
Začiatok roka v znamení jubilantov
Každý z nás sa určite počas svojho života 
zastavil na pár minút a premýšľal, ako ten 
čas rýchlo plynie. Pravda odveká je, že 
mnoho vecí v živote človeka sa dá zastaviť, 
avšak čas a roky nie. Možno i preto sme 
radi, že sa v našom meste stalo milou tra-
díciou stretnutie jubilantov. Aspoň na tých 
pár chvíľ máme pocit, že čas zastal a pri 
spomienkach jednotlivých účastníkov, sa 
dokonca o  nejaký rok vrátil späť. Najmä 
pri takýchto stretnutiach si uvedomujeme, 
že je nám dobre medzi ľuďmi. 

Pribúdajúce roky nie sú pre týchto 
občanov vôbec dôvodom na nostalgické 
spomienky, práve naopak, mnohí sa obzrú 
späť na úspechy, ktoré dosiahli, i prácu, 
ktorú odviedli a s elánom sebe vlastným sa 
pustia do ďalšej činnosti, ktorá ich napĺňa. 

V úvode nového roku 2018 matrikárky 
Bc. Erika Držková a Mgr. Ivona Málková 
v spolupráci s členkami Zboru pre občianske 
záležitosti mesta Stará Turá zorganizovali 
takéto veľmi príjemné a priateľské stretnu-

tie občanov mesta, ktorí sa dožili krásneho 
životného jubilea, 70 a 80 rokov. Potešilo 
nás, že do obradnej siene dňa 16. januára 
2018 si našli cestu i jubilanti, ktorí oslávili 
85 a viac rokov. 

V úvode ich privítali rezké tóny 
Detského folklórneho súboru Turanček pod 
vedením MgA. Michala Stískala. K ich život-
nému jubileu im následne zablahoželala 
i primátorka mesta Ing. Anna Halinárová. 
Vo svojom príhovore poďakovala všetkým 
jubilujúcim občanom za ich statočnú a obe-
tavú prácu, ktorú vykonávali pre mesto. 
Vyzdvihla tiež radosť z toho, s akou hlbo-
kou úctou a citom pomáhajú vychovávať 
svoje vnúčatá a pravnúčatá, vštepujú im 
tvorivosť, elán a úctu ku všetkým hodno-
tám života. V závere prítomným poďakovala 
a zaželala oslávencom nech ich nasledujúce 
roky sú pretkané pevným zdravím, radosťou 
a pohodou v kruhu najbližších. 

Každý z oslávencov si prevzal pamätný 
list a malý darček a svoj podpis zanechal 

v pamätnej knihe mesta. Následne sa všetci 
presunuli do veľkej zasadačky, kde bolo pre 
nich prichystané malé občerstvenie. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným jubi-
lantom a želáme im, aby boli naďalej plný 
životného optimizmu, tešili sa dobrému 
zdraviu a sprevádzala ich radosť a spokoj-
nosť na každom kroku.

M. Krč
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 14. decembra 2017  sa uskutočnilo XXXIII. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá. 
Zasadnutie otvorila primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová. Poslanci vzali na vedomie Správu 
z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXII. 
zasadnutí MsZ. 

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku 

nachádzajúceho sa  pod Hasičskou zbrojnicou 
v Súši parcela reg. „E“ parc. č. 6403 – záhrada 
o výmere 220 m2, v podiele 1/64 za kúpnu cenu  
50,- €.  Pozemok  je zapísaný vo vlastníctve pani 
Anny Duchanovej,  Brno,

b) žiadosť
• Jána Šimloviča a manž. Ľudmily Šimlovičovej,  

Stará Turá a pani Márii Kollárovej, bytom, Stará 
Turá o odkúpenie spoluvlastníckych podielov 
z pozemku,

c) odpredaj
• častí z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 8775/2 

– vodná plocha o výmere 1412 m2 za cenu vo 
výške 1,- €/m2 pre  Miroslava Ďurca,  Bc. Eleny 
Sládkovú a Ing. Ľubicu Žoltickú všetci bytom 
Stará Turá. Odpredaj sa schvaľuje s podmien-
kou zriadenia vecného bremena, že odpredá-
vané časti z pozemku budú využívané len na 
účel odvodňovania.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
•  Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta
•  Správu audítora k hospodáreniu mesta 

a k Výročnej správe mesta Stará Turá za rok 
2016

•  Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení 
č. 39 a 52 – 54 

•  Informácia o výberovom konaní na prevádz-
kovateľa verejného vodovodu a verejnej kana-
lizácie RVS AQUATUR, a. s.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
•  Rozpočtové opatrenia č. 53 a 55 k VI. zmene 

programového rozpočtu mesta pre rok 2017
•  Rozpočtové  opatrenia č. 1 - 2 m. p. o. Dom 

kultúry Javorina Stará Turá
•  Rozpočtového opatrenia č. 1 – 3 m. p. o. 

Technické služby Stará Turá

•  II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK 
Javorina Stará Turá na obdobie 2018 - 2020

•  II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. 
Technické služby Stará Turá na obdobie 2018 
- 2020

•  II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará 
Turá na obdobie 2018 - 2020 a stanovisko HK 
k rozpočtu

•  Smernica č. 8/2017-IS Zásady odmeňovania 
poslancov a členov komisií MsZ Stará Turá

•  Návrh na zvýšenie primeraného platu poslan-
kyne dlhodobo plne uvoľnenej na výkon funk-
cie zástupkyne primátorky

•  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta na 1. polrok 2018

•  Dodatok č. 3 k smernici č. 4/2015-S Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta

•  Smernica č. 10/2017-IS – Zásady činnosti 
Zboru pre občianske záležitosti a odmeňova-
nia členov ZPOZ pri MsZ Stará Turá

•  Poverenie poslanca v zmysle § 12 zak. 
č.  369/1990 Zb.

•  Zriaďovaciu listinu Materskej školy, Hurbanova 
153/62, Stará Turá. 

Ďalej poslanci schválili nasledovné termíny 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva Stará Turá 
so začiatkom rokovania o 15.00 hod:

15. 2. 2018 • 19. 4. 2018 • 21. 6. 2018 • 
23. 8. 2018 • 4. 10. 2018 • 8. 11. 2018

Schválené boli taktiež termíny konania príle-
žitostných trhov pre rok 2018 v zmysle VZN 
č. 11/2012 – Nar. o podmienkach predaja výrob-
kov a poskytovania služieb na trhových miestach 
a trhový poriadok v § 3 ods. 3 a 5 b):
• VEĽKONOČNÝ TRH 

23. marca 2018 v čase od 10.00 hod do 20.00 
hod

• XXVII. STAROTURIANSKY JARMOK 
8. júna 2018 v čase od 8,00 hod do 19,00 hod 
občerstvenie na tržnici v čase od 8.00 hod 
do 24.00 hod 
9. júna 2018 v čase od 8.00 hod do 18.00 hod     

• KOPANIČÁRSKY JARMEK 
19. októbra 2018 v čase od 8.00 hod 
do 20.00 hod

• VIANOČNÝ TRH 
15. decembra 2018 v čase od 8.00 hod do 
18.00 hod

Mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo a schválilo štyri  
nariadenia mesta, a to:
• VZN č. 6/2017 - O určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
• VZN č. 7/2017 - Nar. O poskytovaní finanč-

ného príspevku pre narodené dieťa
• VZN č. 8/2017 - Nar. O podmienkach určova-

nia a vyberania miestnych daní 
• VZN č. 9/2017 - Nar. O miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V zmysle ustanovenia § 140 zák. č. 385/2000 Z. 
z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov za prísediacich na Okresnom súde v Novom 
Meste nad Váhom pre funkčné obdobie 2018 – 
2021 boli zvolení mestským zastupiteľstvom:
•  Mgr. Milan 

Klimáček
•  Ján Puškár
•  Janka Trúsiková

•  Mgr. Ľubica 
Klimáčková

•  Helena Fáberová

Do komisie pre sociálne veci a bývanie bola zvo-
lená  nová členka Ing. Radka Remiašová.

Mgr. Ľubica Klimáčková

§ Dňa 1.11.2017 v čase o 20:40 hod. 
hliadka MsP počas obchádzkovej čin-

nosti na Ulici Hurbanovej upozornila vodiča 
vozidla  z okresu Myjava, ktorý práve odstavil 
svoje vozidlo celou šírkou na trávu, aby si ho 
preparkoval. To čo po upozornení nasledo-
valo sa však nestáva často. Vodič arogantne 
a nadávajúc sadol do svojho BMW a veľkou 
rýchlosťou začal jazdiť po spomenutej ulici. 
EČ vozidla bolo nahlásené hliadke OOPZ kde 
bolo zistené, že vodičom je zrejme ešte nevy-
búrený 21 ročný H. M. z Krajného.

§ Dňa 4.11.2017 v čase o 00:53 hod. 
hliadka prijala telefonický oznam, že 

pred jedným z miestnych podnikov dochá-
dza k rušeniu nočného pokoja veľkým počtom 
osôb. Hliadka na mieste zistila, že v podniku 
prebieha Halloween párty a von naraz vyšlo 
fajčiť asi 25 hostí a tí boli hlučnejší. Hliadka 
vykonala pohovor s majiteľom a vysvetlila 
mu, že je zodpovedný i za poriadok v okolí 
podniku. Ten okamžite zjednal nápravu 
a prisľúbil, že už si dá na podobné veci pozor 
a nebude sa to opakovať. Hliadka na mieste 
zotrvala ešte asi 15 min. pokiaľ sa zákazníci 
postupne nerozišli.

§ Dňa 14.11.2017 bol v čase o 01:30 hod. 
na MsP prijatý telefonický oznam, že za 

bývalou SPŠE je počuť veľký hluk a búcha-
nie. Hliadka oznam preverila na mieste sa 
nachádzalo niekoľko osôb, ktoré vykladali 
z nákladných vozidiel drevené palety. Vo 
dvore sa nachádza firma pána M. H., ktorý sa 
venuje výrobe produktov z paliet. Ten hliadku 
ubezpečil že si dajú pozor, aby pri vykladaní 
a manipulácii s paletami nevznikal hluk, kto-
rým rušili spoluobčanov.

Kopčan, MsP Stará Turá

Z denníka MsP

Duch Vianoc pomáhal
Na každoročnom vianočnom trhu, kona-
nom v Starej Turej, nechýba charitatívny 
stánok mesta Stará Turá. V stánku sa pre-
dáva vianočný punč, ponúkajú rôzne kolá-
čiky a samozrejme „oškvarkový cibuláč“. 
Realizácia a podpora charitatívnej zbierky 
sa nezaobišla bez aktívnej činnosti čle-
niek sociálnej komisie, pracovníčok soci-
álneho oddelenia MsÚ, študentov SOŠ 
a ZŠ, T-Štúdia a dobrovoľníkov. Výťažok 
z predaja vianočného punču a dobrovoľné 
príspevky potom spolu putujú na charita-
tívny účet mesta Stará Turá. Na tohtoroč-
nom trhu sme spolu vyzbierali rekordných 

2.524,56 €. Vďaka patrí všetkým, ktorým 
nie je ľahostajný osud tých, ktorí potrebujú 
našu pomoc. Vaša štedrosť a dôvera nás teší 
a zároveň zaväzuje. Ďakujeme.

Z uvedeného charitatívneho účtu 
sa v roku 2017 poskytla pomoc:
• 31 ZŤP deťom, mládeži vo výške 300 €
• 7 deťom zo sociálne odkázaných rodín 

- úhrada letných táborov vo výške 945 €
• 18 ZŤP občanom úhrada relaxačno-edu-

katívneho pobytu vo výške 665 €
• 1 rodine v ťažkej životnej situácii v celko-

vej výške 200 €
• 73 ZŤP seniorom vo výške 767 €

sociálne oddelenie 
a sociálna komisia MsÚ
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Prehľad demografického vývoja mesta Stará Turá za rok 2017
Trend v postupnom úbytku obyvateľstva pokra-
čoval v meste Stará Turá i v uplynulom roku 2017. 
Opätovne zaznamenávame pokles obyvateľov 
nielen priamo v meste, ale i v okolitých miest-
nych častiach. 

Z prehľadu stavu obyvateľov je viditeľné ako 
malo mesto na konci roka 2017 o 76 obyvateľov 

menej ako v predošlom roku. V prehľadnej 
tabuľke Vám ponúkame tiež detailný počet oby-
vateľov v centrálnej časti mesta a v jeho jednot-
livých miestnych častiach. Nájdete tu i základné 
údaje o demografickom vývoji v meste Stará Turá 
za posledných 6 rokov. 

V poslednej tabuľke uvádzame prehľad vybra-
ných matričných úkonov, ktoré boli v meste vyko-
nané v minulom roku a pre porovnanie uvádzame 
aj vybrané matričné úkony z roku 2014 až 2016.

