý opäť 
zaujímavou a  netradičnou 
formou spestril pohybovými 
súťaživými aktivitami 50-tim 
deťom dopoludnie v telocvič-
ni ZŠ.

Poslednou zrealizovanou 
aktivitou bola „Jesenná špor-
tová olympiáda“ pre deti, ich 
rodičov a starších súrodencov. 
Malí i veľkí športovci si v po-
poludňajších hodinách v sied-
mich disciplínach premerali 
svoje pohybové a rovnovážne 
zručnosti v  areáli školského 
dvora. Akcie sa zúčastnilo 95 
detí a ich rodičov, čo nás veľ-
mi teší.

Za realizáciu projektu 
a spoluprácu v mene detí veľ-
mi ďakujem mestu Stará Turá, 
RZ „Zdravá škôlka“, Miškovi 
Denkovi a vedeniu ZŠ za po-
skytnutie priestorov,  pedago-
gickému kolektívu MŠ.

za MŠ autorka projektu 
Záhorová Sylvia

Neviete, čo darovať na Vianoce?
Darujte darčekovú 

poukážku do salónu Ewita 
pre krásu a relax tela i duše.

kadernícke služby – 0904 607 257
masáže – 0910 364 734

pedikúru a manikúru – 0903 459 685
kozmetiku a vizáž – 0902 704 995

Nájdete nás na ul. Dibrovova 223/20, Stará Turá 
(pod výjazdom zo železničnej stanice).

Ponúkame:

OBČIANSKA INZERCIA

• Súrne hľadáme domov pre psíka – kríženec 
jazvečíka stredného vzrastu kľudnej povahy. T. č.: 
0917 540 714.

• Predám rodinný dom čiastočne rekonštruovaný 
v peknom tichom prostredí v Lubine časť u Frantov. 
Cena: 49 500 € + dohoda možná. V prípade záujmu 
volajte na t. č.: 0917 540 714.
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Pamätníkmi Bielych Karpát
Keď sme končili minulý ročník, 
neželali sme si nič iné iba to, 
aby nám v jubilejnom 20. roč-
níku vyšlo počasie. Žiaľ naše 
očakávanie sa nesplnilo a  po-
časie si s nami zašpásovalo. Po 
prezentácii pred Mestským úra-
dom nás autobusy zaviezli do 
osady U Frantov, odkiaľ už mu-
sel každý po vlastných. Začalo 
mrholiť a  na vrchole Veľkej 
Javoriny sme videli v  hmle 
iba obrysy Holubyho chaty. 
Napriek tomu všetkých takmer 
120 účastníkov úspešne zvládlo 
celú trasu až k  Dibrovovmu 
pamätníku a  odtiaľ rýchlo do 
bunkra vo Vetešovom jarku 
vysušiť sa k ohníku a  teplému 
čaju. Nakrátko sme sa pri pa-
mätníku zastavili, pretože priaz-
nivci Klubu vojenskej histórie 
Svoboda práve slávnostne kládli 
veniec so všetkými historický-
mi poctami, vrátane „stakana“ 
vodky a krajca chleba. Bolo to 
nečakané, ale o to príjemnejšie 
prekvapenie a spestrenie nášho 
pochodu. 

Pri bunkri nás už čakali ďalší 

príjemní hostia. S primátorkou 
mesta Annou Halinárovou 
a zástupkyňou primátorky a zá-
roveň tajomníčkou MO SZPB 
Zuzanou Zigovou sme krátko 
pripomenuli históriu pochodu, 
zavesili symbolický venček na 
bunker ako pietnu spomienku 
na partizánov a minútou ticha 
sme vzdali úctu Dr. Marcelovi 
Gažíkovi, ktorý bol pri začiat-
koch tejto turistickej tradície.    

Opäť k nám prišli naši ka-
maráti z  Krásna nad Kysucou 
a  Sládkovičova a  potešila nás 
aj početná účasť bývalých 
Fénixákov, ktorí priviedli aj 
svoje ratolesti ako nastupujúcu 
novú generáciu pokračovateľov 
tradície.  

Jubilejný ročník pochodu 
sme okrem dobrovoľníckeho 
nadšenia úspešne zvládli aj vďa-
ka finančnej podpore grantové-
ho programu na podporu športu 
mesta Stará Turá a p. Gregora, 
ktorý aj tento rok dodal toľko 
špekačiek, koľko bolo potrebné.

