
Vážení a milí spoluobčania,
s prvou minútkou roku 2018 sme sa rozlú-
čili so starým rokom. Prihováram sa k Vám 
v čase, kedy ešte v každom z nás doznieva 
pokojná atmosféra vianočných sviatkov 
a úprimných želaní všetkého dobrého. 
Vianociam sme vďační za blízkosť a čas, 
ktorý  jeden druhému venujeme. 

Po čarovných vianočných sviatkoch 
začíname pomaly kráčať v ústrety novému 
roku 2018. Každého z nás určite napadne 
myšlienka, čo všetko nás v ňom čaká, 
v čom bude prelomový, ako sa v ňom náš 
život posunie – či k lepšiemu alebo azda 
k horšiemu? Bájni hvezdári sa pokúšali 
budúcnosť vyčítať z hviezd, čarodejnice 
z kryštálovej gule a matematici vypočítať 
rôznymi vzorcami. 

Nikto však nemá tú moc posúdiť, čo 
všetko si z nastávajúcich dní môžeme zobrať, 
čo pekné zažiť a zistiť, ako tento nový rok 
čo najlepšie prežiť. Môžeme si však vziať 
ponaučenie z chýb, ktoré sme urobili. Veci, 
ktoré sme v uplynulom roku nedokončili, 
nech spravíme teraz, chvíle, ktoré sme pre-
žili v radosti, nech v tom nastávajúcom roku 
zažijeme ešte radostnejšie s tými, ktorí sú 
nám blízki a ktorých milujeme.

Na podobné otázky častokrát hľadám 
odpoveď aj ja. S príchodom nového roku 
sa moje volebné obdobie dostáva do svojej 
záverečnej fázy. To, či sa mesto za ten krátky, 
no pre mňa celkom dlhý čas, posunulo 
vpred už musíte posúdiť Vy, občania. Vždy 
som sa však naplno snažila hájiť záujmy 
mesta, vytvoriť a šíriť mu dobré meno. 
S postupujúcim časom sme spoločne prežili 
viacero pekných podujatí a podarilo sa nám 
zrealizovať aj viacero projektov. Niekomu sa 
môže zdať, že výsledok sa dostavuje pomaly, 
je však treba povedať, že plány, s ktorými 
som vstupovala do volieb, nosím neustále 
vo svojom srdci a túžim ich aj realizovať. 

S odchádzajúcim rokom nastáva i čas 
bilancovania. V uplynulom roku sa nám 
podarilo obnoviť a zrekonštruovať veľké 
množstvo chodníkov. Pustili sme sa i do 
náročnej obnovy tepelného hospodárstva 
v meste - výmenou odovzdávacích a kom-
paktných staníc, ako aj zdravotníckeho 
zariadenia „Poliklinika“, ktorá ešte stále 
prechádza rekonštrukčnými prácami. Po 
dlhšom čase sme obnovili spevnené plo-
chy na autobusovej stanici a na Hurbanovej 
ulici, na ktorej pribudli i parkovacie 
miesta. Nezabudli sme ani na našich naj-
menších a v MC Žabka prebehla výmena 
okien, maľovanie priestorov a úprava hlav-
ného vchodu. Centrum tak mohlo privítať 
najmenších návštevníkov v novom šate. 
Po viacerých neúspešných jednaniach sa 
nám v roku 2017 podarilo dotiahnuť do 
úspešného konca prevod budov a pozem-
kov bývalej Strednej priemyselnej školy 
Stará Turá z VÚC Trenčín do majetku 
mesta Stará Turá. Samozrejme ruka v ruke 
s úspešnou realizáciou ide aj neúspech, 
kedy sa nám niektoré projekty nepodarilo 
zrealizovať. Jedným z nich bola výstavba 
detského ihriska v areáli základnej školy na 
Ul. Komenského. Tento projekt sme mali 
v pláne uskutočniť za pomoci vyhlásenej 
výzvy, do ktorej sme sa i zapojili. Bohužiaľ, 
sme neboli úspešní. Určite sa však budeme 
pokúšať o možnosti ako uspieť v roku 2018. 
Ako vidieť, kroky sú síce malé, ale sna-
žíme sa ich posúvať ďalej a ďalej. Máme 
spracovaných viacero projektov, ktoré by 
sme v tomto roku chceli realizovať alebo 
aspoň niektoré z nich. Podané sú projekty 
k obnove a údržbe Hasičských zbrojníc 
v miestnych častiach Papraď, Drgoňova 
dolina, Topolecká, ako aj v priestoroch 
v Starej Turej. Taktiež bol spracovaný 
a podaný projekt k zníženiu energetickej 

náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanovej, 
alokované pracovisko Hurbanova č. 153. 

Práce je naozaj dosť, avšak verím, že aj 
nový rok 2018 bude tým, ktorý posunie naše 
krásne mesto lepším smerom. Zároveň Vám 
musím povedať, vážení spoluobčania, že 
som hrdá na ľudí, ktorí tu žili, tvorili a pra-
covali počas minulých generácii, som hrdá 
na Vás všetkých, ktorí v súčasnosti pracujete 
pre lepší zajtrajšok nášho mesta. Ďakujem 
za spoluprácu a podnety, ktorými ste pri-
spievali k rozvoju nášho mesta.

V nastávajúcom novom roku Vám 
v mene mojom i v mene Mestského zastu-
piteľstva a zamestnancov Mestského úradu 
prajem najmä veľa zdravia, šťastia, osobných 
i pracovných úspechov a pohody vo Vašich 
rodinách. Nech sa nám spoločne podarí 
realizovať ciele, ktoré sme si predsavzali 
a nech je rok 2018 rokom splnených prianí, 
tolerancie a porozumenia, vzájomnej úcty 
a pozitívnej energie okolo každého z nás.    

Prajem Vám pekný a úspešný nový rok 
2018.
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Rozpočet mesta 
Stará Turá 
na rok 2018
Návrh rozpočtu mesta Stará Turá na rok 
2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 od-
zrkadľuje potreby a záujmy občanov mesta 
a je zosúladený s volebným programom. 

Príjmová časť rozpočtu na rok 2018 
odzrkadľuje zvýšený príjem z podielových 
daní, ktoré avizuje Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky. Na rok 2018 mesto 
rozpočtuje tento príjem vo výške 2 960 000 €, 
čo je o 110 000 € viac, ako tomu bolo pri 
schvaľovaní rozpočtu na rok 2017. Príjem 
dane z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške 
587 000 €, čo je v porovnaní s rokom 2017 
navýšenie o sumu 7 000 € z dôvodu mierne 
zvýšeného predpisu daní, ku ktorému došlo 
na základe výsledkov kontrolnej činnosti. 
Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2018 
mesto meniť neuvažuje. Významný zdroj 
príjmov pre mesto predstavujú aj poplatky za 
komunálny odpad, ktoré rozpočtujeme pri-
bližne na rovnakej úrovni ako v roku 2017, 
t.j. v čiastke 295 000 €. Príjem zo štátnych 
dotácií mesto rozpočtuje v sume 1 574 597 €, 

čo je v porovnaní s rokom 2017 navýšenie 
o sumu 198 409 €. Kapitálové príjmy v roku 
2018 sú rozpočtované v objeme 2 382 279 €, 
z čoho suma 10 000 € je rozpočtovaný prí-
jem z predaja pozemkov mesta a suma 
2 372 279 € sú rôzne granty, dotácie z euro-
fondov a zo štátneho rozpočtu na financova-
nie nasledovných investičných akcií: 

• Rekonštrukcia NKP Husitská veža
• Budovanie včasného systému varovania
• Stredisko triedeného zberu 

a kompostáreň
• Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ 

Hurbanova 
• Cyklochodník Stará Turá – Nová Lhota
• Rekonštrukcia hasičských zbrojníc
• Osvetlenie priechodu pre chodcov
• Rekonštrukcia a zateplenie MŠ 

Hurbanova 153
• Zateplenie obvodového plášťa a strechy – 

Telocvičňa ZŠ
• Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ 

na Komenského ulici
• Výstavba detských ihrísk v Drgoňovej 

Doline a Papradi
• Riešenie havarijného stavu vnútorných 

rozvodov HP ZŠ
• Zlepšenie technického vybavenia 

školskej knižnice a IKT učebne – ZŠ
• Regenerácia vnútroblokov mesta 

Stará Turá
• Rekonštrukcia v ZOS

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2018 
sú rozpočtované vo výške 6 000 547 €, z toho 
suma 2 793 796  € je určená na vzdelávanie, 
teda  pre školy a školské zariadenia v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta. Finančné pros-
triedky určené na školstvo tvoria 46,56 %  
z celkových bežných výdavkov. Nemalé 
finančné prostriedky sú adresované aj na 
rozvoj a podporu ostatných oblastí spolo-
čenského života občanov nášho mesta. Na 
kultúru mesto Stará Turá v roku 2018 roz-
počtuje prostriedky vo výške 213 305 €, na 
šport 98 000 €, na sociálnu starostlivosť 
352 240 € a na ochranu majetku a bezpeč-
nosť obyvateľov mesta je vyčlenená čiastka  

396 886 €. Významné čiastky finančných 
prostriedkov sú smerované aj na udržiava-
nie čistoty a vzhľadu nášho mesta a tiež na 
zveľaďovanie životného prostredia. Za týmto 
účelom mesto prostredníctvom finančných 
transferov pre mestskú príspevkovú orga-
nizáciu Technické služby  v rozpočte na 
rok 2018 vyčlenilo na likvidáciu komunál-
neho odpadu čiastku 186 700 €, na údržbu 
komunikácií 245 000 € a na údržbu verej-
ných priestranstiev sumu 107 200 €. Ostatné 
výdavky bežného rozpočtu sú vyčlenené na 
chod mestského úradu a zabezpečenie ostat-
ných služieb obyvateľstvu.
Výdavky kapitálového rozpočtu 
sú v roku 2018 rozpočtované v objeme 
3 087 707 €. Mesto v roku 2018 okrem už 
spomenutých investičných akcií plánuje 
i naďalej zveľaďovať miestne chodníky 
a cesty. Na tento účel vyčlenilo v rozpočte 
čiastku 250 000 €. V rámci úprav verejného 
priestranstva je v rozpočte na rok 2018 
vyčlenená suma 20 000 € na rekonštrukciu 
lávok cez Topolecký potok. Ďalších 41 000 € 
je vyčlenených  na rekonštrukciu a úpravu 
interiéru a exteriéru ZŠ na Hurbanovej ulici. 
Z vlastných finančných zdrojov mesto pou-
žije na  investičné akcie čiastku  834 042 €. 
Táto suma zahŕňa aj povinnú 5 %-nú spolu-
účasť mesta pri projektoch financovaných 
z prostriedkov EÚ.  

Predložený návrh rozpočtu na rok 2018 
je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpo-
čet dosahuje prebytok vo výške 229 486 €, 
kapitálový rozpočet schodok vo výške 
705 428 € a finančné operácie prebytok vo 
výške 475 942 €. Na vyrovnanie schodku 
kapitálového rozpočtu budú použité pros-
triedky z bežného rozpočtu, finančných ope-
rácií a tiež z rezervného fondu. Prostriedky 
z rezervného fondu, ktorými bude krytá časť 
výdavkov na investičné akcie, sú rozpočto-
vané v objeme 428 495 €. Návrh rozpočtu 
mesta Stará Turá na rok 2018 je záväzný, 
príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2019 
a 2020 sú len orientačné. Celkové príjmy 
a zároveň aj výdavky rozpočtu na rok 2018 
sú vo výške 9 138 807 €.   

Ekonomické oddelenie MsÚ

Zimná údržba
Upozorňujeme občanov, že o pravidelnú 
zimnú údržbu chodníkov sa musí posta-
rať vlastník (správca, nájomca) domu, 
aj keď chodník je vo vlastníctve obce 
resp. mesta. Základný právny rámec 
tejto povinnosti je upravený v §9 ods. 2 
Cestného zákona: „Závady v schodnosti 
chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, 
ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom 
území a hraničí s cestou alebo miestnou 
komunikáciou, sú povinní bez prieťa-
hov odstraňovať vlastníci, správcovia 
alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ 
tieto závady vznikli znečistením, poľa-
dovicou alebo snehom.“ Táto povinnosť 
je i vo Všeobecne záväznom nariadení 
č. 17/2012 – Nar. O vytváraní zdravého 
životného prostredia a o zeleni na území 
mesta Stará Turá.

Podľa § 9a ods. 3 Cestného zákona 
„Vlastníci, správcovia alebo užívatelia 
nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom 
území hraničia s cestou alebo miestnou 
komunikáciou, zodpovedajú za škody, 
ktorých príčinou boli závady v schodnosti 
na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli 
znečistením, poľadovicou alebo snehom 
a neboli bez prieťahov odstránené.“ 

Oddelenie výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia

Rozpočet – rekapitulácia Rozpočet 
2018

Rozpočet 
2019

Rozpočet 
2020

Bežný 
rozpočet 

(BR)

príjmy (BR) 6 230 033 6 193 338 6 347 150

výdavky (BR) 6 000 547 6 023 213 6 197 289

Výsledok hospodárenia (BR): 229 486 170 125 149 861

Kapitálový 
rozpočet 

(BR)

príjmy (KR) 2 382 279 663 597 1 360 055

výdavky (KR) 3 087 707 1 443 468 2 114 977

Výsledok hospodárenia (KR): -705 428 -779 871 -754 922

Finančné 
operácie 

(FO)

príjmy (FO) 526 495 660 299 655 614

výdavky (FO) 50 553 50 553 50 553

Finančné operácie CELKOM: 475 942 609 746 605 061

Celkový 
rozpočet

výsledný rozpočet príjmov: 9 138 807 7 517 234 8 362 819

výsledný rozpočet výdavkov: 9 138 807 7 517 234 8 362 819

VÝSLEDNÝ ROZPOČET 0 0 0
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Výzva občanom k náhradnému 
užívaniu pozemkov
Pozdravujem Vás, ako poslanec zákonodarného orgánu - Ná-
rodnej rady SR zastupujem všetkých občanov SR a snažím sa 
im dávať potrebné informácie v pravý čas, aby občania nemali 
nekonaním straty časové, finančné a ani zdravotné.