Správne oddelenie MsÚ 
Stará Turá

Prehľad vybraných matričných úkonov za 
obdobie r. 2014, 2015, 2016 a 2017:

Matričný úkon (ukazovateľ) r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017
Počet uzavretých manželstiev v meste 40 44 54 29
     z toho: cirkevne uzavretých 18 13 19 12
                  uzavretých s cudzincom 1 2 4 2
Počet úmrtí vybavených v meste 
(zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce) 69 68 69 72

Počet rozvedených manželstiev 32 15 23 37
Počet určení otcovstva 31 36 31 33

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2012 – 2017:

r. 
2012

r. 
2013

r. 
2014

r. 
2015

r. 
2016

r. 
2017

Počet obyvateľov 
k 1.1. uved. roka 9 434 9 392 9 292 9 245 9 170 9 054

Počet narodených občanov 70 77 80 77 68 70
Počet prihlásených občanov 86 60 88 92 73 102
Počet zomretých občanov 89 92 72 81 86 99
Počet odhlásených občanov 109 145 143 163 171 149
Prírastok (+) / Úbýtok (-) -42 -100 - 47 - 75 - 116 - 76

Počet obyvateľov
Stav 

k 1.1.2013 

9 392

Stav 
k 1.1.2014 

9 292

Stav 
k 1.1.2015 

9 245

Stav 
k 1.1.2016 

9 170

Stav 
k 1.1.2017 

9 054

Stav 
k 1.1.2018 

8 978

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

Miestna časť
Počet 

obyvateľov 
k 1.1.2015

Počet 
obyvateľov 
k 1.1.2016

Počet 
obyvateľov 
k 1.1.2017

Počet 
obyvateľov 
k 1.1.2018

Stará Turá (cent.časť) 7 924 7 837 7 837 7 670
Černochov vrch 189 188 180 183
z toho: Černochov vrch 58 61 59 60
             Drgoňova dolina 94 93 86 88
             Durcova dolina 37 34 35 35
Papraď 431 415 410 400
z toho: Papraď 415 400 396 384
             U Mikulcov 16 15 14 16
Jazviny 37 37 39 42
Topolecká 401 416 416 410
z toho: Topolecká 383 396 394 388
             Hlavina 18 20 22 22
Súš 263 277 271 273
z toho: Súš 101 95 92 88
             Lazy 9 11 10 11
             Trávniky 107 124 123 129
             U Samkov 46 47 46 45

Mesto Stará Turá spolu 9 245 9 170 9 054 8 978

Ď A K U J E M E
Medzinárodný deň dobrovoľníctva je 
vyhlásený na 5. decembra. A tak ako roky 
predchádzajúce i tento rok Mesto Stará 
Turá pozvalo 13. decembra do priestorov 
mestského úradu dobrovoľníkov v sociál-
nej oblasti, aby prijali poďakovanie a oce-
nenie z rúk primátorky. Zmyslom uvedenej 
akcie je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom 
a poďakovanie za ich prínos spoločnosti, 
ktorý nemožno merať len z pohľadu ekono-
mickej návratnosti. Dobrovoľníctvo prináša 
rozvoj a jednoznačne vplýva na vnútorný 
život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. 
Zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každo-
denného života, posilňuje ľudskú solidaritu. 

I keď je naše mestečko malé, i v ňom 
sa počas celého roka realizovalo niekoľko 
podujatí a akcií, ktoré by sa bez prítomnosti 
dobrovoľníkov len ťažko realizovali. Či už sú 
to akcie spojené so seniormi, deťmi, ťažko 
zdravotne postihnutými občanmi, občanmi 
v hmotnej núdzi, rodinami – jednoducho 
pomoc všetkým, ktorí to potrebujú. V prí-
tomnosti poskytovateľov sociálnych služieb, 
sociálnej komisie a pozvaných dobrovoľní-
kov si ocenenie prevzali: Mgr. Kotrasová 

Soňa, Magdoško Marián, Stuchlá Daniela, 
Ing. Mgr. Pilátová Zdenka, Ing. Mareková 
Vladimíra, Bc. Dingová Monika, Lindtner 
Tibor, Požgayová Věra, Valenová Zuzana, 
Biesová Anna, Šimonová Katarína, Durcová 
Jitka, Jurčeková Emília, Blaško Vladimír, 
Hanusová Zuzana a Solovič Viliam.

Posedenie s malým občerstvením sa 
nieslo v príjemnej predvianočnej atmosfére. 
A keďže sa konalo 13. decembra a tento deň 
patrí Luciám, neobišli ani nás a povymetali 

všetky kúty. Humorný bol príspevok od 
dvoch dobrovoľníčok, ktoré nás pobavili 
netradičným spevom kolied.

Záverom by sme chceli ešte raz veľmi 
pekne poďakovať nielen oceneným dobro-
voľníkom, ale aj všetkým tým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom aktívne podieľali počas 
celého roka na dobrovoľníckej činnosti. Len 
tak ďalej... ĎAKUJEME 

sociálne oddelenie MsÚ
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Celoročná práca Nadácie ŽIVOT 
vyvrcholila Benefičným koncertom
Tak, ako to má Nadácia v názve, život a životné príbehy sa i s jej 
pomocou dokážu pohnúť  správnym smerom. Ušľachtilé myšlienky 
darcovstva v prospech charitatívnej činnosti, podpory neziskových 
aktivít a v snahe zlepšovania kvality života obyvateľov nášho mesta 
sa stali neoddeliteľnou súčasťou Nadácie ŽIVOT. 

Je to až neuveriteľné, ale pod-
porovať a rozvíjať činnosti 
v oblasti kultúry, športu, školstva 
a životného prostredia, pomá-
hať chorým a ľuďom v núdzi 
zabezpečuje nadácia už celých 
21 rokov. Od roku 1996, kedy 
sa datuje vznik, pomohla svoj-
imi nezištnými skutkami mno-
hým občanom mesta Stará Turá 
a stala sa súčasťou ich života. 
A aj vďaka štedrým prispieva-
teľom formou odvodu podielu 
2 % zo zaplatenej dane a dotá-
cie 2 000 EUR  od mesta Stará 
Turá mohla nadácia v roku 2017 
rozdeliť 9  405 EUR v dvoch 

grantových kolách projektov.  
Na úhradu liečebných a rehabi-
litačných pobytov detí z nášho 
mesta nadácia poskytla účelové 
dary vo výške 45 248,39 EUR. Či 
už je pomoc na strane obdaro-
vaných alebo zo strany prispie-
vateľov, hlavnou myšlienkou 
je pomáhať. Tak tomu bolo 
i v nedeľu 10. decembra. 

V Dome kultúry vystúpili 
detičky z materskej školy, zák-
ladnej umeleckej školy, základ-
nej školy v benefičnom podujatí, 
ktorý bol nádherným poďako-
vaním za celoročnú prácu nadá-
cie. Duch vianočných sviatkov 

bol prítomný počas 
celého programu, kde 
sa tancovalo, spievalo, 
recitovalo. 

Členka správnej 
rady Nadácie Život 
PhDr. Věra Tepličková 
privítala na pódiu oceňované 
osobnosti mesta za rok 2017 
a to pána seniora Mgr. Milana 
Kubíka a pána Viliama Matušku, 
ktorí prevzali toto čestné ocene-
nie. Pani Tepličková priblížila 
prínos týchto dvoch pánov pre 
naše mesto a správkyňa nadácie 
Ing. Petrovičová im za všetku ich 
prácu poďakovala. 

I tieto vianočné sviatky nadá-
cia pripravila krásnu charita-
tívnu akciu „Urobme si štedrejšie 
Vianoce“ v spolupráci s veriacimi 
Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania, Rímskokatolíckej 

cirkvi a Materského 
centra Žabka. Po du ja-
tie, ktorým pomáhali 
spríjemniť Viano ce 
osa mo te ným senio-
rom a sociálne odkáza-
ným rodinám s deťmi. 
Koledníci ich okrem 
dobrej nálady, obda-
rovali kapustnicou, 
ovocím, domácim 
pečivom, sladkosťami 

a drobnými darčekmi.. 
Práve preto mi dovoľte 

úprimne poďakovať všetkým, 
ktorí si uvedomujú zmysel nadá-
cie a akoukoľvek sumou pomohli 
či už formou daru alebo odvede-
ním svojich 2 % z daní. 

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

Ing. Iveta Petrovičová 
správca nadácie

Podporme naše deti a tých, ktorí to potrebujú!
Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si 
naňho niekto spomenie. Ale oveľa príjem-
nejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť 
niekomu keď to potrebuje. Nemusí to byť iba 
počas vianočných sviatkov. Teraz môžeme 

pomôcť všetci a  nebude nás to stáť nič 
navyše. Prispejme svojim podielom našim 
deťom a tým, ktorí sú na našu pomoc odká-
zaní. Rozhodnite o použití podielu z vašich 
daní, ktoré ste odviedli za rok 2017.

Naša staroturianska Nadácia ŽIVOT 
podporuje formou programu malých komu-
nitných grantov  užitočné  aktivity detí  a mlá-
deže v našom meste, rôzne športové kluby. 
Významne pomáha našim deťom prispením 
na liečbu závažných zdravotných ochorení, 
kde každé zlepšenie je pre nás zadosťučine-
ním a novou výzvou do budúcna. Iba pri-
pomíname, že všetky finančné prostriedky, 
ktoré sa nám podarí získať, sa použijú pre 
chorých a na spomínané aktivity v meste 
Stará Turá. Sme radi, že ste pochopili zmysel 
a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu 
podporu vám úprimne ďakujeme.  

Tento spôsob získavania prostriedkov je 
zásadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní 
i v tomto roku prispieť na rozvoj nezisko-
vých činností v našom meste v oblasti športu, 
kultúry, školstva, životného prostredia či 
iných humanitných oblastí a prispieť k zlep-
šovaniu  kvality života, prosíme vás, aby ste 
vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu 
zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či 
daňového priznania (u právnických osôb) 
prispeli práve na tieto zámery.

Vyhlásenie o poukázaní 2% si môžete 
stiahnuť na: http://www.staratura.sk/
nadacia-zivot/

Veríme, že využijete túto možnosť pou-
kázania finančných prostriedkov na aktivity, 
ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. 
Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu 
i svojim rodinným príslušníkom, kolegom 
v práci, známym a podnikateľom. Ďakujeme.

Ing. Iveta Petrovičová 
správca nadácie

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo:  Nám. Dr. Schweitzera 

194 
916 01 Stará Turá

IČO: 35630337
Právna forma: nadácia
Č.Ú.: 1151264753/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0011 5126 4753
BIC: SUBASKBX
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Vianoce boli naozaj štedré
Vianoce majú pre všetkých osobité čaro. Snažíme sa byť vľúdnejší, 
láskavejší a viac vnímať potreby iných ľudí. Sú časom obdarová-
vania, vinšovania, koledovania a príjemných stretnutí. Podujatie 
Urobme si štedrejšie Vianoce napĺňa všetky tieto atribúty. Počas 
šiestich rokov sa dostalo hlboko do vedomia Staroturiancov, ktorí 
prejavujú svoju ochotu pomôcť a potešiť iných ľudí.

S radosťou môžeme konštatovať, 
že posledné Vianoce boli sku-
točne bohaté pre mnohé rodiny, 
ktoré neočakávali takú štedrú 
nádielku. A to všetko vďaka 
dobrým ľuďom, ktorí venovali 
svoj čas a peniaze, aby nakúpili 
darčeky, ktoré potešia a oboha-
tia vianočné chvíle osamoteným 
seniorom alebo rodinám, ktoré 
starostlivo zvažujú každý výda-
vok. Bolo krásne sledovať pri-
chádzajúcich usmiatych ľudí, 
ktorí prinášali do Modlitebne 
ECAV domáce pečivo, knihy, 
hračky, oblečenie, toaletné 
potreby a množstvo iných darov 
so želaním krásnych a pokojných 
Vianoc pre všetkých. Z venova-
ných darov boli vytvorené často 
veľmi objemné balíky, ktoré boli 
doplnené kapustnicou, ovocím 
a vianočným vinšom. 

Koledníci, ktorí si vyzdvihli 
pripravené balíky odchádzali 
ku rodinám s trochou napä-
tia, ako budú prijatí. Avšak 
radosť, občasná slzička doja-
tia na tvárach ľudí ktorých 
navštívili ich naplnila krás-
nym pocitom šťastia, ktoré 
nielen prinášali, ale aj silne 
precítili. Vďaka patrí veľkému 
počtu nadšených koledníkov 
– detí, mládežníkov i dospe-
lých, ktorí ochotne venovali 
svoj vzácny predvianočný 
čas návštevám šesťdesiatich 
ôsmich domácností.

Teší nás, že poduja-
tie Urobme si štedrejšie 
Vianoce pomáha v ľuďoch 
vytvárať pocit spolupatrič-
nosti, pochopenia a ochoty 
pomôcť. Každý jednotlivec, 
ktorý sa zapojil do podujatia 

akýmkoľvek spôsobom, pomáha 
spríjemňovať život v našej 
komunite a robí ho krajším. 
S radosťou môžeme konštatovať 
– v Starej Turej žijú ľudia s otvo-
reným srdcom. 

Úprimné poďakovanie patrí 
všetkým ľuďom, ktorí prispeli 
k jeho úspešnému priebehu. 

Silná podpora a pomoc prišla 
od Nadácie ŽIVOT, Evanjelickej 
cirkvi a.v., Rímskokatolíckej 
cirkvi, MC Žabka a OZ Sluha. 
Vďaka Vám!

Júlia Bublavá – Nadácia ŽIVOT 
Daniela Stuchlá – ECAV

UČITEĽKA OĽGA SLEZÁČKOVÁ 
25. júna 1917 – 5. februára 1993 
Dovolíme si pripomenúť našim či-
tateľom, že tento mesiac je tomu 
dvadsaťpäť rokov, čo zomrela p. 
učiteľka Oľga Slezáčková. Pospo-
mínajme čo-to z jej života, starším 
k pripomenutiu, mladším k infor-
movaniu. Jej žiačka Emília Aluši-
cová si na ňu spomína ako dobrú, 
láskavú, prísnu, spravodlivú, nároč-
nú a múdru učiteľku, ktorá pootvo-
rila bránu do sveta vedomostí, aby 
sme neblúdili.