Peter Ištoňa 
Detská organizácia Fénix

Majstrovstvá Európy v 3D lukostreľbe s úspešnou účasťou Starej Turej
Začiatkom júla sa v  chorvát-
skom meste Pakrac uskutočnili 
majstrovstvá Európy v 3D luko-
streľbe. I tento rok sa ho zúčast-
nili 3D lukostrelci z Maďarska, 
Chorvátska, Rakúska, Švédska, 
Česka, Nemecka, Poľska a  aj 
Slovenska. V slovenskom tíme 
nechýbal ani úspešný 3D lu-
kostrelec Ľubomír Málek zo 
Starej Turej. Jeho účasť na tom-
to podujatí finančne podporilo 
i mesto Stará Turá. Sám pretekár 
sa po návrate domov vyjadril, 
že by aj touto cestou cez časo-
pis chcel poďakovať primátor-
ke mesta Stará Turá Ing. Anne 
Halinárovej  a mestu Stará Turá 
za finančnú výpomoc pri prípra-
ve na Majstrovstvá Európy v 3D 
lukostreľbe. 

Mnohí z Vás možno poznajú 
lukostreľbu ako takú, ale pojem 
3D lukostreľba ešte nepočuli. 
Podľa Ľubových slov je to imi-
tácia lovu, keď sa strieľa v priro-
dzených podmienkach ako žije 
divá zver. Strieľa sa v  lesoch, 

pri potokoch, na lúkach po-
nad rokliny, do kopca z kopca...  
a  strieľa sa vždy na neznámu 
vzdialenosť do makiet zvierat 
v životnej veľkosti.

Na Majstrovstvách Európy 
v Chorvátsku sa zúčastnilo 157 
lukostrelcov a strieľalo sa v krás-
nom národnom parku. Počas 
strieľania si pretekári užili všet-
ky druhy počasia, pretekári sa 
podľa Ľuba museli aklimatizo-
vať, keď sa z 35 °C z jedného dňa 
na ďalší deň ochladilo na 15 °C  
s hmlou i búrkou.

Strieľalo sa  4 dni a  Ľubo 
priznal, že to boli najviac kon-
kurenciou vyrovnané prete-
ky, akých sa doteraz zúčastnil.  
Od druhého dňa pretekov sa 
strieľalo vo štvoriciach podľa 
predchádzajúcich výsledkov. 
Podarilo sa mu dostať do naj-
lepšej 4-ky, kde sa udržal druhý 
i tretí deň. Tretí deň bol dokon-
ca už i na prvom mieste , čo si 
však pokazil jedným výstrelom 
a prepadol sa na 4.  miesto. Vo 

finálovom rozstrele síce nastrie-
ľal najlepšie a stiahol 12 bodo-
vý náskok na tretieho Maďara,  
ale i tak mu chýbal 1 bod na 3. 
miesto. Skončil teda celkovo na 
4. mieste a tretí maďarský pre-
tekár  sa od šťastia rozplakal. 
Podľa nášho názoru je však i 4. 
miesto pri takomto množstve 
súťažiacich veľký úspech nielen 

pre Ľuba, ale aj pre naše mesto 
a krajinu. Na záver nášho roz-
hovoru o majstrovstvách Európy 
v Chorvátsku ešte Ľubo dodal: 
Bol to pekný pretek, kde človek 
nadviazal nové známosti medzi 
lukostrelcami a je dobré zistiť, že 
vás už ostatní poznajú a radia 
medzi európsku špičku.

Lívia Boorová
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Mladí hasiči opäť úspešní
Okresný výbor Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany v  Novom 
Meste nad Váhom usporiadal 
dňa 10.10.2015  v Zemianskom 
Podhradí jesennú časť mládež-
níckej hry Plameň. Desaťčlenné 
družstvá súťažili  v  siedmich 
disciplínach, a  to v  hasičskej 
štafete dvojíc, hode granátom 
na cieľ,  viazaní uzlov,  určovaní 
vecných prostriedkov, určovaní 
dopravných značiek, poskyt-
nutí prvej pomoci a streľbe zo 
vzduchovky. Víťazmi sa stali 
mladí hasiči z domáceho DHZ 
Zemianske Podhradie. Družstvo 
mladých hasičov z DHZ Stará 
Turá obsadilo druhé miesto a na 
treťom mieste skončili mladí 
hasiči z DHZ Kálnica. Predseda 
Okresného výboru DPO Bc. 
Jozef Smolinský a  podpredse-
da pre prácu s  mládežou Ing. 
Štefan Kusenda poďakovali zú-
častneným družstvám za vzor-
nú disciplinovanosť  počas celej 
súťaže a za dobrú reprezentáciu 