O čo vlastne ide?
V kocke o tzv. náhradné uží-
vanie poľnohospodárskych 
pozemkov t. j. že neužívate 
vlastný pozemok, ale cudzí, 
ktorý Vám bol odovzdaný 
pozemkovým úradom resp. 
odborom pozemkovým a les-
ným príslušného okresného 
úradu v období od roku 1991 
do roku 2008. Riešilo sa to 
cez § 15 zákona 330/1991 Zb. 
o pozemkových úpravách 
(slangovo sa to nazývalo vyčle-
nenie pozemku cez pätnástku). 
Takéto vyčleňovanie vyplynulo 
z veľkej rozdrobenosti pozem-
kov, ktoré vlastnili naši obča-
nia a neboli obrábania schopné 
ich podiely čo v jednotlivých 
parcelách mali. Pre názornosť 
priemerný gazda na Slovensku 
mal pôdu rozdrobenú  v 15 až 
36 pozemkoch pri celkovej 
výmere niekoľko málo ha poľ-
nohospodárskej pôdy. Keďže 
po roku 1989 bol veľký dopyt 
po obrábaní pôdy, tak sa to 
riešilo náhradným užívaním 
s garanciou štátu. Tento § 15 
bol v roku 2008 zrušený a preto 
je potrebné vydať nové roz-
hodnutie pre tých vlastníkov, 
ktorí užívajú takýto (cudzí) 

pozemok, pričom nemusia 
byť podnikatelia a chcú tento 
pozemok užívať aj naďalej. Je 
potrebné aby do 28.2.2018 
sa takto dotknutí občania 
ohlásili a dali žiadosť na prís-
lušný Okresný úrad – odbor 
pozemkový a lesný. Pracovníci 
odboru následne usmernia čo 
je potrebné doložiť ku žiadosti. 
Lesných pozemkov by sa to 
týkať nemalo, nakoľko tie sa 
odovzdávali len vlastníkom 
lesa a vo vlastníckych hrani-
ciach príslušných parciel. No 
niekde sa môže aj to vyskytnúť, 
hlavne tam, kde boli poras-
tené lesným porastom bývalé 
pasienky prípadne orná pôda 
a nikto druh pozemku (kul-
túru) nezmenil. Podrobnosti 
si môžu občania naštudovať 
prípadne v zákone č. 504/2003 
Z. z. o nájme poľnohospodár-
skej pôdy,.... a konkrétne v § 
12b a § 24 c. Nepodaním žia-
dosti do daného termínu uží-
vanie náhradného pozemku 
zaniká. Prosím, nezmeškajte 
to občania.

Poslanec NR SR Martin Fecko 
člen výboru pre pôdohospodárstvo 

a životné prostredie

V Prešove 11.11.2017

Nové správne a matričné poplatky
Zavádzanie nových poplatkov a zvyšovanie doterajších upravuje 
novela zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorú parla-
ment schválil v rámci balíka zmien v e-Governmente. Budú spoplat-
nené aj dva úkony, ktoré boli doteraz bezplatné (označené tučným 
písmom v tabuľke).

Na základe tejto novely zákona dávame do pozornosti zmenu 
správnych a matričných poplatkov od 1.1.2018.

názov úkonu
poplatok

pôvodný od 
1.1.2018

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej 
rovnopise, za každý podpis 1,50 € 2 €

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického 
dokumentu, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku 1,50 € 2 €
v českom jazyku 3 €

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 € 2 €
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby 
elektronického dokumentu, za každú aj začatú 
stranu

1,50 € 2 €

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo 
písomného potvrdenia matričným úradom, 
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy 
narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí (rodný 
list, sobášny list, úmrtný list) 

5 €

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia 
o pobyte osoby 5 €

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá 
nastala v cudzine do osobitnej matriky bezplatne 10 €

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva 
pred orgánom registrovanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti

bezplatne 10 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než 
príslušným matričným úradom medzi štátnymi 
občanmi SR 

16,50 € 20 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným 
matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 € 20 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej 
doby 16,50 € 20 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným 
než príslušným matričným úradom medzi 
štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi 
cudzincami

33 € 35 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom 
SR a cudzincom 66 € na 70 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne 
určenej miestnosť 66 € na 70 €

a zároveň poplatok podľa uznesenia číslo 
30-V/2011 150 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 € 200 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov 
nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 199 € 200 €

Poznámka: Podľa § 6 ods. 2 zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správ-
nych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak sa úkony a konania 
vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostried-
kami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak 
tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje 
inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzob-
níka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. 
Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov 
podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Správne oddelenie MsÚ

Stará Turá má nové 
auto na rozvoz obedov
V roku 2017 mesto Stará 
Turá získalo dotáciu vo výške 
11-tisíc Eur od Ministerstva 
práce, sociálnych vecí 
a rodiny na špeciálne upra-
vené auto na rozvoz stravy, 
ktoré sa mestu podarilo zakúpiť za 14.183,90 Eur. Špeciálne 
vozidlo má izotermicky upravený priestor na rozvoz a je určené 
výlučne na rozvoz stravy v rámci poskytovania sociálnych služieb. 

Denne, podľa aktuálnej potreby, terénne opatrovateľky roz-
vezú približne 65 obedov do domácností klientov. Zakúpením 
špeciálne upraveného motorového vozidla s izotermickou úpra-
vou sa zvýši kvalita poskytovaných sociálnych služieb a to dosiah-
nutím vyššej kvality rozvážanej stravy, čo v konečnom dôsledku 
zvýši spokojnosť občanov. V týchto dňoch ho už môžete stretnúť 
v uliciach nášho mesta.  sociálne oddelenie MsÚ
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Netradičný adventný 
veniec skrášlil námestie 
v Starej Turej
Uplynulé adventné obdobie odštartovalo mesto Stará Turá symbolickým roz-
svietením prvej sviece na adventom venci mesta Stará Turá.

S myšlienkou vytvoriť netradičný 
adventný veniec „opletením“ fontány 
na Námestí slobody sa mesto pohrá-
valo už dlhší čas. Vďaka šikovnosti 
pracovníčok Domu kultúry Javorina 
a technickému zabezpečeniu zo strany 
Technických služieb mesta Stará Turá 
sa tento projekt podarilo zrealizo-
vať. A musíme uznať, že nádherne. 
Vyzdobený adventný veniec privítal 
v nedeľu 3. decembra početný zástup 
občanov mesta Stará Turá pri príle-
žitosti rozsvietenia prvej adventnej 
sviece. V úvode programu vystúpil 

detský folklórny súbor TURANČEK, 
ktorý pod vedením MgA. Michala 
Stískala zaspieval niekoľko vianoč-
ných piesní. Následne si zobrala slovo 
primátorka mesta pani Ing. Anna 
Halinárová, ktorá zaželala prítom-
ným, ale i všetkým občanom príjemné 
prežitie adventu a hlavne vianočných 
sviatkov. Nechýbalo ani duchovné 
slovo, ktorým vysvetlil farár evanje-
lickej cirkvi a. v. pán Mgr. Radomír 
Vařák význam adventu a symboliku 
takéhoto venca. Po týchto slovách 
spolu s primátorkou mesta pristúpili 

k adventnému vencu 
mesta Stará Turá 
a slávnostne roz-
svietili prvú sviecu. 
Na záver celého 
podujatia vypustili 
prítomní občania 
niekoľko lampiónov 
šťastia.

M. Krč

Niečo za niečo...?
Voľby do samosprávnych krajov (VÚC, žúp...???) sú dávno 
za nami a v tomto roku nás čakajú  ďalšie, dôležitejšie, voľby 
komunálne, teda voľby starostov, primátorov a poslancov 
do obecných „parlamentov“ - dôležitých to persón pre náš 
bežný život. Áno, aj tu budú niekedy sľuby na spôsob „nikto 
vám nemôže dať to, čo ja vám viem sľúbiť“, ale tu sa tej realite 
a tým sľubom akosi lepšie rozumieme.

Ale o tom som nechcel, pretože doteraz každé voľby sú 
svojim spôsobom politika a je to ešte stále to staré známe 
„pánske huncútstvo“, hlavné tá „hore“. A ešte horšie je, že 
to niekedy nejde ani s politikou, ani bez nej.

Hodí sa mi (vo voľnom preklade) pripomenúť známe 
slová ešte známejšieho prezidenta USA J. F. Kennedyho 
(jedného zo štyroch zavraždených prezidentov USA) pri 
inaugurácii: Nepýtajte sa, čo vám dá táto zem, ale pýtajte 
sa, čo vy dáte tejto zemi! 

Veľmi ľahko sa dajú tieto slová akceptovať aj v živote 
našich malých obecných komunít, ale aj v tých najväčších 
mestách. Inými slovami: Správajme sa normálne v živote 
našom každodennom - nemusíme robiť nič navyše, iba to, 
čo sa má! Pár príkladov: Voďte svojho psíka na vôdzke, 
každého – bez ohľadu na veľkosť a rasu - je to dané záko-
nom tejto republiky a teda nevymyslel si to žiaden sta-
rosta! Aj malý psík môže ublížiť dieťaťu, môže staršieho 
ohroziť pri jazde na bicykli... Upracte si po svojom psíkovi! 
To je tiež dané príslušnou obecnou normou. Aj za jedno, 
aj za druhé môžete dostať pokutu až do výšky 66 €! (Už ste 
počuli o starostovi, ktorý dal občanovi malej obce pokutu 
čo i len 10 € týždeň pred voľbami? Ktorý si dovolí takúto 
„nehoráznosť“???).

Tešíme sa z každého kúsku vydláždeného chodníka, či 
námestia, zakrátko je však „okrášlený“ prilepenými žuvač-
kami! Nové fasády domov, dokonca niekedy i historických 
objektov, dopravných prostriedkov a pod. sú často „označ-
kované“ výtvormi sprejerov. Na všetko spomínané je liek, 
stojí však nemálo peňazí (nadobúdacia hodnota, obsluha, 
údržba):  väčšie mestá si môžu dovoliť špeciálny vysávač na 
psie exkrementy, aj napr. tzv. „odžuvačkovávač“ na odstrá-
nenie prilepených žuvačiek! Existuje aj náter, z ktorého 
sa ľahšie odstraňujú výtvory sprejerov, v ČT som zachytil 
informáciu z jedného mesta – natreli cca 200 štvorcových 
metrov fasády úradu a stálo ich to 155 tisíc českých korún... 
Najnovšie v nemenovanom meste na Slovensku  zriadili  
špeciálne odpadové nádoby na použité injekčné striekačky – 
určite v dobrej viere, že užívatelia drog ich naozaj „vyslyšia“ .

To je iba zopár príkladov. Možno by sa ešte vo väčšom 
o triedení  odpadu z našich domácností patrilo (separácia). 
Má iba vtedy význam (a teda aj ekonomický efekt), ak sa 
vykonáva dôsledne, teda že do papiera nepatrí sklo a do 
skla nepatria plasty, že do bio- odpadu nepatria igelitové 
miešky, mechy, kýbliky... Že kartón papiera a aj PET fľašu 
je užitočné  stlačiť na menší objem, viečko nezatvárať „na 
tvrdo“, aby si lis pri lisovaní takéhoto odpadu do veľkého 
balíka  naozaj poradil! 

Skúsme sa zamyslieť a zabúdať na to, že máme nie-
kde obyčajných ľudí, ktorí to za nás dávajú do poriadku. 
Často za neľahkých podmienok a  nemalých nákladov. Práce 
navyše s tým spojené nám snahy hospodárov s odpadmi 
zmenia niekedy až  na neželateľné náklady. Obyčajne 
v konečnom dôsledku z rozpočtov obcí a miest. Na záver 
návrat k nadpisu: Niečo za niečo! Teda žiadajme (a to aj 
činíme) od našich volených zástupcov záujem o našu krajšiu 
obec, mesto, chcime efektivitu, záujem, zdravý rozum, ľud-
skosť i pochopenie! Avšak  dajme (na to akosi zabúdame) 
našej obci, mestu to, čo dať môžeme. A nielen to spomenuté! 
Je tu priestor na novoročné predsavzatie – skúsiť správať sa 
v novom roku aspoň v niečom trocha ináč. Tak  normálne... 
Nič nás to nestojí a prinesie to určite aj niečo viac, ako iba 
dobrý pocit...

