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13. Tradičný ples
8. február, 19.00 h, Hotel Lipa

Kopaničiarsky ples
16. február, KD Papraď

Spoločenský večer
16. február, 19.00 h, 
jedáleň SOŠ Stará Turá
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A Balalajka 2019

20. február, 18.00 h, DK Javorina

Stravovanie podľa Terapie jedlom
8. február, 17.00 h, DK Javorina

Zdravé zúbky
13. február, 10.00 h, MC Žabka

ŠP
OR

T Turnaj v nohejbale
23. február, 8.30 h, 
telocvičňa ZŠ Hurbanova

Burza vrúbľov
1. marec, 
15.00 – 18.00 h, 
DK JavorinaPR
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Muzikál Artaban, uvedený 23. decembra 
2018, patrí k našim posledným spomien-
kam na minuloročné Vianoce. Predstavil sa 
v ňom spevokol Lastovičky, ktorý funguje 
pri o. z. SLUHA, v spolupráci s Tanečnou 
školu Bibs Myjava. Príbeh stvárnený na 
doskách DK Javorina vyrozprával legendu 
o neznámom mudrcovi, ktorý putoval do 

Betlehema, no neprišiel včas, pretože dal 
prednosť naoko malým veciam – pomoci 
svojim blížnym. Preukázanou láskou sa 
však k betlehemskému dieťaťu priblížil viac 
ako mnohí z tých, ktorí ho mohli vidieť na 
vlastné oči. 

Február ako najmenší mesiac v roku 
môže byť aj pre nás príležitosťou sústrediť 
sa na malé, akoby nepodstatné, veci v našich 
životoch. Po období najoslavovanejších 
sviatkov, prichádza trochu nenápadné obdo-
bie, ktoré nás drží v teple domácností a len 
pribúdajúce svetlo môže byť pre nás prísľu-
bom veľkých letných akcií (niekoľko z nich 
nájdete aj v prílohe nášho časopisu). Život 
mesta i život človeka je však skôr podobný 
mozaike, ktorá sa skladá z malých dieli-
kov. Každý z nich je podstatný, no vidíme 
to hlavne vtedy, keď nám táto čiastočka 
chýba. Podobne aj každý z nás je dôležitý 
pre život našej komunity, či sme malí a či 

veľkí, s funkciami alebo bez nich. Tým naj-
menším som to raz vyjadril básničkou v det-
skom časopise Dúha. 

Prajeme Vám február plný krásnych, veľ-
kých i malých, vecí. 

Pavol Trúsik 
a redakcia Staroturiaskeho spravodajcu

Vo vnútri čísla
Prehľad demografického vývoja 
mesta Stará Turá str. 2

Voľné miesta v zariadení 
opatrovateľskej služby str. 3

Ako kultúrne sme žili v roku 2018 str. 4

Štedré a radostné Vianoce str. 5

Dôležité výročia SOŠ Stará Turá str. 6

Zimné radovánky v materskej škole str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Výučbové workshopy so špičkovými 
slovenskými tanečníkmi v ZUŠ str. 10

Uvedenie do života knihy 
Remeslá Starej Turej str. 11

Činnosť Mestského múzea v roku 2018 str. 13

Stolní tenisti v polovici sezóny str. 14

Dobre rozbehnuté súťaže družstiev MBK str. 15

Tenisová sezóna žien 2018  str. 16

Malý február

Len malíček si medzi mesiacmi!
Zaznelo o februári.

No v každom veľkom dostihu
zvíťazí len jazdec malý.

... Dávid stojí pred obrom
a dobre sa mu v boji darí!

Muzikál Artaban autor foto: Martin Medňanský 
KALENDÁR PODUJATÍ 

V MESTE na r. 2019
farebná 
príloha
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Prehľad demografického vývoja mesta Stará Turá za rok 2018
I v roku 2018 trend v postupnom úbytku oby-

vateľstva pokračoval. Z prehľadu stavu obyvateľov 
je viditeľné ako malo mesto na konci roka 2018 
o 111 obyvateľov menej ako v predošlom roku. 

V prehľadných tabuľkách Vám ponúkame 

tiež detailný počet obyvateľov v centrálnej časti 
mesta a v jeho jednotlivých miestnych častiach. 
Nájdete tu i základné údaje o demografickom 
vývoji v meste Stará Turá za posledných 6 rokov. 

V poslednej tabuľke uvádzame prehľad 

vybraných matričných úkonov, ktoré boli v meste 
vykonané v minulom roku a pre porovnanie uvá-
dzame aj vybrané matričné úkony od roku 2014.

Správne oddelenie MsÚ Stará Turá

Prehľad vybraných matričných úkonov za 
obdobie r. 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018:

Matričný úkon (ukazovateľ) 2014 2015 2016 2017 2018
Počet uzavretých manželstiev v meste 40 44 54 29 30
     z toho: cirkevne uzavretých 18 13 19 12 6
                  uzavretých s cudzincom 1 2 4 2 3
Počet úmrtí vybavených v meste 
(zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce) 69 68 69 72 72

Počet rozvedených manželstiev 32 15 23 37 21
Počet určení otcovstva 31 36 31 33 35

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2013 – 2018:

r. 
2013

r. 
2014

r. 
2015

r. 
2016

r. 
2017

r. 
2018

Počet obyvateľov 
k 1.1. uved. roka 9 392 9 292 9 245 9 170 9 054 8 978

Počet narodených občanov 77 80 77 68 70 67
Počet prihlásených občanov 60 88 92 73 102 70
Počet zomretých občanov 92 72 81 86 99 91
Počet odhlásených občanov 145 143 163 171 149 157
Prírastok (+) / Úbýtok (-) -100 - 47 - 75 - 116 - 76 -111

Počet obyvateľov
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

Stav 
k 1.1.2019 

8 867

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

Miestna časť
Počet 

obyvateľov 
k 1.1.2016

Počet 
obyvateľov 
k 1.1.2017

Počet 
obyvateľov 
k 1.1.2018

Počet 
obyvateľov 
k 1.1.2018

Stará Turá (cent.časť) 7 837 7 837 7 670 7 555
Černochov vrch 188 180 183 187
z toho: Černochov vrch 61 59 60 63
             Drgoňova dolina 93 86 88 91
             Durcova dolina 34 35 35 33
Papraď 415 410 400 408
z toho: Papraď 400 396 384 392
             U Mikulcov 15 14 16 16
Jazviny 37 39 42 40
Topolecká 416 416 410 405
z toho: Topolecká 396 394 388 386
             Hlavina 20 22 22 19
Súš 277 271 273 272
z toho: Súš 95 92 88 88
             Lazy 11 10 11 11
             Trávniky 124 123 129 130
             U Samkov 47 46 45 43

Mesto Stará Turá spolu 9 170 9 054 8 978 8 867

 
 

 

Čo pre Vás pripravujeme v MC Žabka  
v mesiaci Február 2019 

 
1.2.    Spievanky a tančeky o 10.00hod.,  
          Začíname šiť na stroji o 16.30hod. 
4.2.    Cvičenie s bábätkami o 9.30hod.,  Plastelínkovo o 10.30hod. 
           Body toning o 19.00hod.  
5.2. Herňa otvorená.,  Jóga dospelí o 19.00hod. 
6.2. Herňa otvorená., Body toning o 19.00hod. 
7.2. Pohybové hry o 10.00hod.,  Jóga dospelí o 18.00hod. 
8.2. Spievanky a tančeky o 10.00hod.,  
          Začíname šiť na stroji o 16.30hod. 
11.2. Cvičenie s bábätkami o 9.30hod.,  Plastelínkovo o 10.30hod. 
           Body toning o 19.00hod. 
12.2.  Herňa otvorená.,  Jóga dospelí o 19.00hod. 
13.2. Veselé zúbky o 10:00 hod., Body toning o 19.00hod. 
14.2. Montessori aktivity o 10.00hod.,  Jóga dospelí o 18.00hod. 
15.2. Spievanky a tančeky o 10.00hod.,  
          Začíname šiť na stroji o 16.30hod. 
18.2. Cvičenie s bábätkami o 9.30hod.,  Plastelínkovo o 10.30hod. 
           Body toning o 19.00hod. 
19.2. Herňa otvorená.,  Jóga dospelí o 19.00hod. 
20.2. Herňa otvorená., Body toning o 19.00hod. 
21.2. Pohybové hry o 10.00hod.,  Jóga dospelí o 18.00hod. 
22.2. Spievanky a tančeky o 10.00hod.,  
          Začíname šiť na stroji o 16.30hod. 
25.2. Cvičenie s bábätkami o 9.30hod.,  Plastelínkovo o 10.30hod. 
           Body toning o 19.00hod. 
26.2. Herňa otvorená., Montessori pre škôlkárov 16:30 – 17:30 
  Jóga dospelí o 19.00hod. 
27.2. Herňa otvorená., Body toning o 19.00hod. 
28.2. Montessori aktivity o 10.00hod.,  Jóga dospelí o 18.00hod. 
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Poskytovanie domácej 
opatrovateľskej služby
I vám môže mesto Stará Turá poskytovať 
opatrovateľskú službu v domácnosti 
prostredníctvom terénnych opatrovateliek. 
V rámci domácej opatrovateľskej služby 
zabezpečujeme pomoc fyzickým osobám, 
odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch sta-
rostlivosti o svoju domácnosť a základných 
sociálnych aktivitách. 

Občan platí za 1 hodinu opatrovateľ-
skej služby úhradu 1,50 €. Ostatné náklady 
sú uhrádzané z rozpočtu mesta. V súčasnej 
dobe máme voľnú kapacitu, preto využite 
túto možnosť. 

V prípade záujmu o poskytovanie 
domácej opatrovateľskej služby kontaktujte 
sociálne oddelenie MsÚ na tel. číslach: 

032/746 16 45,  032/746 16 46
0915/984 306,  0905/638 860

alebo osobne v Dome štátnej 
správy, Družstevná ul., Stará Turá na 
1. poschodí.  Informácie tiež nájdete aj na 
www.staratura.sk.

sociálne oddelenie MsÚ

Voľné miesta v zariadení 
opatrovateľskej služby

Mesto Stará Turá poskytuje opatrovateľskú službu aj v Zariadení opatrovateľskej 
služby (ZOS), ktoré sídli na ul. 8. apríla v Starej Turej. V ZOS sa poskytuje sociálna 
služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby. V ZOS sa poskytuje ubytovanie, strava, upratovanie, pranie, žehlenie, sociálne 
poradenstvo a podpora, záujmová činnosť, spoločenské aktivity. 