svojich Dobrovoľných hasič-
ských zborov a obcí. Zvlášť bola 
vyzdvihnutá práca vedúcich ko-
lektívov, ktorí sa práci a prípra-
ve kolektívov mladých hasičov 
venujú po celý rok. Na záver 

boli odovzdané všetkým druž-
stvám ocenenia a  už teraz ich 
predseda OV všetkých pozval 
na jarnú časť mládežníckej hry 
Plameň. Ku gratulácii sa pripája 
i výbor DHZ Stará Turá a touto 
cestou vyslovuje poďakovanie 
p. Petrovi Nemčekovi, Martine 
Caltíkovej a  Jánovi Caltíkovi, 

ktorí kolektív na súťaž pripra-
vovali. Poďakovanie patrí tiež 
Ing. Michaele Černáčkovej 
Lužnej, Miroslavovi Michalcovi 
a  Petrovi Markovi, ktorí sa 
tejto súťaže zúčastnili ako 
rozhodcovia.

Bc. Jozef Smolinský 
predseda DHZ Stará Turá

Juniorská liga vo wushu Brno 2015
V sobotu 10. októbra 2015 sa v Brne ko-
nala Juniorská liga vo wushu poriadaná 
domácim klubom Kung Fu Akadémia 
Yulong. Na súťaži sa okrem českých klu-
bov zúčastnili aj tri kluby zastupujúce 
Slovensko. Wu shu centrum Stará Turá 
(7 súťažiacich), Dračí bojovník Trnava 
(4 súťažiaci) a Plachtiaci orol Trnava (2 
súťažiaci).

Turnaj bol zameraný na cvičenie zo-
stáv so zbraňou a bez zbrane. V celkovom 
počte kategórií 23, ale nebolo ľahké ob-
stáť, aj vďaka silnej domácej konkurencii.

Aj napriek mierne chaotickej orga-
nizácii kategórií súťaž prebiehala vcelku 
plynulo. Komunikácia medzi rozhodcami 
prispela ku presnejším výsledkom, aj keď 
sa tým súťaž mierne predĺžila.

Ako prvé nastúpili na plochu ka-
tegórie detí do 11 rokov a začiatočníci. 
Nasledovala prestávka na vyhodnotenie 
výsledkov a po nej prišli na rad ostatné 
kategórie.

Po vyčerpávajúcom, ale odhodlanom 
výkone sa našej slovenskej výprave po-
darilo vybojovať umiestnenia na stup-
ňoch víťazov. Za Wu shu centrum Stará 
Turá sme získali nasledovné umiestne-
nia: Michal Tóth – 2. miesto v kategórii 
Taolu so zbraňou chlapci do 14 rokov, 
Inka Kiššová – 3. miesto v  kategórii 
Taolu changquan do 11 rokov a 2. miesto 

v kategórii Taolu bez zbrane dievčatá do 
11 rokov a Simona Holotová – 2. miesto 
v kategórii Taolu so zbraňou dievčatá do 
17 rokov a 1. miesto v kategórii Taolu bez 
zbrane dievčatá do 17 rokov.

Už teraz sa ale tešíme na ďalšie súťa-
že, ktoré nás ešte tento rok čakajú. Hneď 
ďalšou v poradí je 2. kolo juniorskej súťa-
že Kung-fu Deti 2015, ktoré sa uskutoční  
v sobotu 31. októbra 2015 v telocvični bý-
valej SPŠE. Srdečne pozývame všetkých 
priaznivcov.

Autor: Wushu centrum Stará Turá

Krajské športové hry 
telesne postihnutých
Dňa 19.9.2015 sa v Hornom Srní uskutočni-
li dôstojné XX. Krajské športové hry telesne 
postihnutých, za účasti 12 ZO SZTP, medzi 
ktorými bola i ZO SZTP Stará Turá. Ďalšie, 
XXI. Krajské športové hry SZTP, sa uskutoč-
nia v Partizánskom o rok a mnohí sa na ne tešia 
už teraz, pretože považujú za česť reprezento-
vať ich základnú organizáciu, mesto, obec, hoci 
všetci majú rôzne zdravotné problémy.