J. K.

Človeče, nehnevaj sa! alebo I. ročník 
seniorsko-juniorského turnaja 
Dňa 5.12.2017 zavítal Mikuláš s plným 
košom darčekov do Denného centra 
seniorov (Klub dôchodcov) v Starej 
Turej, kde je predsedníčkou obe-
tavá Jarmila Halabrínová, na snímke 
prvá zľava. Pred jeho príchodom sa 
tam uskutočnil I. ročník seniorsko 
– juniorského mikulášskeho turnaja 
v hre Človeče, nehnevaj sa. Vo vyrov-
nanom turnaji zvíťazili tesne skúse-
nejší seniori. Do finále postúpili traja 

seniori a jeden člen detského parla-
mentu. Celkovou víťazkou sa napokon 
stala Oľga Škriečková. Mikuláš však 
ocenil všetkých prítomných. Odmenil 
i deti z Centra voľného času a ich 
šikovnú pani riaditeľku PhDr. Věru 
Tepličkovú, že zavítali medzi senio-
rov, ktorí sa pri deťoch vrátili do spo-
mienok mladosti. Bol to pekný turnaj 
i príjemné mikulášske posedenie.

Text a foto: Viliam Solovič
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„Knihy sú podobné domovu, 
do ktorého sa vraciame i za najväčšej búrky“

Bernard Balzamo

Máme radi chvíľky, keď malý drobček nakukne a vojde do knižnice. 
Nesmelá rúčka sa drží  mamy alebo oca.  Z týchto  tvorčekov vy-
rastú malí čitatelia. Stávajú sa samostatnými. Vedia si nájsť knihy, 
ktoré ich zaujmú. Ešte vlastne ani netušia, ako im kniha v budúcnos-
ti pomôže, stane sa ich skutočným priateľom. V škole sa im čítaním 
rozšíri slovná zásoba, zlepší pravopis. Sú múdrejší, majú už vlastné 
názory. Teší nás, keď sa prídu za nami poradiť, spýtať sa na knihy. 

Ako v prírode je každé 
ročné obdobie iné, tak je to 
i u nás v knižnici. Jar má svoje 
osobité čaro tým, že nás  pra-
videlne navštevujú najmenší 
čitatelia z materských a základ-
ných škôl. Šibalské očká sledujú 
obrázky i písmenká, zvedavé 
ušká  počúvajú naše rozpráva-
nie. Tohto  roku sme mali 21 
stretnutí s deťmi  z materských 
i základných škôl zo Starej Turej, 
Lubine a  Vaďoviec. Prijali sme 
pozvanie od pani učiteľky Viery 
Biesikovej a jej detí. Na návšteve 
nám predstavili svoje úžasné 
nápady do celoštátnej súťaže 
o Osmijankovi. V rámci Vítania 
jari organizujeme burzu kníh 
a časopisov. Na piatom ročníku 
sme za symbolické ceny ponú-
kali 452  prinesených kníh od 
milovníkov literatúry, ktorí ich 
chceli postúpiť ďalej, urobiť nimi 

iným radosť.
Noc s Andersenom  je známe  

medzinárodné podujatie, do 
ktorého sa tradične zapájame. 
Naše pozvanie prijala mladá spi-
sovateľka Viktória Drgoncová, 
ktorá nám čítala zo svojej knihy. 
Deťom z II. stupňa ZŠ sme pri-
pravili vedomostný kvíz z oblasti 
architektúry, umenia, hudby 
mapujúci všeobecný prehľad 
potrebný pre život, skladali 
puzzle, hľadali poklad. Milo nás 
prekvapili čítaním z obľúbených 
kníh a divadelnými scénkami, 
ktoré nám venovali v hoteli Lipa. 
Pripravili si ho s pani učiteľkami 
Annou Haverovou a Katarínou 
Medňanskou. Netradičné 
sobotné odpoludnie sme strá-
vili i na námestí, keď sme zahrali 
divadielko O troch prasiatkach. 
Materské centrum Žabka  nás 
pozvala na túto akciu ku dňu 

matiek Míľa pre mamu.
 Na ceste rozprávkovým 

lesom, ktoré organizuje Dom 
kultúry Javorina v spolupráci so 
základnou školou, sme boli pri 
stanovištiach Troch prasiatok, 
Perinbabe a Červenej čiapočke. 
Koncom školského roka sme 
rozdali deťom, ktoré sa zapojili 
do súťaže Čítanie nás baví, nové 
knihy.  

Leto patrí prázdninám. 
Naštudovali sme si bájku O myši 
poľnej a myši domácej, vytvo-
rili kostýmy, kulisy  Na námestí 
sme potom hrali improvizo-
vané divadelné predstavenie  
tejto bájky. Na premiére nám 
neprialo počasie - pršalo. Počas 
reprízy však už svietilo slniečko. 
Potešili sme prázdninujúce  
deti, ale i najmenšie detičky 
a ich pani učiteľky z materských 
škôl. Chceme sa im i touto ces-
tou poďakovať za ich návštevu. 
Kultúra v Starej Turej sa dostáva 
do povedomia širokej verejnosti 
i festivalom Divné veci, ktorý sa 
teší veľkej obľube a na ktorom sa 
aktívne zúčastňujeme.

V jeseni je už slniečko vzác-
nejšie. Kratšie dni, sychravé 

počasie nás láka spríjemniť si 
chvíľky pri dobrej knihe. V prie-
behu roka navštevujeme  tety 
v dome opatrovateľskej služby. 
Snažíme sa im  knihami, časo-
pismi, ale i milým slovom vniesť 
do srdiečka radosť a optimizmus.  

Literárne a výtvarné štvrtky 
sú obľúbené podujatia venované 
rodičom a deťom. Viažu sa ku 
novým knihám, ale i tematic-
kému rozprávaniu, rozvoju 
fantázie a tvorivosti  malých 
čitateľov. 

Zúčastňujeme sa na prezen-
tácii nových kníh našich autorov. 

Po vypracovaní projektu 
naša knižnica získala dotáciu 
z Fondu na podporu umenia. 
Veríme, že publikácie, ktoré sme 
nakúpili, prispejú k skvalitneniu 
nášho  knižného fondu a uspo-
koja potreby čitateľov. 

Blíži sa koniec roka. Budeme 
veľmi radi, ak Vaše cesty  povedú 
do knižnice a poctíte nás svojou 
návštevou. Želáme Vám  krásne 
prežitie vianočných sviat-
kov v spoločnosti milých ľudí 
a možno i dobrej knihy. 

Eva Nováčiková

Osudy Osudov...
Naša redakcia dostala zaujímavú informáciu od pani RNDr. Anny Bienikovej, rod. Poláko-
vej. Týka sa knihy Osudy Židov Starej Turej, ktorú pani Bieniková venovala Mgr. Pašiakovej 
žijúcej v Prahe - tá sa veľkou mierou  podieľala na písaní a redigovaní knihy o židovských 
synagógach v Európe (vyšla v USA r. 2015). Vďaka nej sa aj táto naša, starorutianska, 
publikácia pani Tomisovej dostala až do knižnice v inštitúcii  Yad Vashem v Jeruzaleme. 
Nie každý sa môže pochváliť, že sa jeho dielo dostalo na také výnimočné miesto.

Čo je Yad Vashem?
Jad va-šem je hlavný izraelský pamätník 
obetí a hrdinov holokaustu v Jeruzaleme. 
Areál sa nachádza v Jeruzalemskom lese na 
západnom svahu Har Herz.

Bol založený na základe rozhodnu-
tia izraelského parlamentu v roku 1953. 
Hlavným cieľom pamätníka je zachovávať 
pamiatku na šesť miliónov obetí holokaustu 
počas druhej svetovej vojny. V roku 1963 
bola pri izraelskom najvyššom súde zriadená 
mimoriadna komisia pre hľadanie spravod-
livých, ktorá ľuďom, ktorí počas holokaustu 
preukázateľne prispeli k záchrane židov, 
udeľuje titul Spravodlivý medzi národmi. 
(hebr.: , čítaj: Chasid 

umot ha-olam, anglicky Righteous Among 
the Nations). Je to ocenenie, ktoré sa kaž-
doročne udeľuje osobám nežidovského 
pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Židov pred 
holokaustom. Ocenení získavajú pamätnú 
medailu a diplom Jad va-Šem, sú zapísaní 
do tejto inštitúcie a ich meno je vytesané 
do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad 
va-Šem. 

Zo Starej Turej toto ocenenie získala 
nasledovníčka Kristíny Royovej Marie 
Rafajová, manželia Durcovi z Topoloeckej 
(oba príbehy sú spomenuté v knižke p. 
Tomisovej) a rodičia pána Lysého, ktorí 
ukrývali 26 Židov v mlyne medzi Vaďovcami 
a Hrachovišťom. spracoval P.T. Inštitúcia Yad Vashem v Jeruzaleme

fotoarchív Pavla Trúsika: Pred Múrom cti v Záhrade 
spravodlivých v Yad Vashem v Jeruzaleme pri 
menách Durcovcov, Lysých a Marie Rafajovej
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Ocenenie vo výtvarnej súťaži „Ochranárik“
Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole je rôznorodá, za-
meraná i na vytvorenie aktívneho vzťahu k umeniu, vedieme deti 
k sebavyjadreniu a tvorivosti dramatickým, výtvarným, hudobným 
a pohybovým prejavom. Podporujeme nadanie, osobnosť dieťa-
ťa a jeho vlastnú jedinečnosť. Podporujeme deti v rozvíjaní jemu 
vlastných pozitívnych postojov, motivujeme ich zážitkovými i ne-
tradičnými aktivitami. 

Aj preto sa radi zapájame do rôz-
nych projektov, súťaží a iných 
mimoškolských aktivít. Jednou 
z nich bola napr. výtvarná 
súťaž s názvom „Ochranárik 
čísla tiesňového volania 112 
a civilnej ochrany“ vyhlásená 
Okresným úradom v Novom 
Meste nad Váhom. My sme 
sa zapojili s výtvarnou prácou 

Dávidka Palcúta. Jeho výstižný 
tematický výkres získal najvyš-
šiu cenu –  1. miesto v kategórii 
„deti materských škôl“. Práca 
však ešte postupuje ďalej do 
celonárodného kola.

Srdečne Dávidkovi gratulu-
jeme a do budúcnosti mu želáme  
veľa podobných úspechov.

Za MŠ Záhorová Sylvia

Ako sa naša škôlka stala zelenou
V školskom roku 2014/2015 sa naša materská škola zapojila do 
projektu Zelená škola – najväčšieho certifikačno-vzdelávacieho 
ekoprogramu na svete, do ktorého je v súčasnosti zapojených viac 
ako 60 000 škôl z 58 krajín sveta. 

V zvolenej prioritnej téme 
„Zeleň a ochrana prírody“ bolo 
naším cieľom zvýšiť rozmanitosť 
a funkčnosť prírodnej záhrady 
využitím nových architektonic-
kých prvkov a podporovať vzťah 
k prírode prostredníctvom zážit-
kového učenia. 

Koordinátorkou projektu 
bola pani učiteľka Oľga Uhrová. 
Jej úlohou bolo uskutočniť 
environmentálny audit mater-
skej školy, na základe auditu 
zvoliť prioritnú tému a vytvo-
riť environmentálny akčný plán 
(EAP), čiže naplánovať aktivity, 
ktoré sa budú v priebehu pro-
jektového obdobia realizovať. 
Pri uskutočňovaní jednotlivých 
aktivít sa opierala o spoluprácu 
členov kolégia Zelenej školy zlo-
ženého z učiteliek a zamestnan-
cov MŠ, rodičov a zamestnancov 
Lesoturu.

Počas trojročného projek-
tového obdobia sa nám v areáli 
materskej školy Hurbanova 142 
podarilo vybudovať odpočin-
kové zóny s lavičkami a detskými 
altánkami, pocitový chodník 
a komunitné políčka pre jed-
notlivé triedy. Vďaka sadeniciam 
stromčekov a kríkov získaných 
od rodičov v zbierke rastlín sme 
na školskom dvore vytvorili 

zelený kútik lemovaný živým 
plotom tují smaragdových. 

V rámci formovania envi-
ronmentálneho povedomia 
detí sme zrealizovali množstvo 
aktivít. Častokrát nám pri tom 
boli nápomocní zamestnanci 
Lesoturu, predovšetkým pani 
Miroslava Biesiková a Ing. Jozef 
Kršák. Oboznámili deti so živo-
tom stromu, premenami lesa, 
pripravili pre ne viacero pozná-
vacích vychádzok do blízkych 
lesov (Dubník, Dúbrava).  Každá 
ich návšteva materskej školy 
bola pre deti zážitkom. Okrem 
toho sme uskutočnili veľa ďal-
ších aktivít: deti si pravidelne 
čistili areál MŠ, tvorili z lístia 

a jesenných plodov, navštívili 
minifarmu, sadili rastliny a sta-
rali sa o svoje triedne políčka, 
chodili na poznávacie výlety, 
turistiku a vychádzky.

Plnenie environmentálneho 
akčného plánu a postupnú 
realizáciu „siedmich krokov 
k Zelenej škole“ kontrolovali 
tzv. hodnotiace návštevy orga-
nizované Centrom environmen-
tálnej a etickej výchovy Živica. 
Prvá sa uskutočnila v školskom 
roku 2015/2016 a na základe 

zistení, že sme na cestu vykročili 
„tou správnou nohou“, sme zís-
kali diplom „Na ceste k Zelenej 
škole“. Rozhodujúcou však bola 
hodnotiaca návšteva na konci 
projektového obdobia – v júni 
2017. Jej závery rozhodli o tom, 
či sme splnili certifikačné kri-
tériá požadované na získanie 
certifikátu.