Výška úhrady za poskytované služby 
sa určuje podľa všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Stará Turá a je podmie-
nená stupňom odkázanosti občana, ktorý 
má stanovený v rozhodnutí o odkázanosti.  

V súčasnej dobe máme voľné miesta. 
V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení opatrovateľskej služby 
kontaktujte: 
• vedúcu zariadenia na tel. čísle: 

032/776 3804, 0905/554 872 alebo
• vedúcu sociálneho oddelenia MsÚ na 

tel. čísle: 032/746 1646,  0905/638 860.
Informácie nájdete aj na www.staratura.sk.

sociálne oddelenie MsÚ

§ Dňa 2.12.2018 počas kontroly verejného poriadku na Námestí slobody 
pri rozsvecovaní adventnej sviečky hliadka zistila, že na lavičke za 

tribúnou sedí starší muž, ktorý pri vstávaní spadol na zem. Následne bolo 
zistené, že muž je v podnapitom stave a nakoľko bola poľadovica, sám by 
sa domov nedostal. Jednalo sa o J. B. bytom Stará Turá. Menovaný bol 
hliadkou odprevadený až do miesta trvalého bydliska.

§ Dňa 4.12.2018 sa v čase od 09:00 hod. hliadka MsP zúčastnila na 
priestupkovom konaní k veci znečisťovania ovzdušia dymom z komínu 

nehnuteľnosti pána  P. J. bytom Stará Turá. Výstupom konania bolo naria-
denie odboru ŽP, aby pán P. predložil revíziu kotla na tuhé palivo, ktorý 
používa od r. 2000, ďalej aby predložil doklad, že kotol je prispôsobený na 
spaľovanie pilín a štiepky. Tieto doklady musí menovaný predložiť do 60 dní .

§ Dňa 9.12.2018 o 21:20 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie od pána 
Č., že v byte na šiestom poschodí, kde bývajú nájomníci zo Srbska je 

veľký hluk. Hliadka oznam následne preverila. Na uvedenom mieste však 
žiaden hluk nebol zaznamenaný. Pán Č. hliadke uviedol, že tesne pred 
príchodom hliadky MsP na miesto hluk ustal. Byt podľa zistení patrí firme 
Injekta a takýto problém sa už v minulosti vyskytol. Hliadka zazvonila a po 
otvorení upozornila nájomníkov na nevhodnosť svojho konania.

§ Dňa 12.12.2018 hliadka MsP na sociálnom oddelení MsÚ zisťo-
vala informácie o možnostiach ubytovania miestnych bezdomovcov 

v útulku pre bezdomovcov v NM na Trenčianskej ceste. Prípadní záujem-
covia musia spĺňať nasledovné podmienky. Potrebujú vypísanú žiadosť do 
útulku a taktiež potvrdenie od lekára o zdravotnom stave, hlavne o infekč-
ných chorobách. Suma ktorú budú platiť mesačne je 55 Euro. Získané infor-
mácie budú hliadky MsP  bezdomovcom tlmočiť počas práce s nimi v teréne.

§ Dňa 13.12.2018 o 11:30 hod. oznámila pracovníčka SOŠ, že na inter-
náte majú osobu, ktorá im neplatí za ubytovanie a nechce odísť. Na 

mieste bolo zistené že D. S. bytom Prešov je na ubytovni a doteraz za neho 
platila ubytovanie firma Elster, ktorá ho zamestnávala. Keďže firma s ním 
ukončila pracovný pomer, prestala platiť za ubytovanie. Menovaný bol 
hliadkou MsP vyzvaný, aby opustil miesto, nakoľko nie je zaplatené. Na 
výzvu si pobalil veci, opustil izbu a odišiel na vrátnicu. Tam sa ešte pokú-
šal dohodnúť, či by nemohol v prípade zaplatenia ostať. Tuto záležitosť 
hliadka MsP už nechala na kompetentných a po ubezpečení pracovníčok, 
že už nepotrebujú pomoc odišla z miesta.

MsP Stará Turá

Z denníka MsP

Zariadenie opatrovateľskej služby Stará Turá
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Ako kultúrne sme 
žili v roku 2018

Keď si rok s rokom ruku podáva, je čas, aby sme i my v Dome kul-
túry Javorina bilancovali starý rok a plánovali rok nový. Hodnotíme, 
čo nám dal a naopak čo nám vzal, či sa nám podarilo pripraviť 
zaujímavé kultúrne vyžitie pre Staroturancov,  či sme naplnili oča-
kávania našich návštevníkov. 

Robiť kultúru v meste ako je 
Stará Turá nie je celkom jedno-
duché, hoci opak by sa mohol 
zdať pravdou. Pri organizo-
vaní podujatí musíme vychá-
dzať z technických i finančných 
možností a miestnych podmie-
nok, teda možnej návštevnosti. 
Ponuka agentúr je veľmi široká, 
programy  hodnotné, ale nájdu 
sa i také, z ktorých sme my sami 
mierne sklamaní. Pri výbere 
programu zvažujeme všetky pre 
a proti. Mnohé vystúpenia, ktoré 
sa v okolitých mestách tešia veľ-
kej obľube, sa u nás v Starej Turej 
nestretli s priaznivým ohla-
som. Inokedy predstavenie, od 
ktorého neočakávame veľa, sa 
predáva nad naše očakávania. 
Staroturanci nemajú vyhranený 
druh kultúry, ku ktorému by naj-
viac inklinovali. Sú mestá i obce 
orientované najmä na folklór, či 
divadlo. V minulosti Stará Turá 
bola spätá s dychovkou, keďže 
dychová hudba mala v našom 
meste tradíciu. Ale v súčas-
nosti je už priaznivcov tohto 
žánru poriedko. Preto sa sna-
žíme zabezpečovať rôznorodú 
kultúru, aby sme uspokojili čo 
najširšie spektrum občanov. 
V roku 2018 medzi najúspeš-
nejšie programy patril koncert 
vokálnej skupiny Fragile, pesnič-
kárky Simy Martausovej a Pavla 
Helana, hudobno–zábavný 
program To najlepšie od... (hud. 
skupina Veselá trojka, Progres 
a Kysucká vrchárska heligónka 
a Števo Hruštinec) a cestova-
teľské rozprávanie Pálenica 
Borisa Filana. Obľube sa tešili 
hudobné detské programy, 
ktoré deti poznajú z DVD a CD. 
Najžiadanešnejší bol koncert 
Mira Jaroša, Spievankovo 
a Smejko a Tanculienka. Trvalé 
miesto v kalendári podujatí 
majú remeselné akcie a podu-
jatia zamerané na rozvoj tra-
dícii a zvykov -Vítanie jari, 
Kopaničársky jarmek i Vianočný 
trh. V minulom roku sme 

realizovali nový projekt Živé 
dielne, ktorého cieľom bola 
nielen prezentácia ľudových 
remesiel, posilnenie vedomia 
kultúrnej identity, ale i vytvo-
renie skutočných živých dielní, 
kde návštevníci plietli z prú-
tia, vyšívali, paličkovali, priadli 
a dokonca zhotovovali varešky. 
Úspešné podujatie, ktorého 
sa zúčastnili najmä cezpoľní 
návštevníci, od Trenčína až po 
Senicu. Druhá časť projektu sa 
uskutočnila v základnej škole za 
účasti remeselníkov, ktorí deťom 
priblížili rezbárstvo, pradenie, 
paličkovanie a prípravu tradič-
ných domácich jedál. Pravdaže 
všetko bolo s názornými ukáž-
kami a ochutnávkou jedál. 

Festivalom Divné veci Stará 
Turá žila už po 4-krát. Opäť 
sme pre návštevníkov pripravili 
koncerty, výstupy, workshopy, 
výstavy a pohybové aktivity. 
Tento krát bola do projektu 
zapojená i ZUŠ, čím žiaci zís-
kali priestor na zaujímavú 
prezentáciu.

Iný druh prezentácie a to 
formou výstavy mal Klub palič-
kovanej čipky. Jedinečné  práce 
mali návštevníci možnosť 
vzhliadnuť v máji 2018. V jar-
ných mesiacoch sa uskutočnila 
výstava fotografii z olympiád, 
ktorých autorom je výborný 
fotograf Martin Medňanský. 
Predvianočné obdobie bolo 
venované výstave „Vyzdobte 
sa“. Návštevníkom sme pri-
blížili rôzne módne doplnky, 
používané našimi rodičmi, či 
prarodičmi.

V dome kultúry sme neza-
búdali ani na aktivity zamerané 
na získavanie nových vedomostí 
a zručností. Už niekoľko rokov 
úspešne pracuje Malá rezbárska 
škola. Dokonca záujem o kurz 
bol väčší ako sú kapacitné 
možnosti kurzu. V tanečných 
krokoch sa zdokonaľovali dve 
skupiny kurzistov, začiatočníci 
i mierne pokročilí. Ženy, ktoré 

rady pripravujú pre svojich blíz-
kych zdravé dobroty, boli veľmi 
spokojné s kurzom kváskového 
chleba a pečenia medovníkov.

V poslednom období sa ľudia 
opäť vracajú k bohatstvu prírody 
a múdrostí našich predkov.  To 
potvrdila i beseda s bylinkárkou 
p. Annou Kopáčovou. Otázkam 
výživy a trendom v oblasti zdra-
viu prospešnej životosprávy bolo 
venované stretnutie s Igorom 
Bukovským. Počas roka sme 
besedovali i s literárnymi tvor-
cami p. Martinou Monošovou 
a Milanom Hurtíkom. 