Viliam Solovič

Reprezentanti ZO SZTP Stará Turá, zľava: Viliam Solovič, 
Mária Hroncová (dlhoročná, obetavá predsedníčka), Anna 
Prachárova, Jana Vychlopnová, Miroslav Halík.
Aj touto cestou ďakujú riaditeľovi firmy Sevotech 
Ing. Jánovi Hodermarskému za venovanie športového 
oblečenia pre ich základnú organizáciu.
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PROJEKT ŽIVOT UVÁDZA ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
Je vám ľúto zbaviť sa vecí, ktoré sú stále v dobrom stave, no vy sami ich už nepotrebujete? Môžete nimi 
potešiť niekoho druhého a zároveň si sami spraviť radosť inými vecami. A to všetko bez peňazí. 

Zóna bez peňazí sa uskutoční súčasne vo viac ako 60 mestách na Slovensku, a to v sobotu 28. novembra 
2015. Podporuje medzi ľuďmi recyklovanie a výmenu vecí, ktoré už nepotrebujú, ale zároveň ich nechcú 
vyhodiť. Vďaka vám dostanú veci nový život. 

„Príďte darovať veci, ktoré už nepotrebujete a vymeňte ich za také, ktoré sa vám páčia. Alebo si môžete 
zobrať to, čo by sa vám mohlo hodiť. Aj vďaka vám sa tak bude môcť naplniť hlavná myšlienka celej akcie - 
a to urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí si to nemôžu prevažne pre nedostatok peňazí dovoliť. Darčeky predsa 
nemusia byť nové a ani drahé, pokojne to môžu byť veci získané práve na Zóne bez peňazí,“ vyzýva iniciátor 
akcie a hlavný organizátor Manik, ktorý je zároveň zakladateľom komunitného Projektu Život. Hlavne 
vďaka nemu vybral šikovných ľudí z rôznych končín Slovenska, ktorí sa chopili organizácie Zóny bez peňazí 
v ich mestách. V meste Stará Turá sa projektu Zóny bez peňazí podujala Mgr. Oľga Medňanská, pracujúca 
ako pedagogická pracovníčka na ZUŠ a Mgr. Júlia Bublavá, členka Komisie MsZ pre sociálne veci a bývanie 
a dobrovoľníčky.

Ak ľudia prestanú riešiť peňažnú hodnotu vecí a začnú si pomáhať tak, 
že jeden druhému urobia láskavosť, časom môžu uspokojiť väčšinu 
svojich potrieb prostredníctvom vzájomnej pomoci a zároveň podporiť 
recyklovanie vecí, ktoré môžu ešte niekoľko rokov pokojne slúžiť. 

Veci, ktoré po Zóne bez peňazí zostanú, sa rozdelia a posunú ďalej. Oblečenie 
pre dospelých sa daruje organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, 
detské oblečenie materským centrám, knihy školám, knižniciam a antikvariátom. 
Hračky sa rozdelia deťom a rodinám v hmotnej núdzi. „Ak sa vám táto iniciatíva 
páči, môžete ju podporiť na Facebooku“. 

Ľudovít Štúr a Zemianske Podhradie
Blížiacim sa dátumom Štúrovho narodenia (28.10.1818) a tým aj konca Roka Ľ. Štúra, pri-
búda aj v našom okolí spomienkových slávností a podujatí: Myjava, Lubina, Nové Mesto 
n. V. V Starej Turej sme si význam Ľ. Štúra pripomenuli na schôdzi Jednoty dôchodcov 
ešte v lete. Veľkolepé dvojdňové spomínanie na najväčšieho Slováka sa naposledy konalo 
v Zemianskom Podhradí v dňoch 10. a 11. októbra. 