Naša snaha bola korunovaná 
úspechom. V októbri bol našej 
materskej škole udelený certi-
fikát „Zelená škola“. Tak sa ako 
jedna z mála slovenských škôl, 
ktoré v 12. ročníku programu 
získali certifikát, stala naša 
materská škola súčasťou veľkej 
rodiny „Zelených škôl“ na celom 
svete. 

Naše poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí nás podporili 
pri našom „zelenom“ úsilí – či 
už sponzorsky, alebo osobným 
prispením.

za MŠ Ľubica Hučková

Novoročné prianie
Nový rok je tu,

čo mu dať ?
Ponúka pestrú paletu,

čo si od neho priať?

Zdravie v šťastí,
šťastie v láske,
úspech v práci,

radosť detí v rodine.

Túžby všedných dní,
múdre zákony prírody,

žiarivý slnka jas,
priateľa, čo nezradí.

Či splnili sa predsavzatia,
vyslovené, myslené,

prejde rok a uvidíme,
čo nám bolo súdené...

J. Trúsiková
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Novinky zo ZŠ
Úspešne sme prekonali štvrťročné hodnotenie 
výchovno–vyučovacích výsledkov našich žiakov. Tento 
mesiac sa niesol v znamení mnohých školských kôl 
olympiád – zo slovenského jazyka, anglického jazyka, 
geografie, biológie, matematiky. Podrobné výsledky 
uverejnia jednotlivé predmetové komisie na stránke 
školy.

30. novembra 2017 sa uskutočnilo okresné kolo 
Technickej olympiády na SPŠ Bzinská v Novom Meste 
nad Váhom. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 
Daniela Tavaliová 7. B (kategória B - žiaci 5. - 7. 
ročníka, súťaž jednotlivcov), Patrik Klimáček 9. A, 
Marián Miko 9. C (kategória A- žiaci 8. - 9. ročníka, 
súťaž dvojíc) a umiestnili sa na peknom 3. mieste.

1. decembra 2017 sa v ZŠ Podolie konala postu-
pová strelecká súťaž žiakov, kde našu školu zastupo-
vali žiaci Valér Klimáček a Marián Chudík, ktorý je 
zároveň aj majster Európy v lukostreľbe. Na Krajské 
majstrovstvá postupuje žiak Valér Klimáček, s nástre-
lom 276 bodov z 300 možných.

7. decembra 2017 sa v telocvični ZŠ na Hurbanovej 
ulici konala súťaž žiakov streleckého krúžku a doras-
tencov zo SOŠ v Starej Turej pod vedením Mgr. Igora 
Gašparíka. Súťaž sa konala pod záštitou Nadácia Život 
a s finančnou podporou mesta Stará Turá. Výsledky 
ZŠ Stará Turá: 1. miesto Blažko Adam, 2.  miesto 
Klimáček Aleš, 3. miesto Augustínová Eva.

 12. decembra 2017 sa uskutočnilo okresné kolo 
v basketbale dievčat ZŠ v športovej hale v Starej Turej. 
Turnaja sa zúčastnilo 7 škôl. Našu školu reprezento-
vali: Bibiana Burianová, Zdenka Drexlerová, Natália 
Drobná, Petra Gadušová, Zaira Gergelyová, Ella 
Glatzová, Viktória Kubinová, Mariana Lukáčová, 
Zuzana Ostrovská, Tereza Vandlíková, Agáta Vidová, 
Alexandra Višňovská. Naša škola obsadila vynikajúce 
1. miesto a postúpila do regionálneho kola. 

13. decembra 2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili 
divadelného predstavenia Kým kohút nezaspieva 
v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

Čo nás čaká v nasledujúcom mesiaci? Predstavte si 
už to bude polročné vysvedčenie a celkové hodnotenie 
všetkých olympiád. Podrobnosti uvedieme nabudúce.

ZŠ Stará Turá

Grantový program Nadácie ZSE 
a Asociácie pomoci postihnutým 
APPA DOSTANEME ŤA DO ŠKOLY
Podpora vzdelávania patrí v Nadácii ZSE k hlav-
ným prioritám. Systematicky chcú prispievať 
k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku 
zlepšoval. Uvedomujú si, že na ceste ku kva-
litnému vzdelaniu je potrebné prekonať ešte 
mnoho prekážok. Veria, že spoločnými silami 
sa nám všetkým podarí prekonať bariéry, ktoré 
komplikujú žiakom s postihnutím každodenný 
život v škole.  Školám chcú dať možnosť vytvoriť 
priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie 
všetkých detí bez rozdielu.

Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou 
pomoci postihnutým APPA vyhlásili 
grantový program Dostaneme ťa do 
školy v rámci,  ktorého získajú vybrané 
školské zariadenia podporu na vybu-
dovanie bezbariérového riešenia pre 
svojich žiakov s postihnutím. Finančný 
príspevok až do výšky 8 000 eur  môže 
škola získať na vybudovanie stolič-
kového výťahu alebo schodiskovej 
plošiny.

Podmienky pre získanie podpory 
z grantového programu Dostaneme 
ťa do školy splnila a získala aj naša ZŠ 
STARÁ TURÁ - získala  podporu 8 000 
eur na realizáciu bezbariérového rieše-
nia v priestoroch našej ZŠ na Hurbanovej 
ulici a tak žiaci, ktorí to potrebujú a budú 
potrebovať ľahko zdolajú prekážky, ktoré 
im bránia  bez prekážok pohybovať sa  
v priestoroch školy. Škola sa pri podaní 
projektu zaviazala, že pripraví  charita-
tívne podujatie, z ktorého výťažok bude 

použitý na realizáciu bezbariérového 
prístupu  v našej škole. 

Dňa 8. 12. 2017 organizovala ZUŠ 
v spolupráci s našou ZŠ  Vianočný 
koncert a výťažok zo vstupného  bude 
použitý na realizáciu bezbariérového 
riešenia školy. 

V tento deň, ktorý bol naplnený 
krásnou vianočnou  atmosférou a nád-
hernými výkonmi našich žiakov a žia-
kov ZUŠ mali sme počas Vianočného 
koncertu vzácnu návštevu. Navštívila 
nás  pani Chmelárová  s  asociácie 
APPA, ktorá nás na koncert prišla 
pozdraviť a škola jej odovzdala výťa-
žok z koncertu a finančnú pomoc, 
ktorú poskytli rodičia našej školy 
počas rodičovských združení. 

ĎAKUJEME !

ZŠ Stará Turá

Mikulášsky turnaj
Tretí ročník Mikulášskeho turnaja sme 
30.11.2017 absolvovali v spolupráci s MKK 
v Starej Turej. Atmosféra bola výborná, kolky 
padali a body sa pripisovali. Tento ročník 
ovládli dievčatá, ktoré v troch kolách dve kolá 
vyhrali. Tešíme sa aj na ďalší turnaj, zasa o rok.

Ďakujeme p. Čečotovi a jeho synovi Jurkovi.
Žiaci 3.B

Z centra 
voľného času
Centrum voľného času 
Stará Turá oznamuje, že 

krúžková činnosť sa začína 
8. 1. 2017 podľa rozvrhu. 

O nepravidelnej záujmovej 
činnosti vás budeme 
priebežne informovať 

prostredníctvom plagátov, 
webovej stránky a facebooku. 

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

Zoznam jubilantov 
za mesiac JANUÁR 2018

• Ján Brída, Rastislav Nemec, Anna Nikodémová, 
Ivona Kýšková, Jozef Paulovič, Terézia Muthová, 
Mária Branderská, Anna Miškerníková, Jozef 
Valovič, Ing. arch. Anna Zavillová

• Vlasta Eliášová, Oľga Koštialová, Dušan 
Izakovič, Emília Štokfisová, Zora Šintalová, 
Emília Kudlejová, Zora Biesová, Anna 
Novomestská, Mgr. Zora Laciková, Michal 
Roháček, Oľga Slezáková

• Ružena Biháryová
• Marta Boledovičová, Anton Podhradský, Pavel 

Hornáček, Jarmila Pribišová, Ľudmila Pilátová, 
Miroslav Valenčík, Emília Kadlecová, Oľga 
Andová, Bohuš Bača, Emília Kováčová, Jaromír 
Solovic, Vlasta Koštialová, Ing. Ján Zelko, 
Alžbeta Dolníková

• Anna Zemanová, Anna Nemcová, Emil 
Medňanský, Emília Vychlopnová, Anastázia 
Ukropcová, Oľga Horáková, Ing. Tibor 
Michalička, Oľga Nemcová, Emília Durcová

• Alžbeta Vrkočová, Mária Dornáková, Emília 
Tučková
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

•	24. januára 2018 o 18.00 h – Pálenica Borisa Filana – 
zábavný program pre každého, komu to páli. Vzrušenie s poho-
dou, skúsenosť a humor. Z otca na syna a späť. Pozývame vás 
popíjať uchom! Účinkujú: Boris Filan a Oliver Filan. Vstupné: 
9,- a 10,- €.

•	23. februára 2018 o 19.00 h – koncert Ľudové mladistvá  
– hudobný projekt Ľudové Mladistvá spája prvky folklóru, jazzu, 
vážnej a energickej modernej hudby, tvorivo a nekonvenčne pri-
stupuje k úpravám slovenských ľudových piesní, či už známych, 
alebo menej známych Vstupné: 9,- a 10,- €.

•	27. februára 2018 o 17.00 h – Miro Jaroš a pesničky pre 
(ne)poslušné deti – Ťuki Tour 2 – Miro Jaroš sa prichádza pre-
svedčiť, či sa zo všetkých neposlušníkov už stali poslušníci. Deti sa 
hravou pesničkovou formou dozvedia, prečo je slušné sa pekne 
pozdraviť, prečo sa podeliť s kamarátmi, nebáť sa lekára, spo-
znajú čas aj ľudské telo a spolu vycestujú do rozprávky. Vstupné: 
9,- a 10,- €.

Z Á J A Z D Y
•	6. februára 2018 – autobusový zájazd do Divadla Andreja 

Bagara v Nitre na predstavenie 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 prichá-
dza na herecký konkurz 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,- €.

•	27. marca 2018 – autobusový zájazd do divadla Nová scéna 
v Bratislave na muzikál Mamma Mia – celosvetový divadelný 
fenomén a obrovský divácky úspech. Obsahuje všetky nesmrteľné 
hudobné hity skupiny ABBA, ktoré sú umne prepojené s dojíma-
vým a vtipným dejom. Poplatok: 36,- a 41,- €  (v závislosti od 
výšky vstupného).

V Ý S T A V A
• Dom kultúry Javorina Stará Turá Vás srdečne pozýva na výstavu 

ilustrácií Márie Nerádovej z česko-slovenského obrázkového slov-
níka pre deti Jak velbloud potkal ťavu v Stredisku cezhranič-
nej spolupráce (Dom kultúry Javorina Stará Turá, 2. poschodie). 
Výstava bude otvorená vždy v pracovné dni nasledovne: 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.

K U R Z
• Máte doma šijací stroj, ktorý len tak leží nevyužitý, a chceli by 

ste to zmeniť? Dom kultúry Javorina Stará Turá opäť otvára vo 
februári 2018 kurz Základy šitia na stroji, na ktorom sa 
naučíte ovládať šijací stroj, šiť rovno a oblúky, používať rôzne 
stehy a ušijete si aj jeden výrobok. Vlastný stroj a základné prís-
lušenstvo je podmienkou. 

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 Juráňová, Jana: Cudzie príbehy • Czobor, Vojtech: Hrdzavý 
kríž • Gillerová, Katarína: Kroky v daždi • Urban, Jozef: Život je 
frajer, ale ja som väčší Detektívky Čierny, Michal: Prípad Tulipán 
• Hjorth, Michael: Tí, ktorí zlyhali Náučná literatúra Skladaná, 
Jana: Ukryté v slovách (pôvod 132 ustálených slovných spojení, ktoré 
bežne používame, ale často nevieme, čo presne vyjadrujú) • Kňaze, 
Ivan: Svadobné lety a tokánie • Koníčková, Mirka: Levandule (recepty, 
návody a tipy pre pestovanie, výrobu domácej kozmetiky, tvorenie 
dekorácií a varenie s levanduľou) Detská literatúra Hlavatá, 
Dana: Dopravné rozprávky • Havranová, Ivana: Veselé víly 
a trpaslíci Detská náučná literatúra Gifford, Clive: Autá, vlaky, 
lode a lietadlá (obrazová encyklopédia dopravných prostriedkov) • 
Kol.: Ľudské telo (zaujímavá publikácia pre najmenších o tom, ako bije 
naše srdce, ako počujeme, vidíme a cítime chuť...) • Pikora, Vladimír: 
Zlatý poklad

Kultúrny dom na Papradi 
sa postupne modernizuje
Jednou z budov, ktoré sú v majetku mesta a v správe Domu kultúry 
Javorina Stará Turá je Kultúrny dom Papraď. Budova bola odovzdaná 
do užívania v roku 1971. Za toto obdobie zažila stovky akcií rôzneho 
žánru. Tanečné zábavy, výstavy, schôdzkovú činnosť, športové tur-
naje, súkromné akcie. Všestranné využitie dnes už takmer jedinej 
verejnej budovy v našej miestnej časti. 