V tomto mojom príspevku 
som spomenula len časť podu-
jatí, ktoré dom kultúry pripravil. 
Určite i v roku 2019 sa budeme 

snažiť ponúknuť našim návštev-
níkom čo najlepšie akcie a mož-
nosti, aby Stará Turá kultúrne 
žila. Budeme načúvať hlasom 
našich navštevovateľov a ak to 
bude reálne, budeme sa snažiť 
splniť ich očakávania. Naopak 
my by sme si priali, aby si 
Staroturanci v tejto rýchlej dobe 
našli viac času na návštevu kon-
certu, či divadelného predsta-
venia, na stretnutie s priateľmi 
počas našich voľnočasových 
akcií. A zamestnancom malých 
i veľkých firiem by sme želali, 
aby na nich  zamestnávatelia 
nezabúdali a dopriali im viac 
kultúrneho vyžitia. 

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina

Prosba o pomoc pri riešení bezpečného 
prechodu žiakov do školy a zo školy

V poslednej dobe nás rodičia upozornili na nebezpečné situácie, 
ktoré vznikajú pri prechode pre chodcov pri Základnej škole. ZŠ 
požiadala o pomoc mesto Stará Turá a Mestskú políciu a spo-
ločne sme hľadali riešenie. Chceli by sme preto poprosiť rodičov 
a obyvateľov mesta Stará Turá o pomoc pri riešení bezpečného 
prechodu žiakov pri ZŠ na Hurbanovej ulici i na Komenského 
ulici v ranných i poobedných hodinách – zavedením hliadok, 
aby sme ochránili našich žiakov a predišlo sa vážnym doprav-
ným nehodám. Prosíme dobrovoľníkov, aby sa prihlásili v ZŠ, 
Mestskej polícií, ktorá by ich vyškolila zabezpečila im ochranné 
prvky pri pomoci riešenia bezpečného prechodu detí.

ZŠ Stará Turá
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Štedré a radostné Vianoce
Napriek tomu, že pokojná vianočná nálada a uvoľnenie sa nám rozplynuli do bežných 
povinností a radostí, stále sa s potešením vraciame do vzácnych chvíľ, ktoré sme prežili 
počas vianočných sviatkov. Tieto sviatky majú osobité čaro. Snažíme sa byť vľúdni a milí 
voči blízkym, prežiť spolu sviatočný čas v radosti a láske. Drobnými darčekmi chceme po-
tešiť tých, ktorí sú pre nás dôležití a bez nich by náš život bol oveľa prázdnejší a smutnejší...

Nie každý má to šťastie, že ho obklopuje 
rodina, s ktorou môže prežívať spoločnú 
radosť počas sviatkov. Nie každá rodina má 
dostatok prostriedkov, aby dokázala rozžia-
riť očká svojich detí v radostnom očakávaní 
darčekov pod stromčekom. Vďaka projektu 
Urobme si štedrejšie Vianoce dokážeme 
obdarovať aj tieto rodiny. Vďaka spolupráci 
Nadácie ŽIVOT, Evanjelickej cirkvi a. v., 
Rímskokatolíckej cirkvi, MC Žabka a ďalších 
nadšencov sa do projektu zapojilo množ-
stvo dobrých ľudí, ktorí nákupom darčekov, 
napečením domáceho pečiva chceli potešiť 
práve túto skupinu. Modlitebňa ECAV sa 
počas celého popoludnia v piatok 21. 12. 

zapĺňala množstvom prinesených darov, 
domácich koláčikov, rozvoniavala vianoč-
nou kapustnicou. Skupina žien, ktorá sa 
venovala triedeniu a baleniu balíčkov pre 
jednotlivé rodiny sa nezastavila do nesko-
rého večera. Koledníci, ktorí si na ďalší deň 
ráno vyzdvihli často veľmi objemné balíčky 
pre rodiny, sa zhostili svojej úlohy skvele. 
Prvé chvíle neistoty z nich opadli, keď boli 
s vďačnosťou a občas aj slzičkou dojatia pri-
jatí v domácnostiach. S vinšom, u niektorých 
aj spevom, odovzdali bohaté dary v podobe 
kapustnice, domáceho pečiva, ovocia, koz-
metiky, hračiek, oblečenia a iných potrieb 
do domácnosti. Radosť a príjemné pocity 

šťastia naplnili obe skupiny. Tých, ktorí boli 
obdarovaní, aj tých, ktorí obdarovávali. 

Aj vďaka projektu Urobme si štedrejšie 
Vianoce sa v Starej Turej vytvára komunita, 
v ktorej silnie pocit spolupatričnosti, ochoty 
pomôcť, napĺňať potreby iných ľudí... Veď aj 
takýmito aktivitami sa stáva život v meste 
a v okolí krajší a radostnejší.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
otvorili svoje srdcia a svojimi darmi pote-
šili iných ľudí. O tom, že darov nebolo 
málo, svedčí aj počet obdarovaných – 127 
osôb. Najväčšia vďaka patrí všetkým, ktorí 
pomohli pri príprave darčekov, návštevách 
rodín a venovali kus vzácneho voľného času 
v predvianočnom období tomuto zmyslupl-
nému podujatiu.  

Júlia Bublavá - Nadácia ŽIVOT 
Daniela Stuchlá - ECAV

Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019
sa uskutoční na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky zo dňa 10. januára 2019 o vyhlásení volieb 
prezidenta Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy 
Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. 
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnia 
v sobotu 16. marca 2019 od 700 – 2200 hod.
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním 

preukazom totožnosti.

V Starej Turej, dňa 24.1.2019 PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta

Miesto konania volieb
Okrsok č. 1 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie-
veľká zasadačka č. dv. 136

Mesto
Družstevná 430-451, 454, 456-481, 483-485, 487-501, 

507-512, 677, 680, 689-690, 692-693, 740, 745
Hurbanova 156-157, 3157
Podjavorinskej 284, 516, 519, 524-535
SNP 3, 265-266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675
Okrsok č. 2 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Základná škola, 
Hurbanova ul. č. 128/25

Hurbanova  91, 97, 103, 120, 125, 138-139, 3138, 143, 152, 154, 3154
Námestie Slobody 76
SNP 73-74, 83, 149
Okrsok č. 3 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Požiarna zbrojnica, 
Mýtna ul. č. 554/18, I. posch.

Dubník I. a II. 1031, 1111, 1144, 1157, 1162, 1175, 1176, 1184, 1190, 1320
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 612-652, 712-723, 741, 2707
Lúčna 3024-3027, 3028-3030
Mýtna 290, 537, 539, 541, 544-553, 555-557, 595
Němcovej 654-659
Sadová 3000-3011, 3012-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3033, 3037
Štúrova 108, 127, 559-594, 596-611, 653, 683-687, 738, 739, 750
Uhrova 660-673, 701-711
Okrsok č. 4 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Jiráskova ul. č. 168/16, Prevak, 
bývalé dets. jasle, prízemie

Dibrovova 220-229, 232-238, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 195, 196
Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201-217, 764-771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Dom kultúry Javorina 
č. 378/55, učebňa č. 78

Gen. M. R. Štefánika 363-368, 383-385
Lipová 369-371
SNP 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich v ulici

Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, býv. kaviareň

Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 304, 306, 308-317, 676
Holubyho 114, 283, 289, 318, 335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 119, 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263
Trávniky 2551-2599, 2576, 2601-2604, 2607, 

2613-2614, 2621, 2630, 2635, 2642
Okrsok č. 7 – Drgoňova dolina Požiarna zbrojnica, 
 I. poschodie č. d. 1239
Černochov Vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330, 1341
Drgoňova Dolina 1203-1254, 1316, 1324, 1327
Durcova Dolina 1297-1315, 1323, 1328, 1332-1333
Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom, č. d. 1569
Jazviny 1726--1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1728, 1791-1798, 1800-1804, 1809, 1811, 1813, 
 1817-1818, 1820-1821, 1823, 1825, 1829, 1835, 1837
U Mikulcov 1759-1789
Okrsok č. 9 – Topolecká Požiarna zbrojnica č. d. 2118
Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2255, 2258, 2260, 2265-2266, 2269, 2274-2276, 
 2281, 2282, 2284, 2285, 2289, 2291, 2291-2295
Okrsok č. 10 – Súš Požiarna zbrojnica č. d. 2462
Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2526, 2600, 2605, 2608, 2617, 2626, 2637, 2638, 2644
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612
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SOŠ Stará Turá oslávila 
niekoľko dôležitých výročí

V krásnom predvianočnom období, dňa 3. decembra 2018 sa 
v jedálni SOŠ Stará Turá, ktorá vychováva technické talenty 
úspešné aj za hranicami Slovenska, konala oslava hneď niekoľ-
kých dôležitých výročí školy. Súčasná Stredná odborná škola Stará 
Turá v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja vznikla zlúčením dvoch škôl – Stredného odborného učilišťa 
elektrotechnického (70 výročie vzniku) a Strednej priemyselnej 
školy elektrotechnickej v Starej Turej (50 výročie vzniku). Spoločne 
to obe školy „úspešne  ťahajú“ už 15 rokov. Dôležité medzníky 
v histórii škôl, ktoré ovplyvnili životy mnohých ľudí a zmenili aj tvár 
mesta, si pripomenuli súčasní i bývalí zamestnanci, žiaci školy 
i organizácie a firmy, ktoré so školou úspešne spolupracujú sláv-
nostným programom. 

Prvé učňovské stredisko bolo v Starej 
Turej zriadené v školskom roku 1948/1949. 
K strojným dielňam sa v 60-tych rokoch pri-
stavila budova školy, ručných dielní a nový 
internát. Škola v tom čase vychovávala 
odborníkov strojárskeho a neskôr elektro-
technického zamerania najmä pre potreby 
podniku Chirana Stará Turá. V 70-tych 
rokoch zmenila názov na Stredné odborné 
učilište elektrotechnické a zavedené boli aj 
nové študijné odbory – mechanik elektro-
nik a mechanik nastavovač a učebné odbory 
obrábač kovov a strojný mechanik. Od škol-
ského roku 1977/1978 začala výučba v súčas-
nom areáli SOŠ Stará Turá. 

Stredná priemyselná škola elektrotech-
nická, zameraná na výučbu zdravotníckej 
techniky, vznikla v Starej Turej v roku 1968. 
Prvým študijným odborom bola prístrojová 
a zdravotnícka technika, neskôr automati-
začná technika a elektronické oznamovacie 
zariadenia. 