Organizátorom bolo Trenčianske osvetové 
stredisko v  spolupráci s miestnym odbo-
rom Matice slovenskej, Obecný úrad Zem. 
Podhradie a Cirkevný zbor ECAV. Oficiálna 
časť osláv sa konala pred budovou miestneho 
Múzea. Všetci rečníci – župan TSK Jaroslav 
Baška, starosta ZP M. Zámečník, exprezi-
dent I. Gašparovič, herec Šimonovič, pred-
staviteľ Ľ. Štúra vo filme – vysoko hodnotili 
význam Štúra pre slovenský národ. S úctou 
sa vyjadrovali aj k tomu, že taká malá obec 
ako je Zem. Podhradie poskytla priestor 
a  možnosti na národnú činnosť toľkým 
významným osobnostiam: J. Ľ. Holuby, Ľ. 
Rizner, Ľ. a  S.  Štúrovci, L. Paulíny, Pavel 
Doležal. K  Zem. Podhradiu mal Ľ. Štúr 
vzťah cez mladšieho brata Samuela, ktorý 
tu pôsobil ako kaplán a neskôr ako farár. Tu 

aj zomrel, mladý 40-ročný. Po slávnostných 
príhovoroch sa účastníci slávnosti odobra-
li do starej časti cintorína  a dievčatá v bie-
lom bošáckom kroji položili vence na hrob 
Samuela Štúra a Gustáva Ostrolúckeho.

Cez svojho brata sa Ľudovít zoznámil 
aj s  Adelou Ostrolúckou, neterou grófa 
a  majiteľa miestne-
ho kaštieľa. Od so-
boty 10. októbra je 
na múre pri bráne 
kaštieľa pripevne-
ná tabuľa venovaná 
Adelke a Ľudovítovi 
a ich vzťahu. Tabuľu 
odhalil prítomný 
potomok Štúrovej 
rodiny Ing. Ivan 

Štúr. Aj tu dievčatá zavesili vence a kytku 
položila aj „najmladšia Štúrica“, ako svoju 
vnučku nazval pán inžinier.

Po slávnostnej časti sa konal populár-
no-vedecký seminár o Štúrovi v kultúrnom 
dome.

Ja som sa spolu s pánom V. Solovičom zú-
častnila len sobotňajšej časti spomienkovej 
slávnosti, no pán Solovič bol v Zemianskom 
Podhradí aj na druhý deň v nedeľu. O tom 
sa dočítate v Kopaničiar Expres.

A. Cibulková
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Virtuálne prechádzky po cintorínoch
V tomto jesennom „dušičkovom“ čase 
chodíme na naše cintoríny častejšie 
ako inokedy. S pietou spomíname na 
našich zosnulých, zapaľujeme sviečky 
a kladieme kvety na ich hroby. Každý 
z nás si tak chce uctiť pamiatku svo-
jich najbližších, priateľov či známych. 
Stáva sa nám, že v  priebehu roka 
z rôznych dôvodov – či už zdravot-
ných, pracovných a pod., nemôžeme 
prísť na cintorín tak často, ako by sme 
chceli. 

Naše mesto ako jedno z  mno-
hých na Slovensku sa zaradilo medzi 
tie mestá, ktorých občania sa môžu 

virtuálne poprechádzať po cintorí-
noch. Aj zo svojho príbytku môžu za-
páliť sviečky, či položiť kvety na hroby 
svojich blízkych. Stačí si na internete 
nájsť stránku http://www.cintoriny.sk 
a získate aj ďalšie informácie o hrobo-
vých miestach (napr. termín ukon-
čenia platby, uzatvorenie zmluvy, 
prezrieť si fotografiu hrobu a pod.). 
Vážení spoluobčania, využite aj túto 
možnosť návštevy cintorínov.

Za technické služby mesta 
Marta Adamusová

Vyberáme z archívu bulletinov mesta:

Spomienka na Žandársky most
Medzi železničnými stanicami Stará 
Turá a Papraď sa majestátne vypína 
viadukt, ktorý nesie ľudový názov 
„Žandársky most“. Príčinou bola 
tragédia, ktorá sa na tomto mieste 
odohrala.

Myjavská žandárska posádka 
mala za úlohu prenasledovať a chy-
tiť dvoch vojenských zbehov, ktorí sa 
potulovali v staroturianskom chotári. 
Rozkaz na splnenie tejto úlohy dosta-
li dňa 20. apríla 1854 dvaja žandári 
z  tejto posádky, a  to Ján Kocourek 
a Jozef Liberský. Keď sa viezli na sed-
liackom voze, uvideli pri ceste pod 
Papraďou sedieť dvoch neznámych 
mužov. Chceli týchto neznámych 
mužov legitimovať a  jeden zo žan-
dárov s puškou na pleci zišiel z voza. 
Legitimovaný muž siahol do vrecka, 
akoby chcel z neho vybrať preukaz. 
Vtom vytiahol pištoľ a žandára stre-
lil do srdca. Rana bola smrteľná. Ani 
druhý žandár neušiel smrti. Druhý 