Aj keď sa o tento majetok staráme v maximálnej miere, predsa sa 
na ňom poznačil zub času. Aby sme návštevníkom poskytli kultúrne 
prostredie  je potrebná čiastočná modernizácia.

V roku 2015 sme začali s výmenou okien, vstupných dverí 
a rekonštrukciou sociálnych zariadení. 

V minulom roku sme vynovili chodbu, pôvodné olejové nátery 
boli  nahradené vkusnými laminátovými obkladmi a postupne 
modernizujeme kuchyňu. 

Dlhodobým problémom  je vykurovanie. Akumulačné kachle 
nedokážu dostatočne vyhriať priestor veľkej sály a navyše vykurova-
nie je finančne náročné. Na chodbe nie je umiestnené žiadne vyku-
rovacie teleso. Pozitívne je, že vedenie mesta sa rozhodlo postupne 
tento problém riešiť. Skôr ako by sa pristúpilo ku zmene spôsobu 
vykurovania bolo  dôležité vykonať zateplenie. Mesto Stará Turá 
v tomto roku vyčlenilo z rozpočtu 18 tis. € na zateplenie strechy (sála 
+ chodba) a rekonštrukciu osvetlenia v týchto priestoroch. Verím, 
že už touto stavebnou úpravou bude počas zimy v kultúrnom dome 
o niečo teplejšie. 

V pláne je nielen riešenie interiéru kultúrneho domu. V ústrety 
chceme vyjsť papradským deťom i širokej verejnosti. V roku 2017 
mesto odkúpilo od Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. Stará 
Turá záhradu pri kultúrnom dome. V tomto roku je naplánované 
vybudovanie detského ihriska a oddychovej zóny pre dospelých. 

Eva Adámková , Dom kultúry Javorina

Dom kultúry Javorina Stará Turá oznamuje, že z dôvodu 
čerpania dovolenky bude dňa 2. 1. 2018 zatvorený. 

Za pochopenie ďakujeme.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Odišiel si tíško ako odchádza deň 

a v našich srdciach ostáva spomienka len. 

Úprimne ďakujem všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa dňa 14.11.2017 
prišli rozlúčiť s mojím milovaným 
manželom, otcom, dedkom, švagrom 
a svatom Františkom KOSTKOM, 
ktorý nás navždy opustil po ťažkej 

chorobe dňa 9.11.2017 vo veku nedožitých 62 rokov. 
Všetkým ďakujem za kvetinové dary a slová útechy, 
ktorým ste sa nám snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca manželka Marta, deti Peter, František, 
Marcelka a vnúčatá Nelka, Ferko, Sofinka a Vladko.

•

Dotĺklo srdiečko, prestalo biť, 
skončilo svoju púť, 

nechceme na Teba nikdy zabudnúť. 
Len kyticu z lásky Ti môžeme na hrob dať 

a za všetko krásne Ti maminka s láskou ďakovať. 

Touto cestou úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí dňa 20.11.2017 odpre-
vadili na poslednej ceste našu milo-
vanú maminku, babičku, prababičku, 
svokru, svatku, priateľku a susedku 

Evu PÍRKOVÚ (Vagačovú), rod. Žurkovú z Tráv-
nikov, ktorá nás navždy opustila 14.11.2017 vo veku 
75 rokov.
Zvlášť ďakujeme za zdravotnú starostlivosť MUDr. 
Ščepkovi so sestričkou. Ďakujeme za dôstojnú roz-
lúčku p. farárovi a pohrebnej službe v Starej Turej. 
Všetkým za kvetinové dary a slová útechy, ktorými 
sa snažili zmierniť náš žiaľ. 

Smútiaca rodina

•

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, 
pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 

Už len kytičku kvetov Vám na hrob môžeme dať 
a s bolesťou v srdci na Vás spomínať. 

Dňa 19.1.2018 uplynie 
7 rokov od úmrtia 
nášho drahého Jána 
ŠURINU. Zároveň dňa 
9.2.2018 uplynie rok, 
čo nás navždy opustila 

naša milovaná mamička, babička a prababička 
Marta ŠURINOVÁ. Kto ste ich poznali venujte im 
prosím, tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
So smútkom v srdci sme si dňa 2. janu-
ára 2018 pripomenuli 4. výročie, 
odkedy nás navždy opustil náš otec 
a dedo Ivan DRŠKA.

Bolesťou unavená, tíško si zaspala, 
zanechala všetkých, ktorých si rada mala. 
Spi sladko babička, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každý deň. 

Dňa 7.1.2018 uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustila naša mama, babička 
a prababička Mária JEŽOVÁ. 
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

•

Dňa 4.1.2018 si pripomíname 1. výročie 
od úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca, dedka a pradedka Vladimíra 
VÁCLAVKA. Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína 
manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.

•

Dňa 14.1.2018 si pripomenieme 7. výro-
čie smrti našej milovanej manželky, 
matky, babičky a prababičky Anky 
PEŠKOVEJ. Kto ste ju poznali venujte 
jej prosím tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manžel 
a dcéry s rodinami.  

Ďakujeme.

•

Roky sa míňajú, plynie čas, spomienky 
na Vás sú stále v nás. 

Dňa 21.1.2018 si pri-
pomíname 10. výročie, 
čo nás opustil manžel, 
otec, svokor a dedko 
Milan SLEZÁK st. 
Dňa 2.5.2018 bude 23 

rokov, čo nás opustil syn, brat, švagor a strýko Milan 
SLEZÁK ml. 

S láskou na nich spomína celá rodina.

•

Boh si ho zobral z nášho sveta, ale nie z našich sŕdc!

Dňa 11.1.2018 si pripomíname 14 
rokov, čo odišiel nečakane do večnosti 
môj manžel, otec a dedko Jaroslav 
VALENTA.

S láskou spomína manželka 
a deti s rodinami.

Dni sa tak míňajú, rok zasa ubehol, 
na Vás však zabudnúť nikto by nemohol. 
Preto posielame túto spomienku do neba, 
ako veľmi nám chýbate hovoriť netreba. 

Srdce nás bolí, slza nám padá, 
bohužiaľ život, vrátiť sa nedá.

Dňa 9.1.2018 uplynie 
6 rokov, čo nás navždy 
opustili naši blízki 
Mária DURCOVÁ 
a Radovan VISKUP. 

Dňa 11.12.2017 uplynuli 4 roky, čo 
nás navždy opustil náš blízky Juraj 
DUREC.

S láskou spomína celá rodina.  

•
Pred 52 rokmi odišiel tíško ako odchádza deň 

a v našich srdciach zostáva spomienka len.

Dňa 21.1.2018 uplynie 52 rokov, čo 
nás opustil otec, dedko, pradedko Ján 
ŠVANCARA z Topoleckej. 

S úctou na neho spomínajú 
deti s rodinami.

•
Čas plynie ako rieky prúd, kto Vás 

mal rád, nevie zabudnúť.

V decembri 2017 uplynulo 40 rokov 
od smrti nášho otca, starého otca 
a prastarého otca Jána VRKOČA. 
Odpočívaj v pokoji.

Spomínajú na neho deti s rodinami. 

•
Sú vety, ktoré si už nepovieme. 

Sú chvíle na ktoré nezabudneme. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí dňa 11.12.2017 
odprevadili na poslednej ceste môjho 
milovaného manžela, otca a deduška 
Gustáva SAMEKA, ktorý nás náhle 
opustil 5.12.2017 vo veku 73 rokov. 

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pani Marte Adamu-
sovej a pohrebnej službe v Starej Turej. 

Smútiaca rodina

Matričné okienko
Vítame bábätká
Jonáš Čudrnák, Matúš Pullman, Zorka 
Poláčková, Ema Ušiaková, Oliver Gregor

Idú spoločným životom
• Mgr. Miroslav Koštial zo Starej Turej 

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

• Marek Čubanák zo Starej Turej a Nikola 
Hrbatá z Myjavy

Posledné rozlúčky
Štefan Čudrnák, Ján Bielčik, Anna Malárová, 
Ľudmila Ožvátová, Ján Janso, Gustáv Samek, 
Ivan Vydarený

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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Sústredenia 
žiakov Základnej 
umeleckej školy
Vďaka Nadácii ŽIVOT a Rade rodičov pri ZUŠ, ktorí podporujú 
talent našich detí, sme i tento rok mohli zorganizovať  sústrede-
nia pre žiakov tanečného a hudobného odboru. 

V penzióne Hájenka v lokalite 
Dubník sa žiaci zdokonaľovali 
v rôznych tanečných techni-
kách. Dôraz sme kládli hlavne 
na správne prevedenie ľudo-
vého tanca. Pod odborným 
vedením Bibiány Bednárikovej 
z FS Kopaničiar sme absol-
vovali lekcie z Myjavského 
regiónu. Veľa krásnych zážit-
kov a skúseností si odnášame 
už zo 4. ročníka tanečného 
sústredenia. Naše poďakova-
nie patrí aj spoločnosti Prevak, 
s. r. o. za možnosť stráviť tieto 

tanečné chvíle v krásnych 
priestoroch penziónu Hájenka 
a tiež ochotnému personálu. 
Sústredenie členov hudobnej 
zložky DFS Turanček sa usku-
točnilo v rekreačnom zariadení 
Javorinka. Žiaci nacvičovali  
predovšetkým program na 
pripravované nahrávanie CD. 
Výučbové sústredenia ZUŠ 
sa tešia veľkému záujmu žia-
kov a podpory rodičov, ktorí 
ochotne pomáhajú i pri orga-
nizácii a dohľade nad deťmi. 

Katarína Rzavská

„Betlehemy, ako ich 
nepoznáte“, výstava 
v Podjavorinskom múzeu
V Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom tradične sprí-
stupnili podsvietený betlehem od autora Michala Hanzlíka z Nového 
Mesta nad Váhom a pohyblivý betlehem od Mariána Mikulca zo 
Zemianskeho Podhradia. Výstavu tento rok obohatila prezentácia 
viac než 300 ks betlehemov od Jozefa Práznovského zo Žiliny. Autor 
sa vo svojej tvorbe zameriava na sakrálnu a historickú tematiku. 
V stvárnení betlehemov vychádza z tradičných zobrazení Svätej 
rodiny a narodenia Ježiša Krista, pričom svoje betlehemy ozvláštňuje 
o využitie netradičných prírodných materiálov, ako sú rôzne druhy 
kokosových orechov, exotické 
plody, šupiny z rýb, či mor-
ské mušle. Častokrát využíva 
kombinovanú techniku spra-
covania hliny a dreva. Úspešne 
sa zúčastnil množstva výstav 
na Slovensku aj v zahraničí. Je 
držiteľom slovenských rekordov 
za najmenší vyrobený betlehem 
a za najväčší počet betlehemov 
od jedného autora. Výstava 
potrvá do konca februára 2018. 

Andrea Lazarčíková, Trenčianske 
múzeum v Trenčíne, vedúca 

oddelenia Podjavorinské múzeum 
v Novom Meste nad Váhom

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V STAREJ TUREJ - www.sosst.sk 

bude pre budúci školský rok prijímať žiakov do nasledovných odborov: 

Moderné elektrotechnicko-informatické odbory: 

 Informačné a sieťové technológie - 2561 M - študijný „priemyslovácky" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie) – „viac IKT a oznamovacích 
sietí, ako elektrotechniky“    

 Elektrotechnika - 2675 M - študijný „priemyslovácky" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie) - „o niečo viac elektrotechniky, elektroniky 
z rôznych oblastí (hlavne automatizácie a priemyselnej informatiky, ako IKT a sietí“ 

 Mechanik počítačových sietí - 2682 K - študijný „učilištný" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)    

 Mechanik elektrotechnik - 2697 K - študijný „učilištný" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list) 

    Elektromechanik - 2683 H - učebný „učilištný" odbor (absolvent získa výučný list, možnosť získať maturitné vysvedčenie v  nadstavbovom      
štúdiu)  

Odbory obsahujú v rámci modernej elektroniky a informačných technológii prípravu špecialistov v nasledovných oblastiach: 

elektroinštalácie a inteligentné elektroinštalácie - montáž, projektovanie, programovanie, elektrotechnika/elektronika, kamerové a 
zabezpečovacie systémy, softvérové aplikácie, sieťové a komunikačné technológie, programovanie, PC architektúra, operačné systémy, serverové 
technológie, tvorbu www, fotovoltiku, automatizáciu a diaľkové meranie, mikroprocesorovú techniku a i. Získané zručnosti môžu byť žiakom 
potvrdené aj priemyselnými certifikátmi od významných firiem, ktoré sú špecializované na elektrotechniku a informačné technológie (napr. 
Cisco networking academy program, Microsoft academy program, ABB - inteligentné elektroinštalácie, osvedčenie SOPK - fotovoltika, odborná 

spôsobilosť v elektrotechnike podľa platnej vyhlášky atď.). Absolventi ovládajúci moderné technológie v budúcnosti budú veľmi žiadaní na trhu 
práce. 