Po dlhom období samostatnej existen-
cie týchto škôl prišli zmeny v spoločnosti 
spôsobené demografickou krivkou i opti-
malizáciou škôl. Prvého septembra 2003 boli 
školy zlúčené do jednej, ktorá sa pôvodne 
nazývala Združená stredná škola elektro-
technická. Súčasný názov škola získala až 
v roku 2008. 

SOŠ Stará Turá vzdeláva študentov najmä 
v strojárstve, elektrotechnike a informatic-
kých odboroch. Každým rokom odbory ino-
vuje, aby boli zaujímavé nielen pre budúcich 
študentov, ale najmä pre potreby zamestná-
vateľov. Svoje miesto má aj v systéme duál-
neho vzdelávania, kde má podpísané zmluvy 
s 3 firmami a ďalšie pripravuje. Súčasne je 
v systéme duálneho vzdelávania zapojených 
18 študentov a ďalších viac ako 40 študentov 
tretieho a štvrtého ročníka je na odbornom 
výcviku vo firmách.

Kvalitná odborná príprava zabezpečila 
študentom aj mnohé úspechy v krajských, 
celoštátnych i medzinárodných súťažiach. 
V súťaži stredných odborných škôl o pohár 
predsedu TSK vo vedomostných súťažiach 

škola obsadzuje pravidelne medai-
lové pozície, až osemkrát získala 
prvé miesto ako najúspešnejšia 
SOŠ v kraji, štyrikrát obsadila 
druhé miesto a dvakrát skončila 
na mieste treťom. Za úspešnú repre-
zentáciu školy a Slovenskej republiky 
v odbore elektrotechnika na európ-
skej súťaži odborných zručností 
a talentu EuroSkills, získal tento 
rok najvyššie ocenenie Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
náš študent Miroslav Chalko. Tieto 
úspechy sú určite zadosťučinením 
pre všetkých učiteľov, ktorí svoje vedomosti 
dlhé roky odovzdávajú svojim žiakom. 

Okrúhle výročie bolo aj príležitosťou 
poďakovať za obetavú prácu dlhoročným 
pedagogickým i nepedagogickým zamest-
nancom školy. Okrem programu, v ktorom 
sa predstavila Ľudová hudba Základnej 
umeleckej školy zo Starej Turej či hudobne 
i pohybovo talentovaní študenti školy, im 
osobne vyjadril svoju vďaku a obdiv aj 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. Z jeho 
rúk si pri významnej príležitosti prevzalo 
pamätný list 13 pedagogických a 3 nepeda-
gogickí zamestnanci školy, vrátane súčas-
ného i bývalého riaditeľa SOŠ Stará Turá:
• Ing. Jaroslav Dzuro
• Mgr. Alena Dzurová
• Mgr. Igor Gašparík
• Jozef Hruda
• Mgr. Eva Jančálková
• Ing. Pavol Macúch
• RNDr. Edita Zámečníková
• Ing. Janka Nerádová
• RNDr. Marta Kučerová
• Mgr. Klaudia Urbanová
• Mgr. Miroslava Mandáková  
• Ing. Iveta Štefková
• Emília Arbecíková
• Ján Durec
• Ing. Pavel Bahník
• Ing. Milan Duroška

Krásnym darčekom k výročiu bola aj 
kompletná rekonštrukcia školy – výmena 

okien, zateplenie a fasáda, vybudovanie 
nového vestibulu – oddychovej zóny pre 
žiakov. Tiež rekonštrukcia kuchyne, jedálne 
a „inteligentného“ osvetlenia v jedálni, ktorá 
už pripomína skôr reštauráciu lepšej ceno-
vej skupiny. Za to patrí vďaka zriaďovate-
ľovi školy – Trenčianskemu samosprávnemu 
kraju a firme OMS Dojč, s ktorou škola 
dlhodobo úspešne spolupracuje (za realizá-
ciu inteligentného osvetlenia). Pripravuje sa 
komplexná rekonštrukcia telocvične, oprava 
strechy internátu a v rámci projektu iROP aj 
rekonštrukcia dielní a ďalšie zlepšenie tech-
nického vybavenia školy.

V nedeľu  9. decembra sa v Dome kultúry 
Javorina v Starej Turej konal benefičný kon-
cert Nadácie Život. Aj tu bola pri príležitosti 
výročia škola ocenená, spolu so Základnou 
umeleckou školou, ktorá v tomto školskom 
roku oslávi  rovnaké výročie.

Pri príležitosti výročia založenia školy 
a za aktívnu prácu v oblasti stredného 
odborného vzdelávania udelila Trenčianska 
regionálna Slovenská obchodná a priemy-
selná komora škole Pamätný list. Riaditeľovi 
školy Ing. Milanovi Duroškovi ho odovzdal 
predseda Trenčianskej regionálnej komory 
SOPK Boris Paulen na tradičnom podujatí 
Vianočný ART KLUB SOPK, ktorý sa konal 
10. decembra v Trenčianskych Tepliciach.

SOŠ Stará Turá

Pamätný list SOŠ Stará Turá udelený Slovenskou 
obchodnou a priemyselnou komorou 

Odovzdávanie pamätných listov za obetavú prácu dlhoročným 
pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy
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Novinky zo ZŠ
Hoci sa nový rok 2019 už naplno ujal svo-
jej moci, v mysliach a srdciach nás všetkých 
stále doznievajú úprimné želania zdravia, 
šťastia, príjemnej pohody a drobných či väč-
ších radostí a úspechov v osobnom i pracov-
nom živote. V spomienkach sa ešte vraciame 
k niektorým úspechom, ktoré dosiahli naši 
žiaci v závere minulého roka.

Žiaci II. stupňa sa zúčastnili na okres-
nom kole Technickej olympiády, ktoré sa 
uskutočnilo na SPŠ v Novom Meste nad 
Váhom. Našu školu v kategórii A (súťaž 
dvojíc) reprezentovali Simona Makarová 
z 9. C a František Benian z 9. B a v kategó-
rii B (súťaž jednotlivcov) Roman Galbavý 
zo 6.  C. Súťaž pozostávala z dvoch častí: 
v prvej časti žiaci riešili vedomostný test, 
v druhej mali za úlohu skonštruovať výrobok 
podľa technického výkresu. V záverečnom 
hodnotení sa František Benian a Simona 
Makarová umiestnili v súťaži dvojíc na 2. 
mieste a Roman Galbavý v súťaži jednot-
livcov tiež na krásnom 2. mieste.

Žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do celo-
slovenskej informatickej súťaže iBobor, 
ktorej cieľom je posmeliť deti v intenzívnej-
šom používaní moderných technológií pri 

učení sa. V kategórii Drobec – 3. ročník 
boli úspešnými riešiteľmi Julianna Volárová 
(3. A) a Magdaléna Matejáková (3. D). 
V kategórii Bobrík – 4. ročník bolo 6 úspeš-
ných riešiteľov: Marek Gajdošík (4. B), 
Andrej Černý (4. D), Tomáš Adamkovič 
(4. C), Nina Skaličanová (4. B), Filip Černý 
(4. E) a Oliver Báleš (4. C).

Žiaci 3. a 4. ročníka sa v decembri zapo-
jili do 40. ročníka školského kola matema-
tickej súťaže Pytagoriáda. V 3. ročníku titul 

„Úspešný riešiteľ“ získali Julianna Volárová 
(3. A), Matej Stuchlý (3. A) a Magdaléna 
Matejáková (3. D). Vo 4. ročníku sa úspeš-
nými riešiteľmi stali Nina Gregorová (4. E), 
Marek Gajdošík (4. B), Daniel Kadlec 
(4. A), Tomáš Adamkovič (4. B) a  Andrej 
Černý (4. D).

Žiaci 4. B triedy sa zapojili do okresného 
kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla 
tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. 
Organizátori súťaže osobne ocenili všetkých 
žiakov 4. B, ale najvyššie ocenenie si odniesla 
Terézia Poláčková, ktorá získala 1. miesto 
s postupom do krajského kola.

Žiaci 1. A prežili príjemné predvianočné 
chvíle v rámci aktivít „Rodičia deťom“. 
Ochotné mamičky p. Schindlerová a p. 
Hornáčková zdobili s deťmi medovníčky 

– domčeky a stromčeky, z ktorých potom 

spoločne postavili krásnu zimnú dedinku. 
Ďalšia šikovná mamička p. Porubanová si 
pripravila rozhovor o vianočných tradíciách, 
ukážku výroby vianočných sadrových ozdôb 
a každé dieťa si odnieslo domov drobný via-
nočný darček a pozdrav pre svojich najbliž-
ších. Obe aktivity boli precízne a zmysluplne 
pripravené a priniesli nám krásne ukážky 
vytvárania príjemnej rodinnej vianočnej 
atmosféry.

Mesiac január je predovšetkým obdo-
bím preverovania a hodnotenia vedomostí 
žiakov z jednotlivých vyučovacích predme-
tov tak, aby ich polročné vysvedčenia boli 
čo najspravodlivejším a najobjektívnejším 
odrazom ich polročnej práce, snahy a akti-
vity. Popritom sa pomaly opäť začínajú 
rozbiehať aj  rôzne súťaže a aktivity. Pre 
všetkých žiakov 1. ročníka sme 21.1. pri-
pravili ďalšie pokračovanie školského pro-
jektu „Veľkí čítajú malým“, ktorého cieľom 
je povzbudzovať záujem detí o čítanie a det-
skú literatúru. Tentokrát prvákom čítali 
starší kamaráti – piataci. Za účasti p. uči-
teľky Hudečkovej predstavili deťom 1. roč-
níka knihu Dušana Dušeka Babka na rebríku 
a írsku rozprávku O červenej sliepočke.

ZŠ Stará Turá

Pozvánky do CVČ 
Stará Turá

•  V piatok 1. 2. o 10.00 hod. (polročné 
prázdniny) pozývame do CVČ deti ZŠ na 
Prázdninové bingo. Akcia je bezplatná.

•  Sviatok sv. Valentína si s deťmi I. stupňa 
ZŠ pripomenieme na Valentínskom 
kine s pukancami. Akcia sa koná v pia-
tok 15. 2. o 16.00 hod. v CVČ Stará Turá. 
Vstupné: 50 centov. Na akciu je potrebné 
vopred sa prihlásiť, najneskôr do 13. 2. 
2019.