Oľga Slezáčková sa naro-
dila v Starej Turej otcovi 
Jánovi Bunovi a matke Márii, 
rod. Dornákovej k súroden-
com Anne, Jánovi, Michalovi 
a Kataríne. Bola štvrtá v poradí. 

Základné vzdelanie zís-
kala na Masarykovej štátnej 
meštianskej škole v rodisku, 
pokračovala v štúdiu v Banskej 
Štiavnici, kde v r. 1938 ukončila 
Učiteľský ústav a spôsobilosť pre 
vyučovanie na prvom stupni zís-
kala v Banskej Bystrici v r. 1941. 
Než v r. 1945 nastúpila učiť na 
školu, kde kedysi získala zák-
ladné vzdelanie, učila celkom 
na šiestich vidieckych školách, 
posledne v Bošáci. Bola učiteľ-
kou prvého stupňa, no vyučovala 
i na druhom stupni matematiku, 
fyziku a prírodopis. Učila tiež 
v Topoleckej a v bydlisku nacvi-
čovala divadelné predstavenia 
s p. Miloslavou Rozsypalovou 
(1901 – 2003).

V ťažkej politickej klíme päť-
desiatich rokov stratila p. Oľga 
v r. 1956 manžela Branislava, 
desaťročná dcéra Marta a sedem-
ročný syn Branislav svojho otca. 
V r. 1959 sa rodina presťahovala 
do Martina, ona tu pokračovala 

v pedagogickej práci a aktívne sa 
zapájala do mimoškolskej čin-
nosti. V r. 1965 až 1970 rodina 
bývala v Bratislave, aby deťom 
boli umožnené ďalšie štúdiá. 
Pani Oľga bola vtedy vychová-
vateľkou v dievčenskom inter-
náte. Po ukončení štúdií dcéry 
Marty sa vrátili do Martina, syn 
Branislav pokračoval v štúdiách 
v Bratislave. Doplňme, dcéra 
Marta je vyštudovaná farma-
ceutka, syn Branislav (1949 - 
2014) išiel umeleckou dráhou. 
Pôsobil ako pedagóg, striedavo 
delil s obdobiami slobodného 
povolania. Dosiahol pozoru-
hodné umelecké výsledky doma 
i v zahraničí, hlavne ako ilustrá-
tor kníh. Našim čitateľom nie 
je neznámy, informovali sme 
o ňom!

Záverom okrášlime tento 
životopis jej krédom: „Žiť spolu, 
namiesto vedľa seba. Vysloviť 
pochvalu a uznanie, nenechať 
padnúť, pomôcť, keď je niekto 
sám a slabý. Nepýtať sa, čo druhý 
myslí, ale čo potrebuje. Konať 
v pravý čas, mať vždy srdce pre 
druhých“. 

Gustáv Rumánek
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Činnosť mestského múzea v roku 2017
V roku 2017 mesto Stará Turá oslávilo dôležité výročie. Uplynulo 
už 550 rokov odvtedy, čo uhorský kráľ Matej Korvín oslobodil oby-
vateľov Starej Turej od platenia všetkých poplatkov plynúcich do 
kráľovskej pokladnice. Bola to odmena za dolapenie bratríckeho 
veliteľa Jána Švehlu. Pri príležitosti tohto významného výročia dňa 
20. mája 2017 usporiadalo Mestské múzeum a mesto Stará Turá 
Historické slávnosti. Pre návštevníkov boli pripravené rekonštrukcie 
dejinných udalostí spojených s udelením výsad Starej Turej v podaní 
Skupiny historického šermu Wagus. V rámci sprievodného programu 
tu boli pripravené i rôzne atrakcie a hry pre deti, jazdy historickým 
kočom či šermiarske súboje. Príjemnú dobovú atmosféru dotvára-
la ochutnávka stredovekej kuchyne, ukážky stredovekých tancov 
a hudby. Návštevníci sa mohli občerstviť originálnymi regionálny-
mi produktami – staroturianskou kávou August Roy, pivom Staro-
turanský Regál, vínom z vinárstva Čachtické chotáre a koláčikmi 
z miestnej pekárne Matejka. Keďže Historické slávnosti boli spojené 
s podujatím Noc múzeí a galérií, špeciálny program bol pripravený 
i v priestoroch Mestského múzea. Okrem stálej expozície si návštev-
níci mohli prezrieť unikátnu výstavu originálnych výsadných listín 
zo 17. a 18. storočia, ktoré pre Starú Turú vystavili králi Ferdinand 
III., Leopold I. a Karol VI. Pripravená bola i výstava fotografií Pre-
meny Starej Turej, na ktorej mohli návštevníci vidieť viac ako 120 
fotografií dokumentujúcich premeny nášho mesta v čase. Výstava 
bola v priestoroch múzea nainštalovaná až do 16. júna. Niektoré 
z týchto fotografií boli neskôr použité i do kalendára, ktorý vydal 
Dom kultúry Javorina Stará Turá na rok 2018. Historické slávnosti 
navštívilo viac ako 900 návštevníkov.

Každý rok prichádza do nášho 
múzea stále viac a viac záujemcov 
o históriu. V roku 2017 navští-
vilo mestské múzeum – celkom 

príhodne – 2017 ľudí. Často 
k nám prichádzajú i návštevy 
zo zahraničia – tento rok sme 
tu vítali hostí z Poľska, Anglicka, 

Švédska či Švajčiarska. V júni 
múzeum navštívili účastníci 
medzinárodného výtvarného 
sympózia, ktoré sa uskutočnilo 
v hoteli Lipa a pre členov Jednoty 
dôchodcov a Klubu dôchodcov 
sme niekoľkokrát organizovali 
premietania starých filmových 
záberov nášho mesta.

Je dôležité podnecovať záu-
jem o našu históriu, kultúru 
a tradície najmä u detí. Preto sme 
veľmi radi, keď do múzea zavítajú 
žiaci zo základných či stredných 
škôl. Tento rok nás svojou náv-
števou potešilo viac ako 250 detí, 
ktoré tu získali mnoho cenných 
informácií. Okrem prehliadky 
stálej expozície sa na želanie 
venujeme aj konkrétnym témam 
(remeslá, tradičné obliekanie 
a i.) alebo si premietame filmové 
zábery Starej Turej, z ktorých sa 
deti dozvedia viac o tom, ako 
pred 70 rokmi vyzeralo naše 
mesto. V októbri sme pre žiakov 
zorganizovali krátku besedu 
s Evou Tomisovou o písaní kníh 
a pred Vianocami nás navštevo-
vali žiaci zo ZŠ, s ktorými sme sa 
rozprávali o tradíciách a zvykoch, 
dodržiavaných našimi predkami 
v období adventu a Vianoc.

Mestské múzeum býva otvo-
rené i počas veľkých kultúrnych 
podujatí v našom meste a pre 
svojich návštevníkov máva vždy 
pripravený špeciálny program. 
Počas Staroturianskeho jar-
moku sme pre záujemcov do 
podvečerných hodín premietali 
staré filmové zábery nášho mesta. 
V rámci podujatia Remeslá 
našich predkov, ktoré sa tento 
rok konalo 11. augusta, si mest-
ské múzeum pripravilo zaují-
mavú prezentáciu najstarších 
fotografií Starej Turej. V rámci 
Veľkého dňa detí sa v múzeu 
premietala rozprávka pre deti – 
Pieseň mora a počas Festivalu 
DIVNÉ VECI sa v priestoroch 
múzea konal workshop pre 
deti „Musical.ly Fans“ s Romi 
Haasovou. Dňa 20. októbra, 
v rámci podujatia Kopaničársky 
jarmek, pripravilo mestské 
múzeum pre svojich návštevní-
kov mimoriadne premietanie – 
premiéru publicistického filmu 
o Starej Turej z dielne Slovenskej 
televízie. Tento polhodinový sní-
mok bol natočený v roku 1972 

pre mestské múzeum ho zdigi-
talizoval Dušan Klimáček.

Pre fanúšikov klubových fil-
mov sme v roku 2017 premietali 
niekoľko zaujímavých filmov 
československej i zahraničnej 
kinematografie. Spoločne sme 
nahliadli do zákulisia týchto 
filmov, oboznámili sme sa s ich 
tvorcami a hlavným posolstvom, 
no i so vznikom a počiatkami 
kinematografie vo svete.

 Zbierku mestského múzea 
každý rok obohatia vzácne 
predmety, ktoré nám darujú či 
zapožičajú ľudia zo Starej Turej 
i z okolia. Chceli by sme preto 
poďakovať Emílii Hvožďarovej, 
Mariánovi Lesanskému, Tibo-
rovi Lindtnerovi, Gustávovi 
Rumánkovi, Jiřímu Tomisovi 
a Eve Tomisovej. Veľké poďa-
kovanie patrí i priateľom a pod-
porovateľom Mestského múzea 
v Starej Turej, ktorí i v roku 
2017 v mnohom prispeli k roz-
voju činnosti múzea – Petrovi 
Škriečkovi, Gabriele Hučkovej, 
Dušanovi Klimáčkovi, spoloč-
nosti PreVaK a v neposlednom 
rade Technickým službám mesta 
Stará Turá.

Mestské múzeum v Starej 
Turej disponuje veľkým množ-
stvom zbierkových predme-
tov, z ktorých časť je vystavená 
v stálej expozícii múzea a časť 
je uložená v depozitári. Väčšina 
z uložených predmetov je vyro-
bená z materiálov mimoriadne 
citlivých na teplotu, vlhkosť či 
prach (papier, film, pergamen 
atď.). Predošlé priestory určené 
na archivovanie zbierkových 
predmetov neboli pre tento 
účel vhodné, avšak vďaka pod-
pore mesta sme mohli v roku 
2017 vybudovať adekvátny 
múzejný depozitár, ktorý zaistí 
optimálne podmienky uloženia 
týchto predmetov. Vďaka tomu 
môžeme predísť ich chátraniu 
a poškodeniu. To je predsa hlav-
nou úlohou múzeí – zachovávať 
naše kultúrne dedičstvo pre ďal-
šie generácie.

Lucia Poľanská 
Mestské múzeum Stará Turá

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov 
varovania obyvateľstva v roku 2018

Termíny akustického preskúšavania sirén

Dátum Čas

Varovacia a 
vyrozumievacia sieť 

civilnej ochrany
Autonómne 

systémy
Elektronické sirény

12.1.2018 12:00 tichá skúška
9.2.2018 12:00 tichá skúška
9.3.2018 12:00 tichá skúška
13.4.2018 12:00 tichá skúška
11.5.2018 12:00 hlasitá skúška
8.6.2018 12:00 hlasitá skúška hlasitá skúška
13.7.2018 12:00 tichá skúška
10.8.2018 12:00 tichá skúška
14.9.2018 12:00 tichá skúška
12.10.2018 12:00 tichá skúška
9.11.2018 12:00 tichá skúška

14.12.2018 12:00

hlasitá skúška 
– vysielanie 
Slovenského 

rozhlasu

hlasitá skúška 
– vysielanie 
Slovenského 

rozhlasu

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 02/2018  7

Februárová pozvánka do Centra voľného času Stará Turá 
• V piatok 2. 2. (polročné prázdniny) o 10.00 

hod  pozývame ôsmakov, deviatakov 
a stredoškolákov s chuťou písať a publi-
kovať svoje skúsenosti a názory na rôzne 
témy na prázdninový seminár pod názvom 
Blogeri. Akcia sa uskutoční v CVČ a pre  
účastníkov je bezplatná. Dôležité upozor-
nenie: Na seminár je potrebné nahlásiť sa 
vopred.

• V stredu 7. 2. o 15.00 hod sa môžu školo-
povinné deti zapojiť do tradičnej výroby 
vtáčích kŕmidiel. Akcia sa uskutoční 
v CVČ. Materiál budú mať deti zabezpe-
čený v CVČ.

• V piatok 9. 2. o 16.00 hod pozývame ško-
lopovinné deti do 12 rokov do CVČ na 
Valentínsku diskotéku. Na deti okrem 
tanca, hier a súťaží čaká i Valentínska tom-
bola. Dôležité upozornenie: Deti sa musia 
do priestorov CVČ prezuť, takže dôležitou 
výbavou na diskotéku sú prezuvky alebo 
tenisky, ktoré nezanechávajú na podlahe 

čierne šmuhy. Vstupné: 0,50 eur.
• V utorok 13. 2. o 10.00 hod radi v CVČ 

privítame mamičky so svojimi 2-3 troj-
ročnými deťmi na akcii Cvičenie pre 
mamičky s deťmi. Poplatok: 1,- euro. 
Dôležité upozornenie: Na akciu je 
potrebné nahlásiť sa vopred do 9. 2. 2018 
priamo v CVČ.

• Jarné prázdniny (19. – 23. 2.) vyplníme 
školopovinným deťom už tradičnými  
majstrovstvami:
 » Pondelok 19. 2. Majstrovstvá detí ZŠ 

v šípkach (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Utorok 20. 2. Majstrovstvá detí ZŠ v kol-

koch (zraz o 9.45 pri kolkárni)
 » Streda 21. 2. Majstrovstvá detí ZŠ v „člo-

veče“ (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Štvrtok 22. 2. Majstrovstvá detí ZŠ 

v scrabble (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Piatok 23. 2. Majstrovstvá detí ZŠ v skla-

daní puzzle (zač. 10.00 hod v CVČ)
Upozornenia: uvedené časy jednotlivých 

majstrovstiev sú presným začiatkom kaž-
dého z nich, preto je dôležité, aby deti 
tento čas dodržali. Neskorý príchod je žiaľ 
prekážkou v účasti dieťaťa.
Majstrovstvá sú z objektívnych príčin 
vhodné a určené len pre deti ZŠ, nie pre 
mladšie deti.
Účasť detí na majstrovstvách je bezplatná.
Počas jarných prázdnin fungujú všetky 
záujmové krúžky podľa rozvrhu.