 

                                                                                                              

                                         

 

 

Strojárske odbory: 

Mechanik nastavovač - 2441 K - študijný „učilištný" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)   

Obrábač kovov - 2433 H - učebný „učilištný" odbor (absolvent získa výučný list, možnosť získať maturitné vysvedčenie v  nadstavbovom 
štúdiu)    

- ručné aj strojové obrábame materiálov, znalosť technológie obrábania, čítanie technickej dokumentácie a technické kreslenie 
-  projektovanie (pomocou počítača a CAD technológií), obsluha klasických aj moderných CMC strojov. Absolvent tiež ovláda a 

zabezpečuje nastavovanie a programovanie NC a moderných profesionálnych CNC strojov v kovoobrábaní. Absolventi odboru sú momentálne 
veľmi žiadam na trhu práce nie len v strojárskych firmách. 

 

 

 

 Grafický polytechnický odbor: 
 

Grafik digitálnych médií - 3447 K- - študijný „učilištný" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list) 

- absolvent ovláda tvorbu a získanie grafického materiálu (kreslenie, písanie, skenovanie, 
fotenie, filmovanie a pod.), spracovanie týchto vstupov pomocou rôznych programov na 
počítači a vytvorenie výsledného produktu (tvorba dynamických www stránok, prezentačných 
materiálov pre organizácie, tvorba novín, prospektov, reklamnej tlače, 3-D a 4-D animácie, 
tvorba fotomontáží, vytvorenie audio a video prezentácií, strih filmov a produkcia DVD a   
pod. Žiaci pracujú s modernými zariadeniami - fotoaparáty, poloprofesionálne 
a profesionálne  kamery, PC a programové vybavenie. 

 

             ĎALŠIE MOŽNOSTI V PRIEBEHU ŠTÚDIA: 

• internát a jedáleň v objekte 
• krúžková činnosť rôzneho zamerania - technického (Lego RoboLab, filmovanie, intelig. inštalácie, robotika ...) i športového  
• účasť v súťažiach - ZENIT, SOČ, ENERSOL, olympiády, športové súťaže – telocvičňa, posilňovňa, plaváreň pri objekte školy 

Informácie (aj možnosť návštevy školy) tiež na tel.: 032 65 76 012, 0905 647 874 
 

BETLEHEMY
ako ich nepoznáte

PODJAVORINSKÉ MÚZEUM  
V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

23.11. 2017 - 28.02. 2018

VÝSTAVA MINIATÚR BETLEHEMOV  
JOZEFA PRÁZNOVSKÉHO

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

17. februára 2018.
Do tanca hrá hudobná skupina Trend 

Vstupenky 17 EUR (prípitok, večera, 1/2 fľaše vína, 
slané pečivo) si môžete zakúpiť u E. Adámkovej, 

tel. 0908 748 983, alebo na sekretariáte Domu 
Kultúry Javorina Stará Turá, tel. 032/776 33 66.

Stredisko cezhraničnej spolupráce 
a informačná kancelária mesta Stará Turá 
oznamuje, že od januára 2018 sídli v nových 

priestoroch – na prízemí budovy Domu kultúry 
Javorina. Tešíme sa na Vašu návštevu!
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Študenti SOŠ Stará 
Turá v rámci projektu 
Euroscola na návšteve 
Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu
SOŠ Stará Turá je odborná škola, ktorá žiakov pripravuje v technic-
kých odboroch. Dôležitou súčasťou študentského života v škole ale 
je aj výchova. Jednou zo mnohých aktivít v tejto oblasti bolo zapo-
jenie žiakov školy do projektu Euroscola 2017. Aktivity projektu sa 
týkali Európskej únie a niesli sa v duchu hlavnej myšlienky: „Učme 
sa byť zodpovednými občanmi“. Realizovali rôzne besedy s europo-
slancom, politológom, županom TSK, venovali sa dobrovoľníctvu. 
Ocenením nášho projektu bola možnosť zúčastniť sa  pracovného 
dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Túto príležitosť v škole žiaci 
veľmi uvítali. V utorok 28. 11. 
2017 vo večerných hodinách 
sa vydalo na cestu 40 žiakov 
a 5 učiteľov. Ráno sa zastavili na 
prestávku v Stuttgarte, kde si pre-
zreli múzeum Mercedes-Benz. 
Dvojhodinová prehliadka bola 
zaujímavá pre všetkých, expo-
zícia predstavuje vývoj automo-
bilov od prvých modelov až po 
najmodernejšie typy. Potom už 
nasledovala cesta do Štrasburgu. 
Mesto privítalo žiakov  pekným 
slnečným popoludním. Prvé 
kroky viedli k prehliadke  nád-
hernej katedrály Notre Dame, 
ktorá je jedným z najlepších prí-
kladov vrcholnej gotickej archi-
tektúry z rokov 1015 – 1439. 
Potom nasledovala prehliadka 
historickej časti mesta, ktorú si 
navečer mohli  žiaci pozrieť aj 
pri okružnej plavbe loďou po 
rieke ILL. 

Druhý deň 30. 11. 2017 
skoro ráno čakal žiakov a učite-
ľov náročný program. Skupina 
24 žiakov a 2 učitelia v rámci 

programu Euroscola zasadli do 
lavíc europoslancov v priesto-
roch Európskeho parlamentu, 
kde sa stretli mladí ľudia zo 
všetkých členský štátov EÚ 
a rokovali o aktuálnych témach 
EÚ. Rokovacím jazykom bol 
anglický jazyk, no žiaci mohli 
komunikovať aj v nemeckom, 
francúzskom a španielskom 
jazyku, pokiaľ to nebol ich mate-
rinský jazyk. Po úvodnom pred-
stavení Európskeho parlamentu 

došlo na predstavovanie jednot-
livých škôl. V popoludňajších 
hodinách už tradične prišiel 
čas na hru Eurogame. V hre je 
úlohou štvorčlenných tímov 
(v jednom tíme nesmú byť 
dvaja z jednej krajiny) vyriešiť 
20 otázok o krajinách EÚ, ktoré 
sú písané v jazyku danej krajiny. 
Rokovanie bolo zakončené hym-
nou EÚ. Z parlamentu všetci 
odchádzali s rôznymi dojmami, 
aj predsavzatiami zdokonaľo-
vať sa v komunikácii v cudzom 

jazyku. 
Ďalšia skupina žiakov 

s učiteľmi ráno pokračovali 
v prehliadke mesta. Pozreli si La 
Petite France a ďalšie pamiatky. 
Navštívili vianočné trhy 
a ochutnali miestne špeciality. 
V popoludňajších hodinách ich 
čakala 2 hodinová prehliadka 
Európskeho parlamentu a debata 
o fungovaní tejto inštitúcie. Žiaci 
mali možnosť vidieť aj rokovanie 
spolužiakov v rámci Euroscoly, 
z galérie si prehliadli rokovaciu 
sálu EP a pozreli si interaktívnu  
prezentáciu o Európskej únii.

Vo večerných hodinách 
sa obe skupiny stretli pre 
Európskym parlamentom. 
Unavení po dlhom programe, 
ale s krásnymi zážitkami a doj-
mami. Na spiatočnej ceste to 
v autobuse vrelo vravou, rozho-
vormi o zážitkoch. Ako pribú-
dali kilometre na ceste domov, 
rozhovory utíchli a všetkých 
premohla únava, ktorá ale 
nevymazala spomienky na toto 
úspešné podujatie.

SOŠ Stará Turá
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Beseda s Věrou Sosnarovou – prežila som GULAG
Gulagy boli trestanecké pracovné tábory v Rusku. Názov GULAG tvoria prvé písmena 
Glavnoje Upravlenie LAGerjami (Hlavná správa táborov). Svedectvo o nich do Starej Turej 
priniesla pani Věra Sosnarova. 15. novembra Múzeum s. Royových s ňou zorganizovalo 
dve besedy: dopoludnia v  DK Javorina, kde prišli žiaci tunajšej strednej školy a večer 
v priestoroch Domova bielych hláv. 

Věra Sosnarová sa narodila 5. 5. 1931. V roku 
1935 manželstvo jej rodičov bolo rozvedené 
a matka s Věrou odišli bývať do kolónie 
v Slatine na okraji Brna. Malá Věra už ako 
druháčka musela varovať sedliakove deti 
a o rok neskôr pracovať na poli. Matka si 
neskôr našla priateľa a narodila sa jej tretia 
dcéra Naďa (1936). Podľa Věry to bol veľmi 
dobrý otec, bol však chorý na tuberkulózu 
a zomrel tesne pred narodením Nadi.

V kolónii žili dve ruské rodiny, údajne 
boľševikov Sergeja Zacharčenka a Nikolaja. 
Oni asi matku udali, lebo už 16. 5. 1945 prišli 
za ňou dvaja Rusi a dvaja civili a oznámili jej, 
že musí ísť na sovietsku komandatúru. Tam 
ju začali vypočúvať a nadávať jej do zradkýň 
a súk. Museli nastúpiť do „dobytčákov“, kto-
rými ich odviezli do Budapešti. Odtiaľ ces-
tovali cez Rumunsko do Kišiňova, Minska 
a Moskvy a na Sibír. V tomto vlaku 14-ročnú 
Věru opití dozorcovia prvýkrát znásilnili. 
Keď vlak konečne zastal, vystúpili už do 
hlbokého snehu a v ňom mali ísť v letnom 
obutí a oblečení asi 8 km do tábora („lágra“).  
Keď pred jeho bránou zastali, matka pove-
dala, že odtiaľ sa už nedostanú. Umiestnili 
ich do baraku s Bieloruskami a Poľkami, 
ktoré tam boli už od roku 1940 a z 1500 ich 
údajne zostalo 40. Ich muži boli postrieľaní 
v Katyni. Bacharka vyfasovala jutové vrecia 
a povedala, že prídu Nemky, ktoré ich odme-
rajú a ušijú im oblečenie. V lágri boli celé 
rodiny Nemcov. Boli to múdri, študovaní 
ľudia, ktorí už dlhodobo žili v Rusku. Keď sa 
v čase 2. svet. vojny blížili k Volge nemecké 
vojská, všetkých ich vyviezli, aby sa k nim 
nepridali.

Věra s mamou pracovali v lese pri vyru-
bovaní stromov, odstraňovali kôru z kme-
ňov a pálili haluze. Naďa bola umiestnená 
v „detskom útulku“. Strava bola úbohá, 
pozostávala väčšinou z varenej repy, zemia-
kov a kapusty. Do chleba pridávali slamu 
aj podrvenú kôru. Bachari boli stále opití, 
prichádzali do barakov a znásilňovali ženy 
a dievčatá. Nestačilo to, ešte ich potom aj 
pomočili. Matka Věry a Nadi sa z toho zbláz-
nila, chcela ich sekerou zabiť, a tak ušetriť 
dcéry pred týmto krutým zaobchádzaním. 
Bola za to zastrelená a pohodená na okraji 
lágra. Deti ju mohli pochovať až na jar, keď 
rozmrzla pôda. Každé dva týždne v tábore 

„pretrieďovali“ ľudí, tí chorí a nepohodlní 
dostali údajne vypiť vodku s arzénom a živí 
ich museli pomôcť prenášať do vykopa-
ných jám a tam ich polievať lyzolom. Raz sa 
Věre zdalo, že nejaký človek ešte žil, zrejme 

protestovala, dozorcovia ju potom mučili 
a ťažko jej zranili ruku. Zašili jej to kúdeľou 
namočenou vo vodke. Zdravotná starostli-
vosť bola skoro nulová. Keď mal niekto týfus, 
odviedli ho do baraku č. 17, odkiaľ sa už 
nevrátil. Údajne chorých zaživa upálili. Ženy, 
ktoré boli znásilňované a otehotneli, museli 
sa podrobiť interrupciám. Dostali klystír 
s vodkou, poslali ich pracovať a neskôr 
v bolestiach samovoľne potratili. Absolvovali 
to obe sestry. A ak sa aj nejaké dieťa narodilo, 
zabili ho hneď po pôrode.