zbeh rýchlo uchytil pušku zastrele-
ného žandára a zastrelil ňou žandára, 
ktorý sedel na sedadle voza. Obidvaja 
boli hneď na mieste mŕtvi. Po tomto 
čine zbehovia utiekli aj s ukoristený-
mi puškami a po tri dni sa skrývali 
v mlyne u Podhajských. Mlynár ich 
musel ukrývať pod hrozbou, že ak 
ich vyzradí, zastrelia i jeho. Daromné 
bolo ďalšie pátranie. Zbehovia po 
ukončení pátrania z nášho kraja bez 
stopy zmizli. 

Obidvoch žandárov pocho-
vali na staroturianskom cintorí-
ne pri starej veži. Na ich pomníku 
bol tento nápis: „ Für die in Ihren 
Berufe am 20.  apríl 1854 gefalle-
nen V.Corporál Johan Kozourek 
und Gendarm Josef Libersky - von 
Ihren Kamaraden des V. und XVIII.
Gendarmerie Regimente“ (Pre kor-
porála Johana Kozoureka a žandára 
Jozefa Liberského padlých 20. apríla 
1854 za ich poslanie - od Vašich ka-
marátov z V. a XVIII. žandárskeho 
regimentu). Zub času však poznačil 
i tento nápis, ktorý je už nečitateľný. 
Na mieste vraždy, kde je teraz via-
dukt,  dlho stál kamenný pamätník.

Mená zavraždených žandárov sa 
časom z pamäti ľudí vytratili. Ale po-
menovanie „Žandársky most“ nám 
stále bude pripomínať túto tragédiu.

(vybraté z archívu bulletinov 
mesta Stará Turá, r. 2008)

Vynikajúci úspech našej 
školy – Stavebná súťaž
Dňa 29. septembra 2015 sa konalo krajské kolo 
Stavebnej súťaže, ktorú zorganizovalo Krajské cen-
trum voľného času (KCVČ) v Trenčíne ako inštitúcia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Žiaci 7., 8. a 9. roč-
níkov základných škôl (ZŠ) predviedli svoje praktic-
ké zručnosti v rámci projektu TSK „Hrdina remesla“, 
ako prípravu na štúdium na strednej odbornej škole. 
Sedemdesiat žiakov súťažilo v štyroch kategóriách, 
kde pracovali s ručným náradím a vykonávali jedno-
duché pracovné činnosti pod dozorom a vedením maj-
strov odbornej prípravy strednej odbornej školy.
Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

Súťažilo sa v 4 kategóriách:
• Práca s drevom - jednoduchý výrobok z dreva (kr-

mítko). Žiaci mali pripravený materiál podľa pred-
lohy a výkresovej dokumentácie. Ich úlohou bolo 
materiál narezať, opracovať a spojiť klincovaním.

• Práca s kovom -  výrobok z pozinkovaného plechu 
(lopatka, krabička). Materiál bol pripravený na po-
žadovanú veľkosť. Úlohou žiakov bolo narysovať vý-
robok podľa výkresu, vystrihnúť, ohnúť na ohýbačke 
a upraviť podľa rozmerov a predlohy.

• Murárske práce - ukladanie dlažby do pripravenej 
šablóny (cca 1m2). Úlohou súťažiacich bolo uložiť 
a vyrovnať piesok v  šablóne, uložiť dlažbu podľa 
predlohy, rezať dlažbu na ručnej rezačke. 

• Maliarske  práce – šablónovacia technika – maľo-
vanie na sadrokartónovú dosku podľa šablón v šty-
roch základných farbách. Úlohou súťažiacich bolo 
označiť si pracovný priestor, orámovať a do rámu 
namaľovať obraz podľa predlohy.

V 3 kategóriách sme získali ocenenia.
V kategórii Práca s kovom získal 1. miesto Ivo Durec 

z  9. D, v  ka-
tegórii Práca 
s  drevom zís-
kal 3. miesto 
Miroslav Fecko  
z 9. C, v kategó-
rii Maliarske 
práce získal 3. 
miesto Samuel 
Vido z 9. A.
Víťazom srdeč-
ne blahoželáme 
a  prajeme im 
veľa úspechov 
v ďalšom štúdiu.

Mgr. Adriána 
Redajová
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

Pri objednaní celej fúry je doprava
do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou

Žandársky most (archív mesta)