• V rámci celoživotného vzdelávania orga-
nizujme pre nastávajúcich rodičov pred-
nášku Mama, ocko a ich úloha v prvých 
mesiacoch života dieťatka. Akcia sa usku-
toční v stredu 28. 2. o 18.00 hod. v CVČ. 
Vstupné: 1,- euro. Dôležité upozornenie: 
Na prednášku je potrebné nahlásiť sa 
vopred, najneskôr do 26. 2. 2018

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

Novinky zo ZŠ
Záver decembra 2017 sme strá-
vili veľkým zhonom, pretože 
sme stihli absolvovať všetky 
súťaže a olympiády či už školské 
kolá, alebo okresné kolá. Konala 
sa geografická a anglická olym-
piáda, matematická pytagoriáda, 
okresné kolá v basketbale. 

Dňa 8.12.2017 sa 3  žiačky 
2. stupňa našej ZŠ – Lea 
Me d ň a n s k á ,  M i c h a e l a 
Chudíková a Nicol Sadloňová 
– zúčastnili krajského kola 
súťaže v prednese duchov-
nej poézie a prózy v Trenčíne. 
Účasť na súťaži i kvalita predne-
sov bola dosť vysoká a dievčatá 
preto vôbec nemali ľahkú úlohu. 
Napriek veľmi silnej konkurecii 
sme si domov odniesli jedno 
umiesnenie (3. miesto – Lea 
Medňanská, 6. A), i keď všetky 
3 dievčatá svojím krásnym 
prednesom prispeli k výni-
močnej atmosfére tohto podu-
jatia. Diplomy sme si napokon 
odniesli domov dva – okrem 
kategórie žiakov 5. – 6. ročníka 
i v kategórii dospelí.

Dňa 18.12.2017 sa členo-
via dramatického krúžku ZŠ 
zúčastnili tvorivých dielní – 
workshopu – v divadle Nová 
scéna v Bratislave. Tu sa nám 
venovali herci divadla NS,  ktorí 
si deti rodelili do 5 tímov a spolu 

s nimi vymysleli a nacvičili 
krátke predstavenie na určenú 
tému. Každý tím potom svoje 
predstavenie zahral pred ostat-
nými zúčastnenými. Akcie 
sme sa zúčastnili spolu s deťmi 
z LDO ZUŠ. Nakoniec sme sa 
s hercami odfotili a rozlúčili sme 
sa s túžbou opäť si túto výbornú 
a zaujímavú akciu zopakovať.

Dňa 12. januára 2018 sa 
žiaci 9. ročníka zúčastnili diva-
delního predstavenia Skrotenie 
zlej ženy v SND v Bratislave. 
Kvalitné prevednie shakespea-
rovskej komédie s hviezdnym 
obsadením bolo skutočným 
potešením pre všetkých divákov. 
Naši žiaci mali možnosť vidieť 
naozaj kvalitné výkony sloven-
ských hercov.

A pred nami je uzatvára-
nie známok a správania žiakov 
za 1. polrok školského roka 
2017/2018. V mesiaci február sa 
budú konať krajské kolá olym-
piády v slovenskom jazyku, 
recitačné súťaže, krajské kolá 
v basketbale žiačok a žiakov, 
olympiáda v geografii a bioló-
gii. Od 15. 1. 2016 do 19. 1. 2016 
sa koná lyžiarsky výcvik žiakov 
7. ročníka. Prajeme všetkým 
učiteľom pevné nervy, žiakom 
výborné výsledky a tešíme sa na 
budúce.  ZŠ Stará Turá

Výsledky školského kola Pytagoriády:
Dátum a miesto konania : 13.12.2017 a 14.12.2017, Stará Turá

5. ročník: zúčastnených:  21 úspešných riešiteľov:  7

Por. 
č. Priezvisko a meno

Čiastkové body
Body 
spolu

Žiaka 
pripravoval

Body 
za 

úlohy

Body 
za čas

1. MIKULEC  Martin 12 8 20 Mgr. Kohútová
2. LABUDÍK Patrik 11 8 19 Mgr. Kohútová
3. ČERNÁ Ema 12 6 18 RNDr. Lašáková
4. HRUŠA Adrián 10 8 18 RNDr. Lašáková
5. HORNÁČKOVÁ Lucia 10 7 17 Mgr. Kohútová
6. MAJTÁZ Dominik 10 6 16 Mgr. Kohútová
7. HORNÁČKOVÁ Katarína 11 4 15 Mgr. Kohútová

6. ročník: zúčastnených:  15 úspešných riešiteľov:  3

Por. 
č. Priezvisko a meno

Čiastkové body
Body 
spolu Žiaka pripravovalBody za 

úlohy
Body 
za čas

1. HLUCHÝ Marek 12 6 18 Mgr. Čulák
2. KONTINA Nino 10 4 14 Mgr. Čulák
3. KAŇOVÁ Natália 10 0 10 PaedDr. Mikulcová

7. ročník: zúčastnených:  15 úspešných riešiteľov:  3

Por. 
č. Priezvisko a meno

Čiastkové body
Body 
spolu Žiaka pripravovalBody za 

úlohy
Body 
za čas

1. IVANOVÁ Aneta 12 7 19 PaedDr. Mikulcová
2. POLLÁKOVÁ Lenka 10 7 17 Mgr. Omelková
3. FIALKA Lukáš 12 2 14 PaedDr. Mikulcová

8. ročník: zúčastnených:  15 úspešných riešiteľov:  2

Por. 
č. Priezvisko a meno

Čiastkové body
Body 
spolu Žiaka pripravovalBody za 

úlohy
Body 
za čas

1. Kubinová Viktória 10 3 13 Mgr. Koštialová
2. Žoldák Marek 11 1 12 Mgr. Kohútová
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

•	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 
presvedčiť, 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, spoznajú čas aj ľudské telo a spolu vycestujú do roz-
právky. Vstupné: 10,- €.

•	11. marca 2018 o 18.00 h – hudobná komédia Podfuk – 
zdanlivo banálne klamstvo unudenej domácej paničky, ktorá 
klame len tak z nudy, sa aj zásluhou jej žiarlivého manžela mení 
na gejzír tých najzaujímavejších situácií. Skvelé herecké výkony 
hlavných predstaviteľov, krásna divadelná hudba členov Hex 
a Le Payaco a takisto aj „zaručený“ recept tvorcov na to, čo je 
vlastne v živote dôležité, vytvárajú z tohto predstavenia nes-
mierne zábavné dielko. Vstupné: 12,- a 13,- €.

•	8. apríla 2018 o 17.00 h – detské predstavenie Paci Pac – 
Pesničková encyklopédia – turné obľúbenej dvojice PACI 
– Adriana Pešinová a PAC – Mário Praženec, ktoré sa viaže 
k poslednému DVD + CD “Pesničková Encyklopédia”, odznejú 
všetky hity, ktoré detičky od dvojice Paci Pac poznajú. Čiže detičky 
s môžu tešiť ako si zadupú na hit ‘Slon’ alebo zaskáču na nemenej 
obľúbenú skladbu ‘Opica’. Vstupné: 7,- €.

•	15. mája 2018 o 18.00 h – To najlepšie od... – hudobný 
program, v ktorom vystúpia Veselá Trojka, Progres, Kysucká 
vrchárska heligónka. Vstupné: 8,- a 9,- €.

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).

•	16. júna 2018 – autobusový zájazd do Divadla Broadway 
v Prahe na muzikál Muž se železnou maskou – veľkolepý 
výpravný muzikál z obdobia francúzskeho kráľovského dvora za 
vlády kráľa Ľudovíta XIV. Účinkujú: Josef Vojtek, Petr Kolař, Václav 
Vydra, Daniel Hůlka, Helena Vondráčková a ďalší. Poplatok: 
49,- €, 43,- € a 33,- €  (v závislosti od ceny vstupenky).

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

Ďakujeme za nové publikácie, ktoré venoval našej knižnici 
p. Mgr. Pavol Trúsik: Činčurák, Samuel: Tajní vrahovia, vyda-
vateľ Miloš Hric a Múzeum sestier Royových Stará Turá kol. 
autorov: Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. 

Ďakujeme veľmi pekne i za publikáciu Hrtus Jurina, Pavol: 
Preťaté ohnivá, ktorú nám daroval p. Ing. Gustáv Rumánek.

Beletria Kubuš, Martin: Ani ryba, asi rak • Meachamová, Leila: 
Láskavec • Šikula, Vincent: Požehnaná taktovka • Cognetti, Paolo: 
Osem hôr Detektívky Hjorth, M., Rosenfeldt, H.: Tí, ktorí zlyhali • 
Dán, Dominik: Cigaretka na dva ťahy Náučná literatúra Kaliský, 
Karol: Rok v divočine • Kol.: Guinness world records 2018 • Pears, 
Pauline: Biokompost • Baričák „Hirax“, Pavel: Nepál Detská 
literatúra Kol.: Prvé slová (obrázkový lexikón) • Swift, Jonathan: 
Gulliverove cesty • Havranová, Ivana: Veselé víly a trpaslíci • Ďurinová, 
Nataša: Krtko a farby Detská náučná literatúra Farringtonová, 
Karen: Atlas svetových ríš

Pripomíname si 90-te výročie 
narodenia Pavla Hudcovica

P a v o l  H u d c o v i c  (18. 2. 1928 Stará Turá – 30. 9. 1980 
Stará Turá), umelecký fotografista, turista, manželka Emília, rod 
Hvoždarová. Absolvent Obchodnej školy vo Vrbovom, zamest-
nal sa v n. p.  Prema Stará Turá v reprografii. Celoživotne sa 
venoval fotografovaniu, fotil prevažne prírodné motívy a doku-
menty. Bol členom Zväzu čs. fotografistov, vystavoval doma 
i v zahraničí, kde získal niekoľko ocenení. Pochovaný je na 
Mestskom cintoríne II v Starej Turej.

prevzaté z knihy Naše Trvalky

B E S E D A
•	13. februára 2018  o 17.00 h – Dom kultúry Javorina pripra-

vuje besedu s MUDr. Igorom Bukovským, PhD. na tému „Ako 
viac jesť a vážiť menej?“. Prednáška bude spojená aj s pre-
dajom autorových kníh. Vstupné: 3,- €.

V Í T A N I E  J A R I  A  V Ý S T A V A
• Dom kultúry Javorina Stará Turá pripravuje jarný remeselný 

trh – Vítanie jari, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2018 
v čase od 10.00 do 18.00 hod. na Námestí slobody a v Dome kul-
túry Javorina. Okrem prehliadky remesiel a kultúrneho programu 
si nenechajte ujsť výstavu fotografií Martina Medňanského 
z olympijských hier.

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. 
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 22.2.2018 uplynie 5 rokov, čo 
nás náhle a nečakane opustil náš 
drahý manžel, otec, starý a prastarý 
otec Miroslav DRŽKA. 

S láskou spomína celá rodina.

•
Dňa 19. februára 2018 uplynie 15 
rokov od chvíle, keď nás vo veku 90 
rokov navždy opustila naša drahá 
mamička, svokra, babička, prababička 
a teta Pavla SEMERÁKOVÁ. 

S láskou spomínajú dcéra 
s manželom, vnučka s rodinou a ostatná rodina. 

•
33 rokov je za nami, čo nepočujeme Tvoj hlas, 
zostávaš medzi nami a spomienky žijú v nás.

Dňa 28.2.2018 uplynie 33 rokov od 
úmrtia nášho syna, brata a uja Radka 
KOVÁČA. Kto ste ho poznali a mali 
radi spomínajte s nami. 

S láskou spomína mamina 
a sestry s rodinami. 

•
Dňa 6. februára 2018 si pripomíname 
5. výročie, čo nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mama a stará 
mama Mgr. Anna PRIBIŠOVÁ. 

S láskou spomínajú manžel Ján, 
synovia Ján a Ľubomír s rodinami.

Tebe patrí naša spomienka, 
až srdce sa chveje, 

veď ten, kto milovaný bol, 
už tu s nami nie je. 

Plamienok lásky v nás navždy bude tlieť, 
v srdciach spomienka na Teba navždy zostane. 

So smútkom v srdci si dňa 3.2.2018 
pripomíname druhé výročie, čo nás 
navždy opustila manželka, mama 
a stará mama Oľga POTFAJOVÁ. 

S láskou spomína manžel a dcéry.

•
Dobrý Pane Ježiši, 

smutno mi je na duši, 
tvoja ruka mi mamičku vzala, 

tvoja vôľa sa stala. 
Poteš smutných, zažeň žiaľ, 
v nebi stretnúť sa nám daj. 

Dňa 4.2.2018 uplynie rok, čo nás 
navždy opustila moja drahá mamička, 
babička, prababička Ľudmila 
MATUŠÍKOVÁ. 

S láskou spomína manžel, 
dcéra s rodinou. 

•
Dňa 11.2.2018 uplynie 12 rokov, čo 
nás náhle opustil náš brat, švagor, 
ujco a kamarát Vladislav KUBEČKA. 
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Dňa 19.2.2018 uplynie rok, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a dedo Jozef VALENTA. Kto ste 
ho poznali venujte mu s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami. 