Keď v r. 1953 zomrel Stalin, začalo sa 
hovoriť, že z lágra budú ľudí prepúšťať. Mala 
odísť aj „druhá matka“ Věry a Nadi pani 
Mickievičová a obe siroty chcela zobrať do 
Poľska. Veliteľ to ale nedovolil. Podľa roz-
právania Věry prešli do iného tábora, kde 
bol veliteľ príjemnejší. Ako vojak prešiel celé 
Československo. V r. 1955 Věru s Naďou 
poslali na ďaleký východ. Dostali sa do fab-
riky na spracovanie a konzervovanie rýb 
a krabov, neskôr ich odviezli do bane na 
zlato, potom pracovali na stavbe priehrady 
a vodnej elektrárne na rieke Aule v blízkosti 
Uralu. Tam napísali prvý list na českosloven-
ský konzulát, že sa chcú vrátiť domov. Keď 
v okolí priehrady zapálili trestanci oheň 
a zhoreli ubytovne, dostali sa Věra so ses-
trou do kolchozu Geroj Kulikov vo sverd-
lovskej oblasti. Bývali v bývalom kostole 
spolu s ovcami. Tam sa naučila viesť kom-
bajn. Potom sa ocitli v ubytovni metalurgic-
kého závodu v Nižnom Tagile. Znova písali 
do Československa, ale prezident Novotný 
dal odpoveď, že ich príchod je nežiaduci. 
Riaditeľ závodu im navrhol, že ak podpíšu 
sovietske občianstvo, budú slobodné. S tým 
Věra nesúhlasila. Od jedného človeka dostali 
návrh napísať do družobného znojemského 
družstva, či by ich tam neprijali. Na odpo-
veď čakali 4 roky. Nakoniec dotyčný zobral 
ďalší list osobne do Znojma. Odpoveď prišla 
behom mesiaca. Zavolal ich veliteľ (riaditeľ), 
dostali víza, nové montérky, jedlo na cestu 
a odviedli ich na NKVD, kde im zakázali 
hovoriť o gulagu. Ak by to porušili, NKVD by 
ich opäť odviezla naspäť. Do Československa 
sa vrátili vlakom z Moskvy do Prahy. Keď 
stáli 4 hodiny v Čiernej nad Tisou, nabrali si 
do vreciek hlinu. Neskôr si na ňu ušili vrecká 
a rodine povedali, že ju chcú mať v truhle. 
V Prahe ich už čakali ľudia zo sovietskeho 
konzulátu a znova ich zaviazali nehovoriť 
o pobyte v gulagu. Konečne mohli odcesto-
vať do Znojma. Spočiatku to nemali ani tam 
ľahké. Nadávali im do „Rusačiek“ a pľuli po 

nich. Keď sa dozvedeli, že sú to Češky, ich 
postoj sa zmenil. Obe sestry si našli man-
želov a mohli tak nakoniec viesť normálny 
život. Věra má dvoch synov. Manželovi nikdy 
nepovedala, že bola v gulagu. O jej nedob-
rovoľnom 19-ročnom pobyte napísal Jiří 
S. Kupka knihu KRVAVÉ JAHODY (vyšla 
v r. 2008 v Česku a v r. 2017 na Slovensku). 
Názov vznikol na základe udalosti, keď Naďa 
našla na jahodnisku v lese niekoľko desiatok 
postrieľaných ľudí a ich krvou zaliate jahody.

Nie každý s pani Sosnarovou súcitil. 
V Čechách sa našiel novinár, ktorý ostro 
proti nej vystúpil a tvrdil, že v žiadnom 
gulagu nebola. Argumentoval, že do gulagu 
sa dostali ľudia iba po riadnom súde. Prečo sa 
neopýtal tisícok potomkov z Československa, 
ktorí boli v gulagu, aký mali súd ich pred-
kovia, keď ich NKVD chytala hocikde na 
ulici a odviezla do gulagov? Mám priateľku 
z východu našej krajiny, ktorá mi potvrdila, 
že tam takých odvlečených ľudí bolo veľa. Čo 
sme to mali za štát, keď to dovolil? A v našich 
dejinách už druhýkrát? Čím sa previnili dve 
deti, ktoré museli znášať takéto hrozné utr-
penie? Myslím si, že treba o tom hovoriť, aby 
sa na to nikdy nezabudlo.

Poznámka 1:  V Starej Turej žil ruský 
emigrant MUDr. Vasilij Jevdokimovič 
Kovalev (nar. 2. 2. 1899 v Rusku a zomrel 26. 
10. 1944 v Piešťanoch). Počas 2. svet. vojny 
pomáhal partizánom, ale neubránil sa oba-
vám, čo sa s ním stane, ak s ruským vojskom 
príde aj NKVD. Tlak zrejme neustál a spá-
chal samovraždu.

Poznámka 2: Keď som na schôdzi 
Jednoty dôchodcov informovala o pred-
náške pani Sosnarovej, ozvala sa mi pani 
Mgr. Cibulková, že až vtedy pochopila, prečo 
manžel jej kolegyne učiteľky nikdy nič nepo-
vedal o jeho pobyte v gulagu. Tiež sa určite 
bál „dlhých chápadiel“ NKVD.

Eva Tomisová, redakčne upravil P.T.

Pramene:
Písomný záznam autorky z besedy s pani 
Sosnarovou
Kupka, Jiří: Krvavé jahody, r. 2017
Rumanek, Gustáv: Staroturiansky spravo-
dajca, č. 10, r. 2009

Věra Sosnarová počas besedy v DK Javorina
autor foto: Ing. M. Medňanský 
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Ďalšie osudy Židov 4. časť
Dnešnú časť miniseriálu by som chcela 
venovať židovským lekárom, ktorí sa buď 
v Starej Turej narodili alebo pôsobili.

MUDr. Oskar Bustin sa narodil v Starej Turej 
v r. 1886 rodičom Leopoldovi Bustinovi 
(1885-1933) a Matilde rod. Kohnovej (1867-
1939). Pravdepodobne hneď po absolvovaní 
Lekárskej fakulty nastúpil lekársku prax 
v Bratislave. Pracoval ako chirurg a na 
operácie k nemu chodili viacerí Turanci. Od 
Eleny Ježovej (1929-2017) som sa dozvedela, 
že jej v r. 1937 ako 8-ročnej vyberal mandle 
a vedela, že liečil aj otcovu sestru a viacerých 
občanov v Starej Turej. Býval na známej ulici 
(Kozia č. 19) v Bratislave. Cez 2. svetovú vojnu 
bol však gardistami vedený aj ako majiteľ 
domu svojich rodičov č. 271 (poniže bývalej 
štátnej maďarskej školy), vo dvore ktorého 
stála synagóga. Jeho sestra Irena sa vydala 
za Emila Steinera, žili v Rumunsku, odkiaľ 
boli deportovaní v r. 1944 do koncentračného 
tábora a kde aj zahynuli. Brat Elemér odišiel 
do Palestíny, kde prijal meno Menachem a on 
do databázy obetí holokaustu Yad Vashem 
nahlásil sestru Irenu s manželom.

Bustinovci boli sefardskí Židia, ktorí 
museli odísť zo Španielska a neskôr i z ďalších 
štátov Európy. Nejaká rodina s priezviskom 
Bustin sa asi v 18. stor. prisťahovala aj do Starej 
Turej. Postupne v Starej Turej vznikli štyri 
veľké vetvy Bustinovcov. Z vetvy Solomona 
Bustina pochádza aj MUDr. Oskar Bustin. 
Snažila som sa vypátrať, čo sa sním a jeho 
rodinou cez 2. svet. vojnu stalo. 15.4.2016 
som našla na internete túto informáciu:

„MUDr. Oskar Bustin bol rešpektovaným 
doktorom a jeho pacienti si ho v dobrom 
pamätali za jeho skutky. Keď Slovensko obsa-
dili Nemci a situácia pre Židov bola extrémne 
riskantná, Helena Smardová, ktorej rodinný 
príslušník bol pacientom MUDr. Oskara 
Bustina, sa ponúkla rodinu Bustinovcov 
ukryť vo svojom domove. K ukrývaniu došlo 
medzi septembrom a decembrom 1944, keď 
už dom pani Smardovej nebol bezpečným 
miestom na ukrývanie. Rodina sa preto 
musela rozdeliť. Ďalší z pacientov Dr. Bustina 
Augustín Lacika s manželkou Valériou prijali 
jeho 18-ročného syna. Poskytli mu ubytova-
nie a stravu a starali sa o neho ako o vlastného 
syna. V domácnosti v tom čase žili aj ich dve 
dcéry Marta a Jozefa, ktorú volali Pegy. Ján 
Bustin spomína na svoj pobyt u Lacikovcov 
takto: „ Ak neboli prítomní cudzí ľudia, pohy-
boval sa po dome ako člen rodiny. Keď niekto 
zazvonil pri bráne, utekal som do pivnice, kde 
som sa zdržiaval až pokým nebezpečenstvo 
nepominulo. Napriek ťažkostiam so zásobo-
vaním som dostal to isté jedlo ako členovia 
rodiny. Všetci boli ku mne milí, prívetiví, 
trpezliví a snažili sa mi môj život uľahčiť.“

 Či sa Dr. Oskar Bustin zostal skrývať 

u pani Smardovej alebo sa skrýval niekde 
inde, už sa článku nepísalo. Ale Helena 
Smardová aj so svojim synom Rajmundom 
dostali vyznamenanie Spravodlivý medzi 
národmi.

MUDr. Ignác Kaiser sa narodil 27.10.1872 
v Častej, v Starej Turej pracoval ako štátny 
obvodný lekár od r. 1899 do r. 1934. Potom 
si postavil dom, v ktorom si zriadil aj súk-
romnú ambulanciu. Ordinoval v nej do roku 
1940, keď mu bola odňatá lekárska licencia. 
Dr. Kaiser si postavením vlastného domu 
zrejme plánoval dôchodok a dožitie v Starej 
Turej, kde prežil desiatky rokov a poznal snáď 
všetkých obyvateľov. Bol známy tým, že rád 
v nedeľu chodil s manželkou a deťmi po kopa-
niciach a navštevoval miestnych obyvateľov, 
obdivoval prírodu aj život na kopaniciach 
a tak spoznával svojich pacientov aj v ich 
domácom prostredí. 

V knihe Zabudnuté osudy Židov Starej 
Turej píšem o Dr. Kaiserovi najmä na stra-
nách 36, 41, 48 - 49 a 58. V knihe som uve-
rejnila z apríla 1942 zoznam Židov, ktorí ešte 
majú byť vysťahovaní a na tomto zozname sa 
nachádzali i Kaiserovci. Slobodní Židia a slo-
bodné Židovky zo Starej Turej boli transpor-
tovaní už v marci 1942. O Dr. Kaiserovi som 
v Štátnom archíve v Trenčíne našla doklad 
z 15.6.1942, že on a jeho manželka boli vyňatí 
z vysťahovania. Ale už od nikoho som sa 
nedozvedela, či Dr. Kaiser s manželkou pre-
žili vojnu po r. 1944, keď už žiadne výnimky 
neplatili. Dozvedela som sa z Yad Vashem iba 
to, že v koncentračných táboroch zahynula 
jeho dcéra Ernestína (1902-1944) s manže-
lom a aj syn Alfréd (1903-1942).

Keď som pár dní po vydaní predávala 
knihu Zabudnuté osudy Židov Starej Turej 
ako prvý si ju kúpil Mgr. Juraj Krištofík, PhD. 
Asi o dve hodiny prišiel za mnou a povedal 
mi, že Dr. Ignác Kaiser prežil a po vojne na 
Okresnom ľudovom súde v Novom Meste nad 
Váhom svedčil v procese s gardistami v pro-
spech Júliusa Tomku a nejakú dobu ešte pôso-
bil ako lekár v Borskom Mikuláši. Pri písaní 
tohto článku som poprosila p. Krištofíka 
o poskytnutie dokladu z Okresného ľudového 
súdu v Novom Meste nad Váhom. Citujem:

„Slávny okresný ľudový súd v Novom 
Meste nad Váhom

Nižepodpísaný, ktorý som sa dozvedel 
o tom, že bývalý vládny komisár a veliteľ H. 
G. zo Starej Turej J ú l i u s  T o m k a  je 
teraz v Novom Meste nad Váhom uväznený, 
dovoľujem si v jeho prospech uviesť nasle-
dovné pravdezodpovedajúce okolnosti:

Ako bývalý štátny obvodný lekár od roku 
1899 do mesiaca marca 1943 som bol oby-
vateľom obce Stará Turá. Cez mnohé roky, 
čo Júliusa Tomku poznám, jeho postoj voči 
Židom všeobecne bol vždy tolerantný a dobrý, 
nikoho skrz židovský pôvod neprenasledoval 

a vôbec ani slovom ani skutkom nikdy nezja-
vil antisemitické chovanie sa. Zvlášť voči 
mojej osobe previedol mne vždy nazapome-
nuteľný veľký ochranný skutok. Keď na jar 
v roku 1942 sa previedlo hromadné deporto-
vanie Židov, vtedy aj já s mojou manželkou 
skrz náš neárijský pôvod sme boli na listine 
deportovať sa majúcich osôb. Keď Július 
Tomka ako vtedajší vládny komisár v Starej 
Turej dostal tú listinu do svojich rúk, prehlásil 
pred inými vtedajšími miestnymi činiteľmi 
(notárom, žandárskym veliteľom etc.), že on 
to nedopustí, aby som já, ktorý som sa vraj 
vyše 40 rokov o verejné zdravotníctvo štátu 
a ľudu uznania zaslúžil, bol s mojou man-
želkou deportácie vydaný a nielen že to pre-
hlásil, ale neľutoval námahu a bezodkladne 
sa ponáhľal spolu s vtedajším notárom do 
Nového Mesta n/Váhom a tam u vtedajšieho 
okresného náčelníka Rakovského vymo-
hol zrušenie nariadenia o mojom i o mojej 
manželkinom deportovaní. Tým nám zachrá-
nil a zachoval život a to urobil bezziskne. 
Preto si považujem za moju povinnosť, toto 
všetko v jeho prospech slávnemu Okresnému 
Ľudovému Súdu oznámiť. S úplnou úctou: 
Dr. Ignác Kaiser, štátny obvodný lekár, v. v., 
Borský Sv. Mikuláš (okr. Senica n/Myj.) 
Borský Sv. Mikuláš, 17. novembra 1945.“

Veľmi rada by som napísala aj o ďalšom 
osude tretieho židovského lekára MUDr. 
Františka Wintera, ktorý sa narodil 19.1.1904 
v Břeclavi. Od 15.6.1929 do 31.8.1930 praco-
val ako pomocný lekár u MUDr. Františka 
Kaisera, neskôr až do odobratia licencie 
v r. 1940 pôsobil v Starej Turej ako súkromný 
lekár. Bol veľmi dobrý diagnostik, obľúbený 
a charizmatický človek. Jeho osud sa však 
vyplnil veľmi skoro. Odmietol pomoc pria-
teľov v Starej Turej aj v Osuskom, kam ho 
vlastne zo Starej Turej „vyhostili“ pre jeho 
údajné domovské právo v Osuskom a ďalej 
preto, že nemá zamestnanie a je v Starej 
Turej nežiaduca osoba, lebo im nech-
cel spôsobiť problémy s jeho skrývaním. 
Zahynul 28.7.1942 v koncentračnom tábore 
Osvienčim iba štyri dni po transportovaní.