•  V pondelok 18. 2. o 16.30 hod. pokraču-
jeme v Kondično-relaxačnom  orientál-
nom tancovaní pre začiatočníkov. Cena 
2,- €/cvičenie.

•  Posledný februárový pondelok 25. 2. 
o 16.30 hod. v CVČ radi privítame mlad-
ších i starších záujemcov o Kondičný 
tréning pre mládež a dospelých.

•  V piatok 1. 3. 2019 pozývame verejnosť 
do kaviarne DK Javorina, kde spolu 
s Mestom Stará Turá organizujeme I. 
konferenciu Mesto proti kriminalite. 
Program je tvorený diskusnými vystúpe-
niami odborníkov, ktorý sa zameriavajú 
na prácu s deťmi a mládežou v súvislosti 
s prevenciou sociálno-patologických 
javov. Začiatok akcie: 8.00 hod. Vstup 
bezplatný.

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

Zimné radovánky v materskej škole
Teplá a farebná jeseň sa prehupla do mra-
zivých a chladných dní. Deťom z materskej 
školy to však vôbec nevadí. Zimu majú rady 
a s ňou aj všetky aktivity, ktoré ponúka...

Mesiac december prebehol i u nás 
v pokojnej vianočnej atmosfére. Deti vo 
všetkých triedach si nacvičili básne, piesne 
a tančeky, s ktorými sa svojim blízkym pred-
viedli na vianočných besiedkach. Niektoré 
sa spájali i s pečením medovníčkov či výro-
bou vianočných ozdôb a vencov. 

Prijali sme pozvanie na koncert zák-
ladnej umeleckej školy s vianočnou tema-
tikou. Deti spievali známe koledy a piesne, 
naučili sa i nové. Deti zo základnej školy 
pod vedením pani učiteľky Kotrasovej nás 
potešili divadielkom –  rozprávkou o Troch 
prasiatkach.

Najočakávanejšou aktivitou bol príchod 
Mikuláša s anjelom a nám známou čerti-
cou Alicou, prezlečenou za repera Jožka 
Mrkvičku. Šikovné dievčence z centra voľ-
ného času opäť pobavili deti moderným 
atraktívnym programom. A aký by to bol 
Mikuláš bez balíčkov plných sladkostí?

Predškoláci s nacvičeným krátkym 
programom vystúpili i na koncerte Nadácie 
ŽIVOT a svojím vystúpením potešili aj všet-
kých, čo sa zišli na námestí pri rozsvecovaní 
tretej adventnej sviece.

V januári deti potešil sniežik a mohli sa 
začať všetky snehové aktivity – lopatovanie, 

sánkovanie, guľovanie, stavanie snehulia-
kov. Tento rok sme v spolupráci s Penguin 
sport clubom využili i ľadovú plochu zim-
ného štadióna v Novom Meste nad Váhom, 
kde naši predškoláci absolvovali kurz ľado-
vého korčuľovania. Do tejto netradičnej 
zimnej aktivity sa zapojili takmer všetci, 
i deti so slabším vzťahom k športu. Deti 
úspešne prekonávali svoj strach a rozvíjali 
si korčuliarske zručnosti. Pod profesio-
nálnym, zároveň však kamarátskym vede-
ním inštruktorov prežívali deti prirodzenú 
radosť z pohybu.

Do nášho zimného programu neod-
mysliteľne patrí aj kŕmenie vtáčikov, výroba 
vtáčích búdok, pozorovanie stôp zvierat na 
branných vychádzkach či experimenty so 
snehom a ľadom.

Február sa u nás nesie v duchu fašian-
gových zvykov. Navštívime Gazdovský dvor 
v Turej Lúke, kde sa zážitkovým učením 
oboznámime s ľudovými fašiangovými tra-
díciami a zvykmi nášho regiónu. Obdobie 
Fašiangov ukončíme karnevalom a ochut-
návkou šišiek.

Každý mesiac v našej materskej škole pre 
deti pripravujeme a realizujeme veľa zaují-
mavých a netradičných činností, ktoré deti 
obohacujú o nové poznatky a všeobecné 
zručnosti potrebné do ďalšieho života.

za MŠ Mgr. Sylvia Záhorová 
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

• 2. február 2019 o 18:00 – pozývame Vás na tretie premietanie filmu 
PIVNICA, ktorý bol natáčaný aj na Starej Turej. Premietanie bude vo 
veľkej sále DK Javorina. Berte prosím na vedomie, že film je prístupný 
od 15 rokov. Vstupné: dobrovoľné

• 8. február 2019 o 17:00 – prednáška na tému zdravého varenia 
a stravovania pod názvom Stravovanie podľa Terapie jedlom. Silvia 
Horecká, skúsená lektorka školy varenia v Poluse a známa blogerka, 
Vás prevedie svetom potravín. Prezradí nám ako a koľko jesť, čomu 
sa vyhnúť a všetko o jedle aby nám bolo viac prospešné ako škodlivé.
 Vstupné: 4 € (Vstupenky sú na voľné sedenie)

• 20. február 2019 o 18:00 – Sólisti Donského kozáckeho chóru Volnij 
Don Vám prinášajú z rodného Rostova na Done v Rusku svoje piesne 
na turné Balalajka 2019. Tešiť sa môžete na známe ruské melódie 
a tradičné piesne donských kozákov. Koncert je súčasťou jubilejného 
desiateho európskeho turné, počas ktorého vystúpia na viac ako 40 kon-
certoch. Prinášajú energiu, nezameniteľné vokály, virtuozitu na tradič-
ných ruských hudobných nástrojoch a špecifický humor. Vstupné: 7 a 8 €

• 1. marec 2019 od 15:00 do 18:00 – Burza vrúbľov – Burza vrúb-
ľov je venovaná starým a krajovým odrodám ovocných drevín, nášmu 
vzácnemu bielokarpatskému ovocnému pokladu. Organizátori prinesú 
vrúble rôznych odrôd jabloní, hrušiek aj kôstkovín, najmä z Bielych 
Karpát. Záujemcovia si môžu vrúble zobrať a doma naštepiť. Takisto 
môžu priniesť aj vrúble z vlastných záhrad a ponúknuť ich na výmenu. 
K dispozícii budú aj propagačné materiály, k nahliadnutiu ovocinár-
ska literatúra. Poradenstvo k vrúbľovaniu a pestovaniu starých odrôd 
poskytne Bruno Jakubec.

• 3. apríl 2019 o 18:00 – koncert speváčky a gitaristky Lenky Filipovej, 
plný emócií, virtuóznych muzikantských výkonov a komunikácie s publi-
kom. Vstupné: 18 €

• 12. apríla 2019 o 18:00 – Prednáška Hirax o 18:00 – Pozývame Vás 
na motivačnú prednášku Pavla „Hiraxa“ Baričáka. Autor úspešných kníh 
s príchodom štvrtého dielu Šlabikára šťastia „Strachy, vzťahy, sloboda“ 
sa vo svojej prednáške zameria na vzťahy (rozchod, neveru, žiarlenie, 
„prečo si človek priťahuje nedobrého partnera…), strachy, prítomný 
okamih, sebaprijatie, odpustenia sebe a iným, spoznanie seba, zrkad-
lenia sa s rodičmi, výchovu zameranú na rešpektovanie detskej duše 
a určovania hraníc nemocenským prístupom, odbúrania depresívnych 
stavov, riešenia krízových situácií, zbavenia sa blokov a úzkostí z detstva. 
Vstupné: 6 € (predpredaj lístkov na www.predpredaj.sk a www.tickerart.sk)

Informácie o podujatiach, vstupenkách a kurzoch
v kancelárii DK Javorina Stará Turá, tel. č. 032 776 33 66, 

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Matkin, Maxim E.: Zvláštne šťastie • Wurm, Monika: 
Hviezda nad arabským peklom •Banáš, Jozef: Prebijem sa! (Štefánik 
- muž železnej vôle) Detektívky Bryndza, Robert: Dievča v ľade • 
Grisham, John: Bar U kohúta Náučná literatúra Kol.: Architektúra 
na Slovensku (príbeh architektúry a hodnoty architektonického 
dedičstva na území Slovenska) • Dobelli, Rolf: Umenie jasného 
myslenia • Zubercová, Magdaléna: Móda na Slovensku (stručné dejiny 
odievania) • Fontana, David: Sociální dovednosti v praxi Detská 
náučná literatúra Mrázek, Petr: Príbeh elektriny (ako Janko zistil, 
prečo svieti žiarovka) Detská literatúra Nerádová, Mária: Poďme 
objavovať Slovensko (krásne ilustrovaná publikácia pre malých 
čitateľov) • Kerekesová, Katarína: Mimi & Líza - Záhada vianočného 
svetla) • Stoličný, Peter: Dobrý deň, opica Škorica (veselé rozprávky 
o slušnom správaní

Blahoželanie k narodeninám 
Emílii Bielčikovej 

Drahá naša mama, babička a prababička. 
K Tvojim 80-tym narodeninám Ti želáme 

veľa zdravia, šťastia a pohody v kruhu svojich najbližších.

Dcéry Elena a Oľga s rodinami, vnukovia Ľubko a Miško 
a vnučky Petra a Monika s rodinami. Pravnúčikovia 
Karinka, Paťko, Terezka a Samko ti posielajú pusu.

Do ďalšieho života jej všetko 
najlepšie, hlavne zdravie, šťastie 
a veľa krásnych chvíľ prežitých 

v kruhu najbližších želajú synovia 
Jaroslav a Milan s rodinami.

Blahoželanie k jubileu
Dňa 28. januára sa dožila krásneho 
životného jubilea – 90 rokov naša 
drahá mama, babička a prababička

Anna B i e l č i k o v á

Blahoželanie pri príležitosti 88. narodenín
Dňa 9.2.2019 sa dožíva krásneho veku 88 rokov naša milovaná 
mamička, babička  a prababička Ida Juráňová zo Starej Turej. 