Matričné okienko
Vítame bábätká
Lea Bachárová, Amália Dúbravčíková, 
Samuel Túry, Linda Biesiková, Zuzana 
Jakubcová
Posledné rozlúčky
Mária Hornáčková, Elena Černáková

Zoznam jubilantov 
za mesiac FEBRUÁR 2018

• Gabriela Medňanská, Elena Baková, 
Peter Klinec, Viliam Kolník, Ján Kostelný, 
Mária Krajčíková, Lubomír Bílek, 
Veronika Naďová, Oľga Rapantová

• Vlasta Jägerová, Ing. Ladislav Zapletal, 
Alžbeta Hargašová, Anna Svatoňová

• Ing. Marta Reiterová, Mária Ďurišová, 
Anna Hluchá, Ján Lysý

• Milan Pleško, Emil Klementovič, Libuša 
Ševcechová, Alžbeta Petrovičová, Pavol 
Predný, Ing. Ján Vráblik, Ing. Viliam 
Václavek, Zuzana Feriancová, Zuzana 
Stachová

• Anna Zálešáková, Mária Matejáková, Eva 
Ukropcová, Bohumil Trúsik, Ida Juráňová, 
Ján Ťažký

• Emília Klačková

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!

Pokračujeme v obnove židovského cintorína
Od júla 2016 prebieha realizácia projektu obnovy židovského cin-
torína v Starej Turej. Cintorín pochádza pravdepodobne z 18. sto-
ročia. Dlhé roky chátral a bol preto kompletne zarastený krovinami 
a značne poškodený. Táto aktivita vznikla ako iniciatíva občianskeho 
združenia Staroturanský okrášľovací spolok, Mestského múzea 
v Starej Turej a Múzea sestier Royových. Počas dobrovoľníckych 
brigád v roku 2016 sa nám podarilo odkryť mnoho náhrobných 
kameňov, ktoré boli zarastené rastlinami či dokonca ukryté pod 
zemou. V roku 2017 sme pokračovali v 2. fáze obnovy židovského 
cintorína. Okolo 40 náhrobkov je už opravených a riadne upevne-
ných v zemi. Zostávajúce náhrobné kamene sa budú opravovať 
a osádzať do zeme v priebehu tohto roka.

Obnovili sme tiež prednú časť 
múra, ktorý sa kedysi nachádzal 
okolo celého cintorína a plánu-
jeme postaviť i vstupnú bránu. 
Aj v roku 2017 sme organizo-
vali niekoľko dobrovoľníckych 
brigád, na ktorých sa dočisťoval 
priestor cintorína od kameňov 
a koreňov, dôkladne sa čistili 
náhrobné kamene a začali sme 
tiež s úpravou bočných stien 
kamenného múra. Momentálne 

sa pracuje na pamätníku holo-
kaustu, ktorý bude venovaný 
židovským spoluobčanom, ktorí 
zahynuli počas 2. sv. vojny. Na 
cintoríne v budúcnosti nájdete 
i exteriérovú expozíciu, z ktorej 
sa budete môcť dozvedieť viac 
o živote niekdajšej židovskej 
komunity, o židovskej kultúre 
i zvykoch. Predpokladané ukon-
čenie tohto projektu plánujeme 
v priebehu roka 2018.

Veľmi nás teší koľko ľudí sa 
úprimne zaujíma o tento pro-
jekt a snažia sa nám pomôcť. 
V roku 2017 sme preto usporia-
dali priateľské stretnutie s našimi 
dobrovoľníkmi. Chceli sme sa 
tak poďakovať všetkým tým, 
ktorí usilovne dreli na dobro-
voľníckych brigádach či iným 
spôsobom bezplatne pomohli 
pri obnove cintorína. Pre hostí 
sme pripravili niekoľko krátkych 
prezentácií o projekte, o židov-
skej komunite, ktorá kedysi žila 
v Starej Turej, o židovských zvy-
koch a dejinách. Koncom roka 
2017 bol za pomoc na projekte 

obnovy židovského cintorína 
ocenený Mestom Stará Turá i náš 
zanietený dobrovoľník Vladimír 
Blaško, ktorý sa zúčastnil takmer 
na každej brigáde.

Cintorín je pre židov jedno 
z najposvätnejších miest. Ten 
náš bol v minulosti takmer 
zničený, bohužiaľ i obyvateľmi 
nášho mesta. Sme presvedčení, 
že toto pietne miesto si zaslúži 
obnovu a sme nesmierne vďační 
všetkým Vám, vďaka ktorým 
sa naše zámery pretvárajú na 
skutočnosť.

Lucia Poľanská 
Staroturanský okrášľovací spolok

Darovanie krvi
Národná transfúzna služba pozýva všetkých 
dobrovoľníkov na odber krvi, ktorý sa bude konať v 
pondelok 19. februára 2018 v čase od 8.00 do 10.00 
hod. v priestoroch kaviarne Domu kultúry Javorina.
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Festival vzdelávania
V utorok 21. novembra 2017  sa konal 4. ročník festivalu vzdelávania – Kuchárska kniha 
pre život, alebo Moderná škola, história a súčasnosť. Opätovne prevzal  záštitu nad 
podujatím pán Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavnými 
organizátormi podujatia boli Vysoká škola Dubnický technologický inštitút a Stredná od-
borná škola Stará Turá, ktorá prevzala úlohu hostiteľa. Ďalšími partnermi podujatia boli 
tiež regionálne Základné školy a stredné školy OŠ, ako aj zamestnávatelia. 

Festival vzdelávania tento rok priniesol 
množstvo zaujímavých myšlienok a postre-
hov v oblasti súčasnej „modernej“ edukácie. 
Ľudská spoločnosť sa neustále vyvíja a napre-
duje aj v oblasti vedy a techniky, čo je prí-
činou zániku starých profesií, ale aj vzniku 
nových. Veľa povolaní a remesiel zmizlo 
už v dávnejšej minulosti. Podobný scenár 
čaká v budúcnosti viaceré dnešné profesie. 
Zánik starých a nástup nových profesií je 
prirodzený. Z uvedeného dôvodu je dôležitá 
i komunikácia s budúcimi zamestnávateľmi. 
Jednou z možností ako si môžu pripraviť 
budúcich zamestnancov je i duálne vzdelá-
vanie.  Nepriamym zámerom akcie sa stala 

aj propagácia duálneho vzdelávania v stred-
ných odborných školách a motivovanie žia-
kov učiteľmi, rodičmi ale i spoločnosťou. 

Na festivale vzdelávania postupne vystú-
pili – Ing. Milan Duroška, riaditeľ Strednej 
odbornej školy v Starej Turej, ktorý účastní-
kov privítal na pôde SOŠ, potom Doc. Ing. 
Roman Hrmo, PhD., prorektor Vysokej školy 
– Dubnického technologického inštitútu. 

Svojimi príspevkami sa zapojili aj zástup-
kyne Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Ing. Eva Žernovicová z odboru školstva 
a Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta 
Stará Turá a poslankyňa Vyššieho územ-
ného celku, ktoré okrem iného pozitívne 

ohodnotili a vyzdvihli úsilie organizátorov 
spájať školy so zamestnávateľmi a vyprovo-
kovať ich ku konštruktívnej debate o moder-
nej škole, porovnaním minulosti a súčasnosti 
v edukácií. 

Potom nasledovali prednášky pedagógov 
Dubnického technologického inštitútu. Na 
záver predviedli svoju šikovnosť a výsledky 
svojej práce žiaci Strednej odbornej školy 
v Starej Turej, ako aj žiaci Súkromnej zák-
ladnej školy z Novej Dubnice.

VŠ Dubnický technologický inštitút 
SOŠ Stará Turá

Umením k pomoci tým, ktorí to potrebujú 
Všetci vieme, že pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú, je veľmi dôležitá 
vec. Hľadáme rôzne cesty, ako na to. Žiaci výtvarného odboru 
ZUŠ Stará Turá podávajú pomocné ruky svojim menej šťastným 
rovesníkom prostredníctvom výtvarných aktivít v humanitárnej or-
ganizácii „Na vlastných nohách“, ktorej zakladateľkou je Češka 
žijúca v Nórsku, p. Běla Gran Jensen (ocenená „Zahraničný Čech 
roku 2012“). 

S touto mierovou organizá-
ciou, ktorá podporuje hlavne 
zdravotníctvo a deti vo vojnou 
postihnutých oblastiach spo-
lupracujú od roku 1993, kedy 
Mgr. Miroslava Lacová poslala 
ich prvé výtvarné práce do 
Nórska.  Za tie dlhé roky spo-
lupráce sa môžu výtvarníci 
pochváliť nemalými úspechmi. 
Ich práce boli uverejnené 
v knihách, vystavované v zahra-
ničí. Deti maľovali vianočné 
pozdravy a práce do kalendá-
rov pre významné svetové firmy, 
boli účastníkmi slávnostných 

koncertov  v Lucerne, na Žofíne 
a v roku 1995 ich zásluhou zís-
kalo novorodenecké oddelenie 
trenčianskej nemocnice inku-
bátor v hodnote 700 tisíc KČ. 
Dlhoročná dobrovoľnícka čin-
nosť žiakov a pedagóga bola 
veľakrát ocenená ďakovnými 
listami a morálnym ocenením 
od významných predstaviteľov 
kultúrneho a politického diania. 

Patrónom „stonožky“, ktorá 
je symbolom organizácie bol 
Václav Havel. V súčasnosti 
prevzalo patronát nad hnu-
tím Arcibiskupstvo pražské, 

s ktorým spolupracuje na medzi-
národných výtvarno-literárnych 
projektoch zameraných na his-
tóriu. Ten posledný, „Medicína 
v histórii,“ vyhlásilo v spolu-
práci s FN Plzeň. Úspešne sa 
doň zapojili i naši výtvarne 
nadaní žiaci. Pod vedením Mgr. 
Oľgy Medňanskej získala Linda 
Manďáková Čestné uznanie 
a Zoja Slávková jednu z hlav-
ných cien. Pod vedením Mgr. 
Miroslavy Lacovej získali hlavné 
ceny Juiana Volárová, Katarína 
Pernišová a Čestné uznanie 
Timea Tomášková a Karolína 
Dunajčíková. Mimoriadna 
cena riaditeľa FN Plzeň bola 
udelená Kristíne Hrubej, ktorú 
si s  Mgr. M. Lacovou prevzala 
v reprezentačných priestoroch 
Arcibiskupského paláca v Prahe, 
od kardinála Dominka Duka OP. 
Zároveň sa zúčastnili slávnostnej 
omše pre „stonožku“ v Chráme 
sv. Víta, ktorá bola poďakovaním 
žiakom a učiteľom, ktorí uľah-
čujú svojou dobrovoľnou prácou 
život iným. 

P e d a g ó g o v i a 
v  ZUŠ Stará 
Turá vedú žia-
kov k tomu, aby 
našli zmysluplnosť 
a hodnotu vlastnej 
tvorivej činnosti a aby 

prostredníctvom nej vyjadrili 
svoj postoj k okolitému svetu. 
Súčasťou ich umeleckých akti-
vít je i podpora podujatí ako 
Dúha v srdci, Otvorená náruč, 
Benefičný koncert Nadácie 
ŽIVOT či podpora riešenia 
problémov konkrétnych osôb. 

ZUŠ Stará Turá

STOPY ČASU
Čas nepočká,

neutícha v náhlení,
čas si veľa nepýta,

netúži po zaplatení.

Keď ty čakáš,
on nepostojí,

nevie, že ho nevnímaš,
no vraj, rany zhojí.

Čas je majiteľ,
určí dĺžku diania,
akoby bol priateľ,

no nehľadí na naše priania.

Na všetkom nechá stopu,
podpíše sa na nás,
po každom roku,
čas vyhráva zas...

J. Trúsiková

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

17. februára 2018.
Do tanca hrá hudobná skupina Trend 

Vstupenky 17,- € (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.
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Zem spieva
Po prvej sérii úspešného formátu s názvom „Zem spieva“ sa RTVS 
aj v tomto roku vrátila už s druhou sériou tohto programu. Po jej 
oznámení som neváhal ani chvíľku a prihlásil som DFS Turanček  na 
úvodný kasting, ktorý sa konal dňa 15.10.2017 v skanzene v Mar-
tine. V kategórii sólisti skúšali šťastie Zuzana Fecková a Hana 
Železníková, v kategórií hudba a spev členovia DFS Turanček 
s pásmom svadobných piesní z Lubiny.

V Martine nás privítalo veľmi 
chladné a upršané poča-
sie, ale deti podali úžasné 
výkony a vzorne reprezento-
vali Starú Turú, kde hlavne pri 
rozhovoroch s moderátormi 
vznikali úsmevné momenty. 
Vyhodnotenie kastingu bolo 

o dva týždne a odborná porota si 
z 2000 účastníkov vybrala sólové 
číslo Hanky Železníkovej, ktorá 
postúpila do súťaže.  Natáčací 
deň nám produkcia RTVS sta-
novila na 19.11.2017. Okrem 
Hanky Železníkovej sa ho 
zúčastnila aj hudobná zložka 

DFS Turanček v zložení: pri-
máš - Michal Stískal,  prvé 
husle - Paulína Fecková, druhé 
husle - Alex Michalčík, kla-
rinet - Samuel Báleš, harmo-
nika - Matúš Chudík, violová 
kontra - Alexandra Durcová, 
kontrabas - Adam Fecko, ktorí 
Hanku doprevádzali. Po odspie-
vaní súťažného čísla mala Hanka 
viackrát standing ovation a veľmi 
kladné hodnotenie od poroty 
ako aj kapela, ktorá ju dopre-
vádzala. Z vyjadrení poroty 
budem citovať: „Blahoželám 
vám všetkým, Stará Turá môže 
byť pyšná!“. Hneď na ďalší deň 
po kastingu nasledoval natá-
čací deň dokrútok v ZUŠ Stará 

Turá a u Hanky Železníkovej 
doma. Za patriota bola Hanke 
vybraná herečka  Lujza Garajová 
- Schrameková. Dňa 13.1. 2018 
bol odvysielaný záznam RTVS, 
kde ste mohli sledovať osud 
Hanky Železníkovej v relácii 
Zem spieva. Veľmi pekne sa 
chceme poďakovať pani ria-
diteľke ZUŠ Stará Turá Mgr. 
Miroslave Lacovej za pomoc 
pri realizácii projektu Zem 
spieva, Ing. Ivanovi Durcovi  
LESOTUR, s. r. o. za zabezpeče-
nie dopravy do Bratislavy a  pani 
Jitke Durcovej za sladké prekva-
penie v podobe koláčov pre hostí 
z RTVS.