Pramene:
Krištofík, Juraj, Mgr. PhD.: Poskytnutie 
dokumentu z Okresného ľudového súdu 
v Novom Meste nad Váhom
Tomisová, Eva, Ing. : Zabudnuté osudy Židov 
Starej Turej
Internet: Nový syn do rodiny – domov.sme.sk
Slovenský štátny archív v Trenčíne

Oprava zo Staroturianského 
spravodajcu č. 11/2017:
V Staroturianskom spravodajcovi č. 11/2017 
som nesprávne uverejnila text k fotografií. 
Pán Tomáš Veselý bol na fotografii prvý 
sprava. Pánovi Tomášovi Veselému sa za túto 
chybu úprimne ospravedlňujem. 

Eva Tomisová



14  Staroturiansky Spravodajca 01/2018 www.staratura.sk

Vianočný trh opäť so 
skvelou atmosférou
Najkrajšie sviatky roka – Vianoce nám dennodenne pripomínajú 
vyzdobené výklady, vysvietené ulice Starej Turej i krásny adventný 
veniec na Námestí slobody.  V našom meste sa predvianočné ob-
dobie už každoročne spája s Vianočným trhom, počas ktorého si 
vychutnáme adventný čas.

Hoci mnohí cestujeme desiatky, 
ba i stovky kilometrov, aby sme 
si užili atmosféru trhov vo veľ-
kých mestách, kde sú veľkolepo 
vyzdobené námestia s nespočet-
ným množstvom svetiel, bohatá 
ponuka vianočného tovaru,  
predsa potom očakávame náš 
domáci staroturiansky vianočný 
trh. Je len jednodňový, ale o to 
viac sa snažíme, aby bol zaují-
mavý a pestrý.  Ten tohtoročný sa 
uskutočnil v sobotu 16. decem-
bra 2017. Dobrým signálom 
bolo, že trh podporilo i mesto 
a pomoc pri zabezpečovaní, tak 
ako predchádzajúce roky, prisľú-
bili ochotní pracovníci Lesoturu, 
Technických služieb, kuchárky 
zo základnej školy a dobrovoľ-
níčky p. Jitka Durcová, Marienka 
Otiepková a Anka Chmúrová. 
Mohol sa uskutočniť v celej svo-
jej paráde – ukážky tradičnej 
zabíjačky, s ochutnávkou  špe-
cialít,  remeselný trh, kultúrny 
program v podaní folklórnych 
súborov, tvorivé dielne pre 
deti, posedenie v štýlovej sta-
rej izbičke. Sprievodným pod-
ujatím bola výstava ilustrácií 
Márie Nerádovej s názvom 

Jak velbloud potkal ťavu. 
Zaujímavým spestrením výstavy 
bolo vymaľovávanie pracovných 
listov, čo detskí návštevníci uví-
tali. Neobišli ani pečenie medov-
níkov, ktoré pre deti  pripravila 
p. Katka Vidová. Výsledkom 
ich práce bol krásne vyzdobený 
medovníkový stromček. 

Kultúrny program v podaní 
detského folklórneho súboru 
Turanček, ľudovej hudby Polun, 
Ženského speváckeho zboru 
z Kunovíc, mužskej speváckej 
skupiny Škrupinka a speváckeho 
zboru Lastovičky navodil pravú 
vianočnú atmosféru. Vianoce 
nie sú len o daroch, ale hlavne 
o ľudskosti, láske a spolupat-
ričnosti. A tú prejavili mnohí 
návštevníci pri stánku sociálnej 
komisie, kde zakúpením vianoč-
ného punču prispeli do charita-
tívnej zbierky. 

Vianočný trh bol opäť 
miestom na stretnutie s pria-
teľmi, známymi, na navodenie 
pokoja v duši...

Eva Adámková, Dom kultúry Javorina

autori foto: Ing. M. Medňanský, 
Denisa Poláčková, Jozef Udvorka
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5. folklórny večer v Hoteli Lipa 
„Kopaničná slivovica, voňavá, vábna čertica, 
v malom je ver liekom ona, v množstve úderom polena.“
/Viera Feriancová v knihe „Slivovica a jej miesto v živote starích Mijafcov“/

Stalo sa už peknou tradíciou, že vždy na jeseň 
v novembri sa v Hoteli Lipa v Starej Turej 
stretnú milovníci folklóru, dobrej zábavy, 
jedla a lahodného moku, akým v primera-
nej miere slivovica a iné destiláty nesporne 
sú. V krásne vyzdobenej veľkej kongreso-
vej sále hotela sa stretávajú ľudia nielen 
z podjavorinského kraja, ale aj zo Záhoria, 
od Bratislavy, Trenčína, ktorý majú radosť 
zo stretnutia s milými a príjemnými ľuďmi, 
ktorí si ctia naše tradície a zvyky. A mnohí 
prídu oblečení v kroji zo svojho regiónu.

 Sme veľmi radi, že si my Slováci konečne 
začíname viac uvedomovať svoje bohatstvo 

- bohatstvo, ktoré nám nemôže nikto vziať 
– našu kultúru, zvyky, tradície a v neposled-
nom rade aj naše nádherné kroje. Pretože 
folklór nepatrí do skanzenu, ale je ohrom-
nou kronikou o našej histórii, koreňoch 
a rozmanitosti. Je úžasným záznamom našej 
národnej histórie, veľmi starej a úžasnej kul-
túry, ktorá sa na našom území formovala 
celé storočia.

Naše ľudové umenie nám ukazuje, že 
sme krajina s bohatými dejinami a máme 
byť na čo hrdí. Hovorí sa „ čo vŕšok prejdeš, 
to iný kroj nájdeš“, a je to skutočne pravda. 
Ako národ sme remeselne zruční, tvoriví 
a máme svetu čo ponúknuť.

Na 5. folklórnom večere sme obdi-
vovali nádherné kroje našich hostiek zo 
Bziniec pod Javorinou – speváckeho zboru 
KLENOTNICA pod vedením pána Vasila 
Gálika, ktorý spolu s p. Košarišťanom spe-
váčky počas vystúpenia sprevádzali hrou na 
harmonike. Názov Klenotnica symbolizuje 

zozbierané folklórne bohat-
stvo z minulosti i súčasnosti. 
Je to krásny ženský spevácky 
zbor zložený zo žien v najlep-
šom veku, ktoré svoje hlasy 
a svoj voľný čas venujú spie-
vaniu piesní najmä z nášho regiónu. Počas 
29-ich rokov svojej činnosti sa súbor stal 
známy nielen v blízkom okolí, ale po celom 
Slovensku. Na vystúpeniach vždy zožnú 
veľký potlesk nielen za svoje nádherné hlasy, 
ale aj za nádherné bzinské kroje.

Krv v žilách nám rozprúdila rómska 
folklórna skupina KHAMORO z Myjavy. 
Khamoro v rómčine znamená slnko. Je to 
názov viac ako výstižný, pretože členovia 
skupiny svojim vystúpením a kostýmami 
rozsvietili celý tanečný parket. Súbor už 
16 rokov vedú manželia Paulína a Karol 
Herákovci, ktorí pomáhajú svojej rómskej 
komunite uchovať si nielen svoju identitu, 
ale aj prezentovať bohatú rómsku kultúru. 
Vychovávajú svojich členov už od malých 
detí – v súbore majú niekoľko generácií od 
malých detí až po babičky a dedov. Ako 
hovoria manželia Herákovci, kultúra ľudí 
veľmi zbližuje, nie je potrebná ani znalosť 
žiadneho jazyka. Stačí mať otvorené srdce...

Do tanca nám hrala na striedačku sku-
pina Formát 2 z Myjavy pod vedením p. 
Pavla Soviša a taktiež DJ Tomáš Vaško 
z Nového Mesta nad Váhom, aby sme 
nemali počas prestávok žiadne prestoje.

Veľmi radi sme medzi nami privítali 
našich milých hostí – pani Vladimíru 
Jurenkovú – riaditeľku Domu kultúry 

v Myjave a p. Ing. Petra Bunčiaka, ktorí 
sú okrem svojich občianskych povolaní 
ešte aj uznávanými degustátormi - členmi 
Slovenského Rádu rytierov destilátov. 
Oblečení v nádherných talároch sa obaja 
bravúrne zhostili svojej úlohy. Nielenže 
vyhodnotili najlepšie destiláty, ktoré boli 
do súťaže o najlepší destilát zaslané, ale aj 
pripravili pre prítomných súťaž v koštovke 
destilátov. Výherca každého kola obdržal 
peknú fľašku s mokom, ktorý uhádol. Ej, ale 
sa všetci snažili!

Boli sme radi, že nás svojou prítomnos-
ťou a so svojimi výrobkami prišla potešiť 
Klaudia Hrbatá z Myjavy so svojou mamič-
kou. Klaudia vyrába nádherné ozdobné fľaše 
dekorované stužkami vo farbách myjav-
ského kroja vhodné ako darček na svadbu 
alebo k narodeninám. Všetkým sa veľmi 
páčili.

Večer a noc akosi rýchlo ubehli a poslední 
účastníci sa unavení, ale v dobrej nálade 
a s plným bruškami /občerstvenie bolo nao-
zaj výborné!/ vracali nadránom domov plní 
dojmov z pekne prežitého večera.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim 
a účastníkom za príjemný zážitok a tešíme 
sa na ďalší folklórny večer v novembri 
2018!

Anna Haverová

12. Tradičný ples
Vážené priateľky a priatelia tanečnej zábavy, 
dobrého jedla a príjemných stretnutí!

Krásne vianočné sviatky a Silvester 
máme za sebou. Organizátori tradičného 
plesu v Starej Turej však nezabudli na kaž-
doročný ples v Hoteli Lipa.

Po roku Vás opäť pozývame v piatok 
9. februára 2018 na ples do Hotela Lipa, 
za ktorého finančnú podporu vďačíme pre-
dovšetkým mestu Stará Turá, spoločnosti 
Elster a Sensus. 

Jedenásť ročníkov plesu sme realizo-
vali pod názvom „Ples mernej techniky“. 
Rozhodli  sme sa v tomto ročníku osloviť 
viacerých sponzorov a otvoriť ples viac sta-
roturianskej verejnosti. Keďže má ples už 
dobrú tradíciu, zmenili sme názov plesu na 
„Tradičný ples“. Pokračujeme v číslovaní – 
preto 12-ty ročník.

Ponechávame ten istý scenár plesového 
večera ako v minulých ročníkoch, k tancu 
i spevu budú hrať na dvoch tanečných par-
ketoch skupina Renáty Čonkovej a Myjavská 
cimbalovka. Súčasťou bude samozrejme 
aj tombola, z ktorej výťažok je venovaný 
postihnutým deťom v Starej Turej rovnako 
ako tradičná zbierka. Budeme veľmi radi ak 
prispejete čo len malou čiastkou.

Pozývame Vás na tradičný ples a budú 
vítaní aj Vaši priatelia, ktorí sú už roky 
našimi priaznivcami. 

Vstupenky bude možné zakúpiť od 
2. januára 2018 priamo na recepcii v Hoteli 
Lipa. Rezerváciu vstupeniek môžete nahlásiť 
Nine Haverovej - Hotel Lipa tel. č. 0910 931 
525 alebo Eve Horňákovej tel. č. 0948 135 059.

Tešíme sa na Váš záujem a prajeme 
dobrú zábavu!

Organizátori Nina Haverová a Eva Horňáková
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Mikulášska strelecká 
súťaž žiakov 
a dorastencov
Dňa 7.12.2017 sa v telocvični 
ZŠ na Hurbanovej ulici konala 
súťaž žiakov streleckého krúžku 
a dorastencov zo SOŠ v Starej 
Turej pod vedením pána Mgr. 
Igora Gašparíka. Celý pretek 
sa konal pod záštitou Nadácie 
Život a s finančnou podpo-
rou mesta Stará Turá. Súťaž sa 
konala v dvoch disciplínach a to 
streľba zo vzduchovky S-631 na 
presnosť a streľba z laserovými 
puškami, ako strelecký súboj.

Súťaže sa zúčastnilo spolu 29 
pretekárov, najlepší boli odme-
není sladkosťami a ovocím. 

Výsledky:
Dorastenci SOŠ Stará Turá
1. Jindrichovič Alex
2. Kubovič Matúš
3. Sadloň Matej
4. Jirner Samuel

Žiaci ZŠ Stará Turá
1. Blažko Adam
2. Klimáček Aleš
3. Augustínová Eva

Súťaž rozhodoval: Milata 
Peter A-201

Milata Peter

Všetkým čitateľom, 

prispievateľom 

a spolupracovníkom praje 

redakcia Staroturianskeho 

spravodajcu najmä veľa 

zdravia, ale aj dostatok 

šťastia, lásky a vzájomného 

porozumenia v novom 

roku 2018. 

PF 2018