Do Tvojich spomienok už sa veľa zmestí,
či šťastie, radosť i slzy, nádherné chvíle...
Je ťažké uveriť, že čas tak rýchlo letí
a dnes k Tvojmu sviatku ťažko hľadať slová. 
Tak čo Ti priať?  To, čo vždy a úprimne,
zdravie, šťastie a lásku, máš tu nás
a máme Ťa rady a to je ten najväčší dar,
čo človek môže mať. 

Krásne narodeniny želajú dcéra a syn 
s rodinami, ostatná rodina a priatelia. 

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

16. februára 2019.
Do tanca hrá hudobná skupina Formát 2. 

Vstupné: 17 EUR (v cene je prípitok, večera 
a 0,5 l vína). Rezervácia a predpredaj vstupeniek 
je možný u Evy Adámkovej, alebo v kancelárii DK 

Javorina Stará Turá, tel. č. 0908 748 983.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
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 9.1.2019 uplynulo 
sedem rokov, čo nás 
navždy opustili naši 
b l í z k i  M á r i a 
D U R C O V Á 
a Radovan VISKUP. 

S láskou spomína celá rodina

•
Dňa 11.12.2018 uplynulo 5 rokov, čo 
nás navždy opustil náš blízky Juraj 
DUREC. 

S láskou spomína celá rodina

•
Už stíchli kroky známe, 

niet hlasu čo nás domov zval, 
niet už cesty, ktorá vedie k mame, 

zostalo len ticho, bolesť a žiaľ. 
Chceli by sme vrátiť späť tú chvíľu, 

chceli by sme zastaviť čas, 
v našich srdciach si však nezomrela 

naďalej budeš žiť v nás. 

Dňa 9.2.2019 uplynie rok od chvíle, 
čo nás navždy opustila, naša milovaná 
mamička, babička, svokra a svatka 
Vierka KRÁLIKOVÁ. 

So smútkom a láskou spomína 
dcéra Veronika s rodinou, syn Jozef 

s rodinou, dcéra Adela s rodinou a svatka Bušová. 

•
Tvoj odchod zabolel a bolí celý čas,  

tá rana v srdci sa už nezahojí,  
aj keď prejde dlhý čas. 

Odišla si tíško, ako odchádza deň  
a v našich srdciach ostáva spomienka len.

Dňa 3.2.2019 uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustila naša milovaná man-
želka, mama a stará mama Oľga 
POTFAJOVÁ. 

S láskou a úctou spomína 
manžel a dcéry.

•
Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci 
bolieť neprestáva. Spomienka na Teba stále 
žije aj keď ťa desať rokov zem čierna kryje.

Dňa 3.1.2019 uplynulo 10 rokov, čo 
nás navždy opustil Ivan JURICA. 

S láskou na teba a s bolesťou 
v srdci spomína matka tvoja.

•
Dňa 22.2.2019 uplynie 6 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, otec, starý 
a prastarý otec Miroslav DRŽKA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím 
tichú spomienku. Ďakujeme!

S láskou spomína celá rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 4.2.2019 uplynú 2 roky, kedy nás 
opustila naša milovaná dobrá man-
želka, mamička, babička a prababička 
Ľudmila MATUŠÍKOVÁ. 

S láskou a úctou spomínajú 
manžel a dcéra s rodinou.

•
To, že sa rana zahojí, 

to je len klamné zdanie.  
V srdci nám bolesť zostala  

a tiché spomínanie.

Dňa 5.2.2019 uplynie 8 rokov, čo nás 
navždy opustil vo veku 86 rokov náš 
drahý manžel, otec, dedko a príbuzný 
pán Vendelín JURÁŇ zo Starej Turej. 
Kto ste ho poznali, spomínajte prosím, 
s nami. 

S láskou a úctou spomína 
manželka a deti s rodinami. 

•
Nesmúťte, že som odišla, len pokoj mi prajte 

a v srdci spomienku si na mňa zachovajte.

Dňa 24.2.2019 si pripomíname 1. výro-
čie, kedy nás navždy opustila naša 
sestra, švagriná, teta a prateta Marta 
VREBOVÁ. Kto ste ju poznali venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou smútiaca rodina. 

•
Je chvíľa, keď končí život a začína spomienka. 

Dňa 31.12.2018 nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko a pradedko 
Miroslav ČECHVALA. S láskou 
a úctou spomína manželka, dcéra 
Daniela a Miroslava s rodinami. Roz-
lúčiť sa, neznamená zabudnúť v našich 
srdciach budeš vždy s nami. Ďakujeme 

všetkým za účasť na jeho poslednej ceste a za pre-
javenie sústrasti. 

Milujúca rodina.

•
Rok je za nami, čo nepočujeme Tvoj hlas, 

zostávaš medzi nami a spomienky žijú v nás.

Dňa 9.2.2019 uplynie 1 rok, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, dedko, 
krstný otec, švagor Mgr. Dušan NAĎ 
zo Starej Turej. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
deti, vnúčatá a ostatná rodina.

•
Dňa 11.2.2019 uplynie 13 rokov, čo 
nás náhle opustil náš brat, švagor, 
ujco, sused a kamarát Vladislav 
KUBEČKA. Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu s nami tichú 
spomienku. 

Smútiaca rodina

Dňa 1.2.2019 uplynie 15 rokov, čo 
nás opustil náš drahý otec a starý 
otec Milan VOLÁR.

S láskou spomínajú manželka, 
syn s manželkou, dcéra, vnuci, 

sestra a ostatná rodina.

•
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, no 

v našich srdciach si stále s nami. 

Dňa 25.1.2019 sme si pripomenuli 
pätnáste výročie, kedy nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko a pra-
dedko Pavel VRKOČ. 
S láskou a úctou spomína celá rodina. 

•
Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť,  

nebolo lieku, aby som mohla žiť.  
Neplačte a nechajte ma tíško spať, 

i bez sĺz je možno spomínať. 

Touto cestou úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našou milovanou 
mamou, babičkou a prababičkou 
Annou NEMCOVOU, ktorá nás 
navždy opustila dňa 16. januára 2019 
vo veku 81 rokov. Ďakujeme za dôs-

tojnú rozlúčku, prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina.

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

Matričné okienko
Vítame bábätká
Zuzana Michálková, Juraj Marek, Erik 
Baďura, Anton Fecko

Idú spoločným životom
• Michael Adams Camp zo Spojených 

štátov amerických a Viktória Držková 
zo Starej Turej

• Jozef Škriečka zo Starej Turej 
a Andrea Petreová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Alžbeta Pavlovičová, Božena Hritzová, Miroslav 
Čechvala, Margareta Strelníková, Zuzana 
Lukáčová, Alena Sekerková, Juraj Kopolovič, 
Anna Nemcová, Hedviga Čierniková

Zoznam jubilantov 
za mesiac FEBRUÁR 2019

• Emília Bielčiková, Ida Juráňová

O Z N A M

V rámci ochrany osobných údajov 
a usmernenia zodpovednej osoby MsÚ 
i firmy SOMI systems, a. s. budú všetky 
nasledujúce inzercie v matričnom okienku 
(Vítame bábätká, Idú spoločným životom, 
Posledné rozlúčky, Zoznam jubilantov) uve-
rejňované len na základe písomného súhlasu.

Občania, ktorí chcú byť uvedený 
v zozname jubilantov za daný mesiac, je 
potrebné, aby navštívili redakciu a podpí-
sali súhlas so spracovaním osobných úda-
jov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.

Za pochopenie ďakujeme! redakcia
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Široká ponuka akcií ZUŠ pre 
verejnosť v predvianočnom čase 

Obdobie po vianočných sviatkoch a koniec kalendárneho roka prináša bilancovanie 
nad uplynulým časom. Uvažujeme nad všetkými plusmi a mínusmi predchádzajúceho 
obdobia, aby sme mohli vykročiť do nového roka tou správnou nohou. 

Keďže naša Základná umelecká škola sa pre Vás snaží hlavne v tomto 
období priniesť čo najviac výstupov, pokúsim sa ich tu spoločne zhr-
núť a prezentovať. O všetkých našich verejných vystúpeniach a úspe-
choch Vás pravidelne informujeme aj na našej webovej stránke školy 
www.zusstaratura.sk/aktuality/. 

Za zmienku iste stojí organizácia klavírneho recitálu nami 
pozvaných pedagógov VŠMU a klavírnych umelcov Idy Černeckej 
a Františka Perglera, ktorí sem priniesli špičkovú štvorručnú kla-
vírnu hru a hlboký umelecký zážitok. Hudobný  a tanečný odbor sa 
prezentoval Výchovnými koncertmi pre I. a II. stupeň  ZŠ v spo-
lupráci zo žiakmi ZŠ v DK Javorina a vianočnou besiedkou pre 
deti MŠ, ktoré sme privítali v koncertnej sále našej školy. Okrem 
početných besiedok strunového, klavírneho a dychového oddelenia, 
ZUŠ zorganizovala Vianočný verejný koncert, kde snaha žiakov 
a pedagógov bola odmenená veľkou účasťou verejnosti.

Spoločným projektom ZUŠ, ZŠ a MŠ bol  každoročný Benefičný 
koncert Nadácie ŽIVOT, kde na pódiu prevzala riaditeľka ZUŠ 
Mgr. Miroslava Lacová Čestné ocenenie mesta za rok 2018 pre 
Základnú umeleckú školu v Starej Turej, pri príležitosti 70. výro-
čia jej vzniku. Členka správnej rady Nadácie ŽIVOT PhDr. Věra 
Tepličková vyzdvihla výnimočné úspechy žiakov v celoslovenskom 
i medzinárodnom meradle a prínos ZUŠ pre mesto Stará Turá. 

 Na mnohých miestach v Starej Turej alebo blízkom okolí ste 
mali možnosť zahliadnuť vystúpenia žiakov Detského folklórneho 
súboru Turanček, ktorý vedie MgA. Michal Stískal a Mgr. Monika 
Škundová. Na otázku, kde priniesli vianočnú atmosféru, zhrnul p. 
učiteľ Stískal: „DFS Turanček mal pred Vianocami nabitý harmono-
gram vystúpení. Okrem tradičných vystúpení, ktorých sa zúčastňuje 
pravidelne každý rok (Vianočný trh, Nadácia Život, Zapaľovanie 
adventnej sviece) sa zúčastnil aj vystúpení na Vianočných trhoch 
v Moravskom Lieskovom, kde sa predstavil nie len s vianočným progra-
mom, ale aj s ľudovými piesňami. Osobne nás potešilo po prvýkrát 
pozvanie na námestie Mieru v Trenčíne, kde sme vystúpili v programe 

Malí koledníci. 
Boli sme tu  jedi-
ným súborom mimo okolia Trenčína. Rok 2018 sme zakončili vystú-
pením pre firmu Justur v hoteli Lipa. Neoddychovali sme ani počas 
vianočných prázdnin, kedy sme radi prijali pozvanie na vystúpenie 
do Zemianskych Kostolian, kde sa na Troch kráľov konal Ekumenický 
koncert. Vystúpili sme tu s polhodinovým pásmom“. 