MgA. Michal Stískal 
Autor foto: Patrik Ratajský, ZUŠ

Aktivity žiakov literárno-
dramatického odboru ZUŠ 
aj s profesionálnymi hercami
Vzhľadom na stúpajúci záujem detí o tento zaujímavý odbor ZUŠ sa priamo úmerne zvy-
šuje aj jeho kvalita a všestranné možnosti jeho realizácie. Len v mesiaci december 2017 
ste mali možnosť vidieť a počuť niekoľko samostatných vstupov a predstavení žiakov 
literárno-dramatického odboru (LDO).

 Naši najmenší predškoláci sa predstavili 
svojim rovesníkom a najbližším ako vynika-
júci recitátori a rečníci. Jednotlivé poetické 
vstupy ozvláštnili pre nich detsky prirodze-
nými pohybovými etudami. 

O čosi starší „divadelníci“, žiaci prvého 
stupňa,  naštudovali dramatizáciu úsmevnej 
hry Dobrí čerti. Okrem výraznej formulácie 
divadelných replík rovnako pri postavách 
čertov ako aj anjelov dokázali publikum 
rozosmiať a interaktívne naň reagovať

Našich najstarších žiakov LDO, žiakov 
druhého stupňa, ste mali možnosť vidieť 
v mesiaci december hneď niekoľkokrát. 
Jednou z príležitostí bol Benefičný koncert  
Nadácie ŽIVOT, ktorý sa niesol v duchu 

folklórnych Vianoc. Išlo o divadelné spraco-
vanie ľudových vianočných zvykov priamo 
spred štedrovečerného stola. Naše žiačky 
si mali možnosť zakúsiť aj rolu moderáto-
riek a celý koncert viesť sprievodným slo-
vom. Iným, alternatívnym druhom divadla, 
sa žiaci LDO predstavili na záverečnom 
Vianočnom koncerte s podtitulom Duch 
Vianoc. V komornej atmosfére našej kon-
certnej sály sa predstavili prostredníctvom 
pohybu svojich tieňov. Téma pochmúrnej 
ale pravdivej Vianočnej koledy, pohltila 
v závere koncertu plnú sálu. Emotívny prí-
beh ešte hlbšie umocnil sprevádzajúci klavír 
žiakov nášho hudobného odboru. 

Som rada, že som sa svojim šikovným 

a talentovaným žiakom z LDO mohla 
v závere kalendárneho roka 2017 poďa-
kovať inšpirujúcim projektom. Divadlo 
Nová scéna v Bratislave opätovne organi-
zovalo tvorivý workshop s názvom Nová 
scénička. Deti v ňom mali možnosť spo-
lupracovať s profesionálnymi hercami 
(A. Vargová, Z. Mészárosová, L. Pavlásek, 
T.  Majláth). Celý workshop prebiehal vo 
veľmi tvorivej a uvoľnenej atmosfére. Tento 
projekt finančne podporila Nadácia ŽIVOT 
a Rodičovská rada pri ZUŠ Stará Turá, za čo 
im touto cestou ďakujeme. 

Mgr. Ivana Purtátorová
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Akcia „Cetuň“ 1. časť
Koncom februára si pripomíname 73. výročie cetunskej prestrelky. Boj predstavuje medzník 
v historiografii regionálnej partizánskej vojny, pretože v ňom zahynul veliteľ najaktívnejšie-
ho partizánskeho oddielu v kraji pod Javorinou Miloš Uher. Napriek tomu, že spomienková 
slávnosť v Cetune (v dobových prameňoch z výsluchov príslušníkov jednotky tiež označo-
vaná ako Cetuň) si tento dôležitý medzník každoročne pripomína, udalosti osudného 27. 
februára 1945 zostávajú naďalej nejasné, ba dokonca si v niektorých prípadoch protirečia. 
Prostredníctvom kritického rozboru pramenného materiálu a zachovaných výpovedí  sa 
pokúsime udalosť rekonštruovať. .

V prvom mesiaci roka 1945 zaznamenali 
podjavorinskí partizáni zvýšenú aktivitu. 
Súvisela s rozhodnutím veliteľa oddielu 
Hurban Miloša Uhra o plánovaných pre-
padoch ustupujúcich nemeckých jedno-
tiek. Keďže vojská wehrmachtu sa postupne 
pripravovali na ústup smerom na Moravu, 
obavy z toho, aby im partizáni nestrieľali na 
chrbát, boli opodstatnené. Preto od janu-
ára 1945 začali proti „banditom“ podnikať 
bojové akcie. Okresný náčelník v situačnom 
hlásení z 15. februára 1945 konštatoval: „(...) 
činnosť partizánov za posledných 2 týždňov 
obživla najmä na Javorine, ktorá priamo 
susedí s Protektorátom Čechy a Morava. 
Nemecké vojsko vojenskými akciami činnosť 
týchto partizánov sleduje a prenasleduje a zdá 
sa, že sa tieto tlupy, vzhľadom na blízkosť 
sovietskeho sliezského frontu, sú úmyselne 
nasadzované, aby tak rušily kľud a poriadok.“

Akciu proti podjavorinským partizánom 
uskutočnili jednotky wehrmachtu v dvoch 
dňoch – 11. a 13. februára 1945. Prvý útok 
smeroval na kopanicu Dúbrava, kde mali 
partizáni svoje pozície. Podľa neveľmi pre-
svedčivých zápiskov kronikára oddielu 
Hurban Antona Kamenického si stretnutie 
vyžiadalo 5 mŕtvych a 18 zranených nemec-
kých vojakov. Ďalší útok smeroval na osadu 
Kopcové, pričom sa nemecké jednotky pokú-
sili partizánov obkľúčiť. Partizáni spustili na 
Nemcov streľbu a pôvodný plán stroskotal. 
Chaos v radoch partizánov však spôsobila 
ťažká paľba z mínometov, pričom sa museli 
stiahnuť do lesa, kde nepriateľ nepo-
stupoval. Nemci sa pustili do vypaľo-
vania príbytkov kopaničiarov. Zhoreli 
2 domy a 10 stodôl. Lubinský notár 
sa k boju vrátil v hlásení z 24. febru-
ára 1945: „Pri tejto príležitosti nemecké 
vojsko podpálilo domy a stodoly sťa 
z trestu, že majitelia držia s partizánmi. 
Dovoľujem si poznamenať, že už samá 
okolnosť, keď niekto býva na tak odľah-
lom mieste, je nebezpečné pre týchto ľudí 
i keď sú nevinní. Tunajší ľudia znášali 
teror kde s jednej, kde s druhej strany, ale 
aktívne neboli činní.“ Hlásenie sa priro-
dzene snažilo marginalizovať angažo-
vanosť kopaničiarov v otázke podpory 
partizánov. 

Postup frontovej línie dával tušiť, 
že hraničný prechod na oboch stra-
nách hranice bude v nasledujúcich 

mesiacoch plniť dôležitú úlohu pri ústupe 
nemeckých vojsk. Menšie partizánske 
oddiely mohli v rýchlych výpadoch vážne 
narušiť organizované prechody, nevraviac 
o možných nebezpečenstvách takýchto 
výpadov pre zásobovanie. 

Vďaka vyššie uvedeným skutoč-
nostiam sa podjavorinský región ocitol 
v zozname lokalít, o ktoré sa začala zaují-
mať špeciálna protipartizánska jednotka 
SS-Kampfgruppe Edelweiss. Viedol ju veľmi 
skúsený SS-Sturmbannführer Erwin Thun 
von Hohenstein. Jednotka mala 4 oddiely 
– nemecký, slovenský, kozácky a kaukaz-
ský, spolu približne 250 mužov. Slovenskej 
časti velil SS-Hauptsturmführer Ladislav 
Nižňanský. Jednotka sa zúčastňovala na 
protipartizánskych operáciách a podľa veli-
teľa Hohensteina zorganizovala asi 50 akcií, 
počas ktorých zajali približne 500-600 ľudí 
a zabili 50 až 60 partizánov. Zajatcov údajne 
odovzdávali orgánom Sicherheitsdienstu. 
To však asi nebolo pravidlom, pretože pred 
príchodom do regiónu sa jednotka zúčast-
nila 7. februára 1945 na prepade 3 bunkrov 
v lese Kameň pri obci Kšinná, kde sa ukrý-
valo 18 Židov. Pred zavraždením ich obrali 
o všetky cennosti a následne zlikvidovali 
neďaleko bunkrov. Všetci členovia dostávali 
plat 500 Ks mesačne, zvýšené prídely potra-
vín a taktiež si mohli prisvojiť veci zajatých 
partizánov.

Jedným z cieľov jednotky mala byť eli-
minácia partizánskeho oddielu Hurban, 

resp. jeho veliteľa Uhra. Edelweissovci sa 
presunuli 26. februára 1945 zo Žiliny do 
Moravského Lieskového. Príchod potvr-
dila správa notárskeho úradu, pričom došlo 
k menšiemu nedorozumeniu medzi prísluš-
níkmi SS-Kampfgruppe Edelweiss a ubyto-
vanými slovenskými vojakmi: „26. (februára 
– pozn. aut.) došla do obce pravdepodobne 
čiastka Vlasovovej armády, v ktorej väčšiu 
čiastku tvoria Kirgizi a mimo týchto sú tam 
Slováci, Poliaci, Rusi a Nemci. Títo si z veľkým 
dôrazom vymáhali ubytovanie, pri čom došlo 
k malému nedorozumeniu pri tom, keď veli-
teľ tejto novej Vlasovovej jednotky chcel mať 
vojsko pohromade ubytované v jednej budove, 
kde sú ubytovaní slovenskí vojaci, ktorých 
chcel presídliť do viacerých menších ubikácií 
tu v dedine.“ Veliteľovi slovenského vojska 
npor. Jurigovi dokonca zabrali byt. Scenár 
prepadu bol vopred starostlivo pripravený. 
Jednotka už mala skúsenosti v akciách proti 
povstalcom. V jej plánoch figurovali konfi-
denti, ktorí privádzali príslušníkov jednotky 
na stopu partizánov. Veľkú úlohu zohrávalo 
prekvapenie napadnutých. Edelweissovci 
sa mali zamaskovať a velitelia Hohenstein 
a Nižňanský si na vojenské uniformy dali 
vysoké sovietske vyznamenania. Okrem 
príslušníkov jednotky SS-Kampfgruppe 
Edelweiss sa na akcii podieľali gardisti a prí-
slušníci domobrany.

Pramene:
KRIŠTOFÍK, J.: „Javorinu Nemci nikdy nedo-
stanú!“ Odboj a partizánske hnutie v pod-
javorinskom regióne 1939 – 1945. Banská 
Bystrica: Múzeum Slovenského národného 
povstania, 2017; Štátny archív Bratislava, 
pob. Trenčín, f. Okresný úrad Nové Mesto 
n./V.; Archiv bezpečnostních složek Praha, 
f. Stíhaní nacistických válečných zločinců 
325 – 54 – 2.  Protokol z výsluchu Erwina 
Thuna – Hohensteina zo 4. 12. 1945; HALAJ, 
D. (zost.): Fašistické represálie na Slovensku. 
Bratislava: Obzor, 1990.

Juraj Krištofík

Ladislav Nižňanský (v dolnom rade v strede) s príslušníkmi svojho protipartizánskeho oddielu
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Múdrosť ako byť šťastným
„Každý je sám tvorcom svojho šťastia,“ – vraví porekadlo. A jedna-
ko sami máme niekoľkokrát denne na jazyku: „Ach, čo som taká 
nešťastná...?!“

Sme mrzutí, keď prší a daždivý 
deň považujeme za nešťastie. 
Dožúvame sa (nárečový výraz 
pre hádať sa – pozn. red.) a sme 
nešťastní... Práca sa nám zdá byť 
nepríjemná... a sme nešťastní! 
Sme nespokojní s ťažkými 
životnými podmienkami..., sme 
skľúčení chorobou... Peniaze 
nám nestačia..., máme obavy 
o zajtrajšok..., porovnávame 
svoje položenie s výhodnejšími 
pomermi druhých atď. Ani celý 
hárok by nám nestačil k povy-
počítavaniu okolností, ktoré nás 
neustále vyvádzajú z rovnováhy. 
A záverom? Vyriekneme osudné 
slovo „Som nešťastná!“ Keby 
sme len vyriekli...! Ale preciťu-
jeme ho – s celým jeho obsahom 
a príčinami... A svoju dušu otra-
vujeme neblahou náladou... 

Ako sa ale ku šťastiu 
vychovávať?

Sú medzi nami ľudia pova-
hou naklonení ku šťastiu, akosi 
od narodenia obdarení túhou 
k radosti. A často nachádzame 
ľudí šťastných práve žijúcich 

v slabších hmotných pome-
roch. Pravé šťastie nepozostáva 
výhradne z hmotných predme-
tov, ako by sme si to predstavo-
vali – ale tiež z darov duševných, 
čo kotvia na dne duše ľudskej. 
A to v každej. Len treba vyhľadať 
ten záhyb, kde sa onen blažený 
pocit spokojnosti a vyrovnania 
skrýva...a budeme skutočne 
šťastnými. 

Kto je nemajetným, myš-
lienka na chudobu ho bohatším 
neučiní. Ale statočné získavanie 
každodenného chleba... Alebo 
postupne i hmotných kladov, 
ktorými rozradostníme mravnú 
podstatu svojho života. 

Keď sme nemocní, zármutok 
nás neuzdraví. Avšak spokojné 
uváženie stavu posilní ducha 
a jeho pomocou postupne bude 
sa uzdravovať i telo. Vraví sa: 

„Telo si samo pomôže. Len mu 
daj ku tomu príležitosti.“

Netreba sa obávať budúceho 
dňa –  môže nám priniesť veci 
lepšie, ako sa domnievame. Ale 
odvahou ducha kráčajme vpred 

– s odovzdaním sa do vôle Božej. 
Ak učiníš niekomu krivdu, 

naprav ju ako sa len dá. 
Oľutovanie neodčiní zlo samo 
sebou. A aké krásne je vyrov-
nanie duší prejavené v čine. 
Utužuje sa takýmto odčinením 
priateľský zväzok čistou nezišt-
nou láskou, ktorá je zrejmým 
šťastím človeka. 

Netreba plakať za včerajškom 
ani prechovávať tklivé obavy 
na zajtrajšok. To nám iba pre-
káža v prítomnosti dobre konať 
a myslieť. Strácame energiu 
k novému jednaniu. Sme šťastní, 
keď vždy docielime a v kaž-
dej práci vieme hľadať niečo 
čo potešuje, lebo vo všetkom 
môže byť aspoň zrniečko šťastia. 
Uspokojme sa s tým, čo nám leží 
na dosah a vtesnajme svoje žia-
dosti do dosiahnuteľnej formy – 
budeme spokojnými a šťastnými. 
I pri plnení povinnosti môžeme 
v sebe vzbudiť pocit radostného 
zadosťučinenia, keď si sprítom-
níme jej cieľ k dobru druhých. 
Tým dosiahneme vytrvalosti 
a trpezlivosti – dvoch cností, 
ktoré sú nám tak prepotrebné 
k pocitu šťastia. Koľko žiadostí 
hlodá vnútro človeka, taká veľká 
je jeho bieda... Nebedákajme 
nad ničím, čo sa podľa zákonov 
Božích a prírodných zmeniť 

nedá. (So všetkým -  ako to dané 
pomery dovolia a podľa nášho 
presvedčenia sa hľaďme spriate-
liť.) Spaľujme jedovaté chápadlá 
nespokojnosti.

K takému ponímaniu šťastia 
učme i naše deti. Detská duša 
je neobyčajne vnímavá. Keď 
ono počuje dospelých škamrať 
na pomery (hoci by to bolo len 
daždivé počasie), zostane dieťa 
rozmarné, svojhlavé a vlastne ho 
učíme nespokojnosti.

Pravý pocit šťastia čiže spo-
kojnosti môže sa len vo vnútri 
človeka objaviť a vyvinúť. Aby 
účinkoval na vonkajšie vplyvy 
a potlačoval nepríjemné pocity, 
musí vychádzať z vnútra.  

Ošetrujme pocit šťastia ako 
najväčšie umenie alebo vedu 
a ostatné sa už samo dostaví.

Irena Molecová-Vagačová 
Zredigoval: Mgr. Martin Malo, 

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Kto bola Irena Molecová-Vagačová?
Irena Molecová-Vagačová 
(1896-1972) sa narodila 
v Starej Turej ako jedno zo 
14 detí Michala Vagača Ráca 
(člena bryndziarskeho rodu 
Vagačovcov) a Anny Ježovej 
Párovskej. Od roku 1919 vyu-
čovala na Štátnej chlapčen-
skej a dievčenskej meštianskej 
škole v Trenčíne. V tomto 
meste sa roku 1923 vydala za 
Dezidera Moleca (1897-1972), 
ktorý ako notár postupne pôso-
bil v rôznych lokalitách. Už 
v Trenčianskej Teplej sa venovala 
sa výskumu ľudového odevu 
a tradičnej svadby (príspevok 
v knižke Monografia Tr. Teplej 
a Tr. Teplíc, 1936). Na jej podnet 
bol niekedy začiatkom 30-tych 
rokov 20. storočia založený prvý 
tepliansky folklórny súbor. Jeho 
členku Máriu Pšenákovú prihlá-
sila do slovenskej súťaže krásy 
(1935), ktorú táto dievčina aj 

vyhrala. Vynikajúcimi osob-
nosťami a významnými rodmi 
(Valovič, Galbavý, Vallo, Molec, 
Vagač atď.) Starej Turej počas 19. 
storočia sa zaoberala v článku 
Učme sa od svojich predkov, 
ktorý na pokračovanie vychá-
dzal v časopise Nová žena (1940). 

Po štúdiu na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského získala 
po obhájení 244-stranovej dizer-
tačnej práce Pospolitá kultúra 
v Omšení a jej funkčný charak-
ter titul PhDr. (1947) 

Pani Molecová-Vagačová 
zomrela takmer úplne zabudnutá 
v Trenčíne, kde je spolu s man-
želom pochovaná na tamojšom 
cintoríne. Keďže bola bezdetná, 
dedili vzdialení príbuzní, ktorí 
celú jej písomnú pozostalosť 
bez najmenšieho ohľadu na 
hodnotu vyhodili. Citeľnou 
stratou je napríklad nezacho-
vaný súbor okolo 250 – 270 
ľudových piesní, ktoré notárova 
manželka zozbierala a zapísala: 
len zlomok z tohto počtu je uve-
dený vo vyššie zmienenej vedec-
kej rozprave. Zachoval sa však 
korigovaný rukopis publikácie 
„Omšenský ľudový kroj v kultúr-
nom okruhu Trenčianska“, ktorú 

– ako autorka vo svojej dizertácii 
poznamenala – nebolo možné 
vydať pre ťažkosti s farbotlačou 
výšiviek. 

Osobnosť Ireny Molecovej-
Vagačovej zostáva nedocenená 
i v súčasnosti, hoci jej prínos 
do slovenského národopisu 
medzivojnového obdobia je 
neodškriepiteľný. 

Martin Malo 
Trenčianske múzeum v Trenčíne

OBČIANSKA INZERCIA

Prijmem predavačku 
do obchodu s oblečením. 
Bližšie informácie na tel. č. 
0907 034 423.

Predám dámsky a pánsky 
starší bicykel v zachovalom 
stave. Zároveň dám do pre-
nájmu garáž pri Chirane. 
Cena dohodou. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 0904 022 
302, volať podvečer.

Predám sporák na tuhé 
palivo vo veľmi dobrom 
stave. Cena dohodou. Bližšie 
informácie na tel. č. 032/776 
45 47 alebo 0907 566 454.

Predám záhradu a chatu. 
Pozemok v OV sa nachá-
dza v záhradkárskej oblasti 
Šášnatá 12. Rozloha 483/16 
m2, chatka na poschodie, 
pivnica, elektrika, vodovod, 
prístupová cesta, miesto na 
parkovanie. Cena dohodou. 
Bližšie informácie na tel. č. 
0905 148 983.
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Spomienky dospelej vnučky na 
Michala Slavku zo Starej Turej

Ak by som hluchým mal byť dnes, 
v prosbe sa srdce chveje: 

v hluchnúcom uchu anjelskej 
piesne nech akord zneje.

Toto je jedna sloha jednej básne z mnohých 
básní Michala Slavku. Narodil sa 15.8.1921 
v slovenskej obci Kysáč v Srbsku vo 
Vojvodinskom autonómnom kraji v okrese 
Nový Sad slovenským rodičom. Na Starú 
Turú prišiel v roku 1947. Tu sa o 2 roky 
oženil s Alžbetou Hlubučkovou. Vlastenec, 
esejista, literárny kritik a historik, prekla-
dateľ, spisovateľ, básnik. Vlastnil obrovskú 
knižnicu. Mal svoj ex libris – znak majiteľa 
knihy nalepený do knihy. My ho poznáme 
ako znalca diela Kristíny a Márie Royových, 
spoluzakladateľa a dlhoročného správcu 
ich Pamätnej izby, presbytera a účtovníka 
evanjelického zboru, dušu evanjelického 
kostola. Ja osobne som ho spoznala pred 50 
rokmi ako malé dieťa. V Podjavorinskom 
výrobnom družstve Stará Turá robil účtov-
níka. Pracoval  tam aj môj otec. Podnik vždy 
k Vianociam pre deti svojich zamestnancov 
poriadal besiedku. Stále mám pred očami 
obrovský vysvietený vianočný stromček, pod 
ním veľa darčekov, bábiky, knihy, autíčka, 
hračky a dobrého uja Slavku s krátkymi 
fúzikmi, ktorý zaujímavo rozprával a roz-
dával nám darčeky. Ale až sme mu povedali 
básničku alebo zaspievali pesničku a on nás 
za to pochválil a pohladil po vláskoch. Pekne 
to s deťmi vedel. Veď mal doma štyri svoje 

–  Radomíra, Svetozára, Svetlušu a Nadeždu. 
Michal Slavka opustil tento svet 8.8.2016 
v neuveriteľnom veku 95 rokov. Jeho telesné 
pozostatky sú uložené v rodinnom urnovom 
hrobe v Sedmihorkách u Turnova v Čechách. 
Vzácny človek. Nevyčerpateľná studnica 
vedomostí. Takého sme ho poznali, takého 
si ho pamätáme.

Mňa úplná  náhoda nedávno priviedla na 
stretnutie s jeho vnučkou Janou Ševčíkovou 
(1983), Nadeždinou dcérou. Konalo sa 
priamo v byte jej starých rodičov Slavkovcov 
na Starej Turej. Využila som príležitosť, aby 
nám predstavila svojho dedinka z tej rodin-
nej stránky, ako si ho pamätá ona. 

Janka, vyštudovali ste vysokú školu, 
medzinárodné vzťahy. Ovplyvnil váš starý 
otec nejako výber vašej profesie?
To nie, keďže sa venujem ľudským zdrojom. 
Ale určite ovplyvnil iné veci. A to je  vníma-
nie sveta ako takého do hĺbky a vieru v Boha. 

Pred rokom váš starý otec opustil tento 
svet. Ako si na neho spomínate? Čím 
boli prázdniny u starých rodičov pre vás 
výnimočné?
To boli najvýnimočnejšie prázdniny. Pre 
mňa je toto úplne také výnimočné miesto 
(rozplakala sa). Smutné je to tu všetko teraz. 
Som  s tým zmierená.  Takto ten život beží. 
Len to boli také časy, ktoré sa už nevrátia. 
Všetky moje sny sa odohrávajú na Turej. 
V priestoroch tohto bytu. Babička s dedin-
kom boli úžasní, veľmi starostliví. A záro-
veň neboli takí, že by nám do niečoho veľmi 
kibicovali. Nechali nás žiť, podporovali nás 
v tom, čo sme chceli robiť. Nebolo to také, že 
by sme tu mali nejaké pravidlá. Tu bolo vždy 
strašne veľa lásky. A to je kľúčové. My sme sa 
tu stretávali cez zimu. Aj každé letné prázd-
niny. Moja mamina bola učiteľka, takže mala 
2 mesiace prázdnin a boli sme tu celé letá. 
A ja som tu bola pomaly každý voľný víkend, 
kedy sa dalo. Bolo mi tu dobre s babičkou 

a s dedinkom. 

Čo vám zo starých 
rodičov najviac 
utkvelo?
J e d n o z n a č n e 
láska. Ten prístup. 
Dedinko nebol 
veľmi komunika-
tívny, čo sa týka soci-
álnych väzieb. Skorej 
sme ho počúvali, 
keď rozprával. Mne 
pri dedinkovi bolo 
strašne dobre a on 
mi urobil všetko, čo 

mi videl na očiach. Babička sa o nás s veľ-
kou láskou starala. Viedli nás k láske a viere 
v Boha. Babička o tom možno viacej hovo-
rila, dedinko o tom viacej písal. Vždy to bolo 
o tom, aby sme sa my k sebe navzájom sprá-
vali s rešpektom a s úctou. 

Vaša babička má 100 rokov. Neuveriteľné.
Áno. Máme ju doma, v Bratislave. Stará sa 
o ňu moja mamina. Babička ešte žije, ale už 
sa sem nevráti. Na nej vidno, aká je šťastná 
napriek tomu, že vie, že už chodiť nebude. 
Ona sa teší, že zomrie a odíde do neba. A jej 
prístup zahŕňal aj starostlivosť o dedinka, 
ktorý bol skorej hĺbavý a skorej žil v tých 
vlastných myšlienkach a v tom svojom vlast-
nom svete. A babička bola tá, ktorá ho s lás-
kou milovala celý život.

Babička sa sem nevráti. A čo vy?
Máme to tu strašne radi aj s manželom. 
A chceli by sme si tu nejakú chalúpku zado-
vážiť. Stará Turá a celé toto prostredie okolo 
je nádherné. Je to blízko Bratislavy, čo je 
výhoda. A je tu taká úžasná energia.