Okrem hudobného odboru ste mali možnosť vidieť aj prácu a jej 
výsledky vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Výtvarníci 
predstavili svoju tvorbu  plošných výtvarných prác žiakov na výstave 
v kaviarni COOLTURA a v priestoroch ZUŠ. Originálne odtlačky 
grafického linorytu potešili nejedného priaznivca a podporovateľa 
umeleckého vzdelávania v  podobe vianočného pozdravu školy. 
Literárno-dramatický odbor organizoval Literárny večer, kde sa 
žiaci LDO prihovárali svojmu publiku dramatizovaným čítaním, 
charakterizáciou postáv a improvizovanými etudami. V mnohých 
spomenutých vystúpeniach účinkovali aj žiaci tanečného odboru. 

Verím, že vystúpenia a akcie našej ZUŠ sledujete a robíme Vám 
nimi radosť. Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu. V nasledujúcom 
kalendárnom roku 2019 sa budeme aj naďalej snažiť, aby sme Vám 
priniesli čo najviac pozitívneho z našej práce. 

Mgr. Ivana Purtátorová

Výučbové workshopy so 
špičkovými slovenskými 

tanečníkmi v ZUŠ
Tréningy  z nás robia majstrov a každá práca navyše sa počíta. V priebehu školského 
roka Základná umelecká škola v Starej Turej spolu s pani učiteľkou Katarínou Rzavskou 
organizuje pre žiakov tanečného odboru výučbové workshopy nad rámec vyučovacieho 

procesu. Žiaci majú možnosť zatancovať si 
a priučiť sa moderným technikám tanca od 
špičkových tanečníkov. 

Pred vianočnými prázdninami naša škola 
prekvapila mladých tanečníkov výnimoč-
nou  zostavou lektorov – Vanda Gregorová 
(tanečníčka Dary Rolins), Pavol Julény 
(majster sveta v Street dance kategóriach) 
a Igor „Gorky“ Osvald (tanečník Street 
Dance Academy Laciho Strike-a). Tanečné 
popoludnie so všetkými tromi lektormi si 
žiaci veľmi pochvaľovali. Teší  nás veľký 

záujem žiakov o samotné štúdium tanca 
a tiež o aktivity, ktoré  škola ponúka i mimo 
vyučovania. V Základnej umeleckej škole 
sme v posledných rokoch mali možnosť pro-
stredníctvom workshopov privítať desiatky 
tanečníkov zvučných mien s majstrovskými 
titulmi, či známych tanečníkov z televízie. 
Slová chvály od profesionálov smerované 
k našim žiakom nás nenechali chladnými. 
ZUŠ Stará Turá svojimi výsledkami tak sku-
točne za ostatnými tanečníkmi zo Slovenska 
nezaostáva, priam naopak, stále sa snažíme 
napredovať a šíriť dobré meno FREE-ZEE 
DANCE - tanečného odboru zo Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej.

Katarína Rzavská
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Výtvarníci ZUŠ ocenení v Senici
Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica patrí do celoeurópskej siete informač-
ných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Toto centrum každoročne vyhlasuje 
výtvarnú súťaž, ktorá sa nesie pod názvom „Aká bude Európa“.

Aká bude Európa“. Zámerom výtvarnej 
súťaže je každoročne vybrať spomedzi všet-
kých výtvarných diel tri najlepšie, ktoré sú 
súčasne i vzorom pre vreckový kalendárik 
Informačného centra Europe Direct Senica. 
Odborného hodnotenia sa ujal výtvarník 
a pedagóg zo ZUŠ Senica pán Štefan Orth. 
Spolu sa do súťaže zapojilo 26 základných 
a materských škôl z celého Slovenska, pri-
čom víťazov bolo treba vybrať z takmer 250 
výtvarných prác. Každé jedno výtvarné dielo 
vyjadrovalo posolstvo o lepšej budúcnosti 
a radosti z bežných každodenných malič-
kostí. Deti v tom majú jasno. Ich práce v pre-
važnej miere zobrazovali veselých ľudí, ktorí 

svoj voľný čas trávia v krásnej prírode spolu 
s  kamarátmi alebo rodinou, no a samo-
zrejme so zvieratkami .

Oceňovanie najlepších prác výtvar-
nej súťaže „Aká bude Európa 2019“ sa 
konalo pár dní pred vianočnými sviatkami, 
v stredu 20. decembra 2018 v Informačnom 
centre Europe Direct Senica. Deti tak boli 
za svoje úsilie spojené s talentom ocenené 
nielen diplomom ale aj vecnými cenami, 
ktoré ich istotne potešili. Našu Základnú 
umeleckú školu v Starej Turej krásne repre-
zentovali ocenené žiačky v  2. kategórii 
súťaže Zaira GERGELYOVÁ, Zuzana 
NAĎOVÁ pod vedením  Mgr. Miroslavy 

Lacovej a  pod pedagogickým vedením 
Mgr. Oľgy Medňanskej si žiačky Viktória 
MACHLOVÁ, Terézia POLÁČKOVÁ pre-
vzali ocenenia v 1. kategórii súťaže. Pre všet-
kých, ktorí sa vernisáže nemohli zúčastniť, 
bude výstava otvorená až do 28. februára 
2019 v Informačnom centre Europe Direct 
Senica na druhom podlaží MsÚ Senica. Za 
ocenenia im škola srdečne gratuluje a praje 
ešte veľa úspechov. 

Mgr. Oľga Medňanská

Uvedenie do života knihy 
Ing. Evy Tomisovej REMESLÁ STAREJ TUREJ

Remeslo sa stalo ich životom 
a život ich remeslom

Myslím, že toto je najvýstižnejšia charakte-
ristika odkazu našich podjavorinských pred-
kov. Múdrych, vynaliezavých, pracovitých, 
priebojných. Vždy sa vedeli postaviť ku kaž-
dej životnej situácii. Všetko prežívali, prežili 
a dokázali vďaka plodom svojich mozoľna-
tých rúk. Vždy žili a strádali bez oddychu. 
Až do konca, do posledného výdychu. A učili 
tak aj svojich potomkov. Dokumentáciu 
o tom nám poskytuje Ing. Eva Tomisová 
vo svojej najnovšej knihe Remeslá našich 
predkov. Autorka ich oprášila, zhromaždila, 
vrátila im zašlú slávu a knižne uchovala pre 
budúce generácie. 

Za 6 rokov napísala 
5 kníh o Starej Turej

Ing. Evu Tomisovú všetci dobre poznáme 
aj s  jej neodmysliteľným priateľom 
bicyklom. Len pripomeniem, že je čerstvá 
sedemdesiatnička narodená 22.12.1948, 
dcéra šustra pána Martina Pagáča. Históriu 
rodného mesta zmapovala v  knihách: 

„Zaniknutá „stará“ Stará Turá (2012), 
Zabudnuté osudy škôl Starej Turej (2013), 
Osudy Židov Starej Turej (2015), Nárečie 
Starej Turej (2018) a Remeslá Starej Turej 
(2018). 

KLENOTNICA REMESIEL
Presne takto ja osobne najnovšiu knihu 
Ing. Evy Tomisovej vnímam. Autorka ako 
detektív pracne a neúnavne zháňala k nej 
podklady z rôznych zdrojov. Z archívnych 
materiálov Štátneho archívu Bratislava 
a  iných archívov, z  rôznych múzeí, od 
rôznych súkromných osôb a  potom-
kov remeselníkov. A kým ich zvečnila na 
papier, overovala a dopĺňala ich v rôznych 
slovníkoch, zbierkach... Už získané porov-
návala s internetom, aby zvýšila ich bohatosť, 
presnosť a dosiahla úplnú pravdovravnosť. 
A veru sú pravdivé, bohaté aj presné. Pani 
Tomisová v publikácii na vyše 200 stranách 
mapuje 75 remesiel a niektorých domácich 
prác z konca 19. a prvej polovice 20. storočia, 
ktorými si Staroturanci zabezpečovali 
nevyhnutné živobytie a prežívanie. Všetky 
uvádza v abecednom poradí. Každé je dopl-
nené technologickým postupom, fotogra-
fiami, vysvetľujúcimi nákresmi, výučnými 
a tovarišskými listami remeselníkov, spes-
trené notovými zápismi 25 remeselníckych 
piesní. 