Vy čítate dedinkove básne alebo jeho dielo?
Viem, o čom písal, ale veľmi to nečítam. Musí 
byť človek na to nastavený. Lebo dedinko 
písal z takej veľmi silnej hĺbky, na ktorú musí 
byť človek pripravený. Otvoriť si k tomu 
srdce. V dnešnej rýchlej dobe nie vždy máte 
chvíľku, kedy sa dokážete zahĺbiť do takých 
silných myšlienok a otvoriť si myseľ. 

Ako by ste teda pár slovami zhrnuli cha-
rakteristiku svojich starých rodičov?
Láska je cesta. Láska k blížnym a k svojmu 
celému životu. A to je kľúč, ktorý sa tu snažili 
moji starí rodičia zanechať. 

Ja sa na náhody nespolieham. Ale toto bola 
nádherná náhoda. Vďaka nej nás Janka 
zaviedla do minulosti domčeka vedľa evan-
jelickej fary, aby nám odhalila spomienky 
zašlých čias na svojich starých rodičov. 
Spomienky stále živé. Spomienky, ktoré jej 
nikdy nezapadnú prachom. Spomienky na 
človeka nám veľmi známeho, nášho, vzácne-
ho...z tej inej „vnučkovskej“ stránky. 

Mgr. Elena Rubaninská 
(článok vznikol a bol spracovaný 

v roku 2017, pozn. redakcie)

Babinka s dedinkom.

 9. 2. Od brehov Eufratu do krajiny Nílu
  príbeh Abraháma a Jozefa

 10. 2. Mojžiš a Hatšepsut
  príbeh výnimočného muža a odvážnej ženy

 11. 2. Exodus – výmysel alebo skutočnosť
  príbeh vyslobodenia a záchrany židovského národa

TAJUPLNÝ SVET FARAÓNOV 
         VO SVETLE BIBLIE

KDE: Kaviareň, Dom kultúry Javorina, STARÁ TURÁ
PREDNÁŠA: Bc. Marek Riečan

9. 2 - 11. 2. 2018 | vždy o 18:00 hod.

potvrdzuje archeológia Bibliu?
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Vianočný muzikál OZ Sluha Stará Turá NEBO PRELOMENÉ
Taký je jeho názov. Hudobno-dramatický krúžok OZ Sluha od svojho 
vzniku v roku 2011 každoročne k tichej adventnej atmosfére plnej 
očakávania vianočných sviatkov prispieva nejakým muzikálom. Za 
posledné 4 roky to boli Taká zvláštna noc, Vianočné kúzlo, Ako prišli 
lastovičky domov a Nebo prelomené.

Občianske združenie Sluha...
...pôsobí v Starej Turej od roku 2006. Jeho riaditeľom je Peter Ferík, 
predsedom Mgr. Pavol Trúsik. Sídli v Domove bielych hláv. Ten dala 
postaviť ako starobinec  Kristína Royová (1860-1936). Slávnostne 
bol otvorený 2. mája 1933. Silnými inšpiráciami, vzorom a ideálmi 
OZ Sluha sú charitatívne ideály sestier Royových, Kristíny a Márie 
(1858-1924) a cieľ ich práce – služba ľuďom. Vyplýva to i zo samot-
ného názvu OZ. Prevzali ho z názvu rovnomennej divadelnej hry 
K. Royovej – Sluha. Korešponduje s náplňou svojej činnosti – pomá-
hať ľuďom. OZ Sluha pokračuje v šľapajach sestier Royových v oblasti 
duchovnej, kultúrnej a sociálnej. Deťom a mládeži sa venujú viace-
rými činnosťami. Od roku 2011 formou hudobno–dramatického 
krúžku pod vedením Jany Feríkovej, DiS.art. Krúžok v súčasnosti 
navštevuje 35 členov. Od roku 2015 OZ Sluha predáva vlastnú kávu 
AUGUST ROY. Jej názov nesie meno otca sestier Royových Augusta 
Roya, evanjelického farára na Starej Turej v rokoch 1847-1884.

Káva s príbehom
Taký prívlastok má spomínaná káva. Ten príbeh je smutný. Ale aby 
ho rodiny ním žijúce ľahšie zvládali, výťažok z kávy za jeden rok 
im OZ venuje na uľahčenie riešenia ako pomoc blížnym v núdzi. 
Výťažok za rok 2016, 1800 eur, venovali rodine Osipovej na drahú 
špeciálnu rehabilitáciu pre ich 2-ročnú dcérku Noemi postihnutú 
detskou mozgovou obrnou. Predseda OZ Peter Ferík druhý príbeh 
predstavil takto:

„Výnosy za rok 2017 sme venovali do Prešova pre rodinu 8-roč-
ného Marka Šambronského. Marko sa narodil 9.9.2009. Hneď po 
pôrode zistili, že má nefunkčnú pravú hemisféru. To znamená, že 
ľavá časť tela nebude fungovať. Prognózy pre život aj pre vývin tohto 
chlapca boli veľmi zlé. Podstúpil si rôzne terapie, liečby, operácie. 
Má fyzické aj mentálne postihnutie, postihnutý zrak, sluch, reč, pre-
hĺtanie...Marko tvrdo a ťažko bojoval a bojuje. Vybojoval si aj prvé 
kroky. A rodina s ním. Nevzdávajú to. A my sme sa rozhodli, že im 
pomôžeme. A venovali sme im výťažok z predaja kávy  za rok 2017, 
2000 eur, na podporu liečby a rehabilitáciu chlapca. Je to vďaka 
vám, že kupujete kávu August Roy. Stará Turá je malé mesto, ale 
s veľkým srdcom. Ja preto milujem Vianoce na Starej Turej, že vy, 
jej obyvatelia, ovplyvňujete i ďalšie mestá. Pred 130 rokmi s tým 
začali dve útle ženy Mária a Kristína Royové prijatím Pána Boha 
do svojho života. To zmenilo ich život. A ovplyvnili nielen vtedajšie 
Rakúsko-Uhorsko, ale pol sveta. A toto funguje dodnes. Stará Turá 
stále ovplyvňuje aj iných ľudí nielen vo svojom regióne.“ Kto pije 
kávu August Roy, každým dúškom pomáha blížnemu. Podporuje 
príbehy, v ktorých je človek človeku bratom.

V záplave darov a malých darčekov, 
preplnených stolov a krásnych stromčekov, 

v žiare sviečok a detských úsmevov, 
ja v tichu srdca putujem za hviezdou.

To sú slová prvej 
slohy úvodnej piesne 

„Vianočná“ muzi-
kálu „Nebo prelo-
mené“ z pera autorky 
Márie Volárovej 
v podaní hosťujú-
cej sólovej speváčky 
kresťanských piesní 
Noemi Nováčekovej. 
Okrem nej sa pred-
stavil aj domáci 
sólista Samuel Pecka. 
Vyrástol v hudobno-
-dramatickom krúžku 
OZ Sluha. Popri vyso-
koškolskému štúdiu 
teológie študuje na 
konzervatóriu spev. 
V muzikáli účinkovali i jeho štyria súrodenci. Ďalšie sóla spie-
vali Noemi Lysá, Alžbetka Urbančíková, Vaneska Nivnická, Sárka 
Pecková, Anetka Maláriková, Jakub Pecka, Darko Mráz, Ondrík 
Stuchlý. Doprevádzala ich vlastná hudobná skupina v zložení: Janka 
Mária Mrázová na klavíri, Alenka Durcová na flaute, Lea Manďáková 
na gitare, Sárka Pecková na husliach, Patrik Masár cajonom a per-
cussiami. Príbeh tančekmi zdobili dievčatá tanečnej školy BIBS 
z Myjavy pod vedením Bibiany Michalcovej. Väčšina piesní pred-
stavenia je z muzikálu Boží baránok autora Dana Barkera v preklade 
Jany Nagajovej. Niektoré piesne sú od neznámych autorov. 

Prichádza z neba a dáva sa nám sám, 
do biedy sveta lásku núka nám. 

Hoc´malé dieťa, veľký význam má, 
tak otvor dlane a vezmi, čo ti dá.

Vedie ma k najväčšiemu daru sveta, 
v Betléme, kde leží malé dieťa. 

No kto ten dar nevezme a nerozbalí, 
jeho moc a význam neodhalí.

Toto sú ostatné slová úvodnej piesne. Muzikál skrýva v sebe veľa 
tajomstiev a symbolov. „Nebo prelomené“ je metaforické vyjadrenie 
toho, že Pán Boh zostúpil na zem. Síce ako malé dieťa, ale predsa 
to bol Boh, Boží syn. Zostúpil na zem aj so svojím kráľovstvom. To 
kráľovstvo predstavuje trón hore v nebi, ktorý sa po príchode na 
zem premení na chudobnú a skromnú maštaľku plnú symbolov. 
Ale najskôr si ho veľmi arogantne privlastní človek, ktorému nepatrí 
a sadne si naň. Nakoniec trón končí tam, kde prijali Pána Ježiša. 
Posolstvom a zmyslom muzikálu je nabádať ľudí prijať Ježiša Krista 
do svojich sŕdc a domovov, aby zmenil ich životy a aby potom mohli 
ovplyvňovať iných ľudí. Na záver všetci spievali: 

 Zástupy anjelov spievali glória, 
Spievali, Boh že dá ľuďom dar pokoja. 

Narodil sa v Betléme, lásku, radosť dal aj mne. 
Túžim spievať s anjelmi tiež ten refrén nádherný.

Text a foto: Mgr. Elena Rubaninská

Janka Feríková, vedúca hudobno-
dramatického krúžku OZ Sluha

Všetci účinkujúci
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Detský tenisový turnaj
Dňa 28.12.2017 sa konal Detský 
tenisový turnaj vo dvojhrách. 
Turnaja sa zúčastnili deti, ktoré 
poctivo trénujú aj v zimných 
mesiacoch.

Tento sviatočný čas odohrali 
systémom každý s každým veľa 

pekných súbojov, po ktorých sa 
z celkového víťazstva tešil Peťo 
Čaňo. Druhé miesto obsadil 
Tomáško Malek a na treťom 
mieste skončil Janko Augustín.

Mgr. Tomáš Malek 
TK Stará Turá

Výsledky Novoročnej 
streleckej súťaže žiakov
Vo štvrtok dňa 18.1.2018 sa 
v telocvični na Hurbanovej ulici 
súťažilo v streleckom viacboji 
žiakov streleckého krúžku pod 
vedením trénera Petra Milatu. 
Streľba z laserových pušiek, hod 
tenisovou loptičkou na presnosť 
a futbalové derby dôkladne pre-
verili šikovnosť žiakov a dvadsať 
súťažiacich. Pre časovú tieseň sa 
súťaž zo vzduchovky S-631 odlo-
žila na budúci krúžok. Súťaž sa 
konala pod záštitou Nadácia 
život.

Výsledky:
1. Potfaj Leo Daniel 16 b.
2. Žáček Marcel 12 b.
3. Kyška Matúš 11 b.
4. Augustínová Eva 10 b.
5. Labudík Oliver 10 b.
6.Ostrovský Ľubomír 8 b.
7. Jambor Marek 8 b.

8. Kokavec Tomáš 8 b.
9. Habánek Filip 7 b.
10. Škandera Jakub 7 b.
11. Klč Lukáš 7 b.
12. Fáber Nicolas 7 b.
13. Labudík Patrik 6 b.
14. Poláková Kristína 5 b.
15. Barto Jakub 5 b.
16. Klimáček Aleš 5 b.
17. Barto Matúš 5 b.
18. Poláková Gabika 5 b.
19. Markech Filip 5 b.
20. Blažko Adam 5 b. 

Kráľom strelcov pre rok 2017 sa 
stal žiak Habánek Filip, ktorého 
vybrala predchádzajúca krá-
ľovná Augustínová Eva. 

Víťazi na prvých troch 
miestach si odniesli diplom, 
medailu a drobnú sladkosť.

Tréner Milata Peter

Ypsilon – slovina je hra
Zapojili sme sa do súťaže 
Ypsilon, je to zábavná súťaž 
pre žiakov ZŠ v predmete 
slovenský jazyk a literatúra. 
Jej hlavným cieľom bolo pro-
pagovať a popularizovať slo-
venský jazyk a literatúru ako 
vyučovací predmet, zábavnou 
formou. 

Dňa 13.12.2017 sa žiaci 
tretích a štvrtých ročníkov 
dali do vypĺňanie písomných 

testov, ktoré podporujú aktívne 
myslenie žiakov a podnecujú 
ich flexibilitu. Testy zvládli 
všetci veľmi dobre a všetkým 
sa páčili, najviac sa darilo 
Marekovi Gajdošíkovi z 3. B 
triedy, ktorý dosiahol 100 % 
úspešnosť.

Gratulujeme a tešíme sa na 
ďalší ročník.

Mgr. Soňa Kotrasová 
koordinátor súťaže

Mesto Stará Turá 
a

ZŠ na Hurbanovej ulici

poriadajú 

TURNAJ 
V NOHEJBALE

- XVIII. roèník -

O putovný pohár mesta Stará Turá
so spomienkou na Miroslava Dunajèíka

Telocvièòa na ZŠ - Hurbanova ulica

Informácie a prihlášky najneskôr 14. februára 2018:

tel. 746 1615, 0905 446 984, e-mail: media@staratura.sk

Mgr. Michalec -  ZŠ Stará Turá, tel. 776 3639
Mgr. Krè - Mestský úrad Stará Turá, 

17. februára 2018 o 8.30 hod.
(Sobota)

17. februára 2018 o 8.30 hod.
(Sobota)