Hlavný podnet na napísanie knihy
Slová autorky: „Tých podnetov bolo via-
cej. Jedným z  nich boli 248-stranové 
Spomienky pani Anny Koštialovej, rod. 
Bunovej z Drgoňovej Doliny. Bola to babička 
našej bývalej pani primátorky Ing. Anny 

Halinárovej. Napísala ich ako 80-ročná pre 
svojich vnukov. Podrobne opísala svoju mla-
dosť aj veľa remesiel a činností zo začiatku 20. 
storočia, s ktorými som sa ako dieťa nestre-
tla, lebo som vyrastala na Starej Turej, nie na 
kopaniciach. Poznala som len obuvníctvo 
od otca. Nevidela som nikoho piecť chlieb, 
priasť, tkať, strúhať varešky a pod. Je to to 
najlepšie, čo som kedy čítala.“

Veľmi vzácny dokument knihy
Slová autorky: „Veľmi dôležitým a unikát-
nym dokumentom je katalóg výrobkov 
Prvej strojovej továrne na spracovanie dreva 
Mikuláša Polláka. Mám ho od Vladimíra 
Blašku. Kúpil ho na burze a  poskytol na 
publikovanie. Na konci katalógu bol prav-
depodobne i zoznam výrobkov podľa očís-
lovaných obrázkov. Ten sa ale nezachoval. 
Uvádzam aspoň zachovaný cenník dreve-
ného náradia.“ 

Odborný posudzovateľ 
knihy Ing. Ján Zeman

Známy košikár. ÚĽUV mu v  roku 2007 
udelilo titul „Majster ľudovej umeleckej 
výroby“. Má i  titul „Cechmajster Cechu 
košikárov“. Bola pre neho česť, že mohol 
knihu v rukopise čítať ako prvý a vyjadriť 
k nej svoj postoj. Vyberám z jeho odborného 
posudku: „Kniha je výsledkom mnohoroč-
nej zberateľskej a bádateľskej činnosti pani 
Tomisovej. Príbehy z detstva a spomienky sú 
klenotom. Kapitoly vďaka nim dostali ľud-
skú dimenziu. Pri čítaní o remesle sa nedá 
ubrániť myšlienke o životnom postoji a pra-
covitosti našich ľudí.

pokračovanie na str. 12Všetky vydané knihy Ing. Evy Tomisovej
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Dokázali  v  každej situácii 
dôstojne žiť, nedvíhali žob-
ravú ruku za almužnou, vedeli 
viacero remesiel, držali spolu, 
pomáhali si  a  uctievali  sa. 
Múdrosť, skromnosť, pracovitosť 
a  vzájomná úcta ich spájali 
do silných vzťahov. V  knihe 
nachádzame akoby návod na 
život a  zmysel nášho bytia. 
Vlna, slama, hlina, kameň hriali, 
pomáhali, pritúlili, podržali. 
Stačili k tomu „len“ láskavé sta-
točné ruky. V nich vznikal dar 
pre dobrý život. Dômyselnosť 
pri výrobe, vynaliezavosť, hľa-
danie a  schopnosť využitia 
dostupného materiálu, techno-
logická jednoduchosť, to museli 
dokázať len veľmi inteligentní 
ľudia. Svoje poznatky obohaco-
vali o nové, odovzdávali si ich 
z generácie na generáciu. Po 
výsledku ich práce neostával 
prekážajúci a nebezpečný odpad 
ako dnes. Sám som netušil, že 
existovala nejaká výroba trúdu. 
Dielo tak dostáva historický 
rozmer a stáva sa východisko-
vým pre ďalší výskum. Stáva sa 
akousi bankou poznania, kde 
bude možné nájsť vhodnosť 
riešenia i  terajších problémov. 
Návrat k  svojim predkom je 

skúsenosťou, múdrosťou, ktorá 
nám bráni pokračovať vo svo-
jom chybnom konaní. Poučenie 
z histórie je oveľa rýchlejším 
spôsobom hľadania vlastnej 
cesty. Kniha je návodom, ako 
žiť dobre a plnohodnotne. Pani 
Tomisová prišla na svet s úde-
lom zachovať, zanechať a nedať 
do zabudnutia krásu a múdrosť 
našich babičiek a deduškov. Patrí 
k ľuďom, ktorí sú verní svojmu 
údelu. Bez nároku na slávu, 
bohatstvo, prestíž idú za svojím 
cieľom. Zachovať, pomôcť, roz-
dať a v najväčšej skromnosti tešiť 
sa z radosti iných. Lebo len to, čo 
rozdáme, nám zostáva.“   

„Čo sa týka spisovateľstva, 
ja nejaké sebavedomie 

nemám“
Takto skromne na krste svo-
jej poslednej knihy začala svoj 
príhovor Ing. Eva Tomisová. 
(Jej diela však dokazujú opak.) 
A pokračovala: „Ale dúfam, že 
som aspoň niekomu urobila 
radosť. Remeslá mali byť 
súčasťou knihy Nárečia. Ale 
témy ma zaujali, hromadil sa 
mi materiál, tak som sa rozhodla 
rozdeliť ich do dvoch kníh.“ 
A  dobre urobila. Výstavná 
sieň DK Javorina v  Starej 
Turej si ešte pamätala krst 

predposlednej knihy autorky 
Nárečie Starej Turej z mája 2018 
a  o  pol roka bola pripravená 
na ďalší. Začal sa niekoľkými 
piesňami o remeslách v podaní 
Ľudovej hudby ZUŠ Stará Turá. 
Riaditeľka DK Javorina Bc. Eva 
Adámková prítomným predsta-
vila život a tvorbu autorky. Ing. 
Tomisová menovite poďakovala 
všetkým, ktorí jej s  tvorbou 
knihy akýmkoľvek spôsobom 
pomohli, poskytovali informá-
cie, materiály, fotografie. Na 
dvoch stranách je to uvedené 
i v závere knihy. Svoje poďako-
vanie a obdiv autorke predniesli 
i viacerí návštevníci: Ing. Anna 
Halinárová, Ing. Ján Zeman, 
Mgr. Peter Uhlík, Ing. Dušan 
Hrnčiřík, pani Marta Miklášová.

Svätená voda v podobe 
drevených varešiek

Slávnostné vykonanie aktu krstu 
previedli Mgr. Alžbeta Cibulková 
(autorka časti „Pestovanie ľanu, 
konopí a  ich spracovanie“), 
RNDr. Anna Bieniková rod. 
Poláková (vydavateľka), Ing. Ján 
Zeman, Mgr. Dáša Pokorná (ses-
tra autorky, odborníčka na ple-
tenie z papiera). Ako sudičky jej 
zaželali, aby mala veľa čitateľov, 
aby sa medzi nimi čitateľmi 
našiel aj nejaký šikovný reme-
selník, čo by aspoň jedno to 
remeslo obnovil, aby mala veľký 
úspech, lebo je len na začiatku 
a už je veľký ohlas a záujem o ňu, 

aby sa dobre predávala, aby boli 
aj ďalšie knihy, ktoré autorka 
ešte urobí. 

Džentlmen s ružou 
Mgr. Peter Uhlík

Aj tento rodák zo Starej Turej 
žijúci v Brezovej pod Bradlom 
svojou návštevou poctil sláv-
nostný akt krstu a prihovoril sa: 

„Dovoľte mi, aby som v mene nás 
hauzírerov poďakoval autorke 
za jej krásnu knihu. Prišiel som 
aj s  Ivanom Capekom a  jeho 
sestrou Evkou. Veľmi si vážime 
túto vašu prácu. Je v nej písané aj 
o našich otcoch. Je tam fotografia, 
ktorú som nikdy v živote nevidel, 
u nás doma nebola. Kniha evo-
kuje vo mne úžasné zážitky a teší 
ma to.“ A pani Tomisovej poda-
roval ružu.

Kniha je zrkadlom 
každodenného 

života generácií...
...žijúcich v  našom meste 
a  okolitých kopaniciach. Je 
v nej zachytené vzácne a bohaté 
dedičstvo našich predkov. Jej 
obsažnosť a  spracovanie  je 
obdivuhodné. Prehĺbi vzťah 
k regiónu a zvýši naše povedomie 
k nášmu kraju. Ľudia v nej nájdu 
kúsok seba, kúsok svojej histórie. 
Vďaka tomu, že šíp histórie Starej 
Turej hlboko zasiahol do srdca 
Ing. Evy Tomisovej a  usalašil 
sa tam. 

Text a foto: Mgr.Elena Rubaninská

pokračovanie zo str. 11

Váš NOVOOT VOR ENÝ NÁBY TOK  má pre vás 
novoročné ceny, výpredaj staršieho tovaru, sedačky prevažne 

od Slovenských výrobcov aj na mieru, luxusné CZ postele. 

Predajňa je plná výstavných kúskov 
a vieme vám objednať aj s katalógov 

ktoré sú pre vás nachystané. 

T E Š Í M E  S A  N A  VA Š U  N ÁV Š T E V U. 

Kontakt: Mýtna 10, Stará Turá 
0905 487 353, nabytokstaratura@gmail.com

OBČIANSKA INZERCIA

Orez, výrez a strihanie ovocných a komplikovaných 
stromov. Rezanie a štiepanie dreva štiepačkou, čistenie 
zanedbaných lúk, sadov a pozemkov. Rýchlo, lacno a spo-
ľahlivo. Bližšie informácie na tel. č. 0919 320 767.

Výrub rizikových stromov pomocou horolezeckej tech-
niky, kosenie záhrad a sadov.  Ceny dohodou. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 0949 339 169.

Predám záhradu a chatu. Pozemok v OV sa nachá-
dza v záhradkárskej oblasti Šášnatá. 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.

Ponúkam 2 ks gumové kolečká priemer 140 mm s oce-
ľovým nábojom (s ihlovým ložiskom!) otvor 16 mm, šírka 
náboja 50 mm, nové, nepoužité, vyrobené v Taliansku, 
cena 10 € za 2 ks. Kontakt: 0917 125 985

Krst knihy Remeslá Starej Turej (zľava otočení tvárou: Mgr. Alžbeta Cibulková, 
RNDr. Anna Bieniková a Ing. Ján Zeman)
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ČINNOSŤ MESTSKÉHO MÚZEA V ROKU 2018
V roku 2018 si slovenský i český 
národ pripomínal dôležité 
výročie – 100 rokov od vzniku 
Československa. Vznik ČSR ofi-
ciálne vyhlásil Československý 
národný výbor dňa 28. októbra 
1918. Slovensko sa k nej prihlá-
silo prijatím Deklarácie sloven-
ského národa o dva dni neskôr. 
Mestské múzeum v Starej Turej 
si túto významnú udalosť pripo-
menulo v rámci celoeurópskeho 
podujatia Noc múzeí a galé-
rií, ktoré v roku 2018 pripadlo 
na 19. máj. Tento rok bola Noc 
múzeí v Starej Turej venovaná 
Osudovým osmičkám v našich 
dejinách. Pre návštevníkov bola 
pripravená výstava zachytá-
vajúca kľúčové momenty slo-
venských dejín od roku 1848 
až 1988 – najmä osudové roky 
končiace na povestnú „osmičku“. 
Pri jednotlivých obdobiach 
nechýbali ani príbehy, ktoré sa 
pod vplyvom celospoločenských 
udalostí odohrali v Starej Turej. 
Ústrednou témou výstavy bol 
vznik Československa v roku 
1918. Svoje zastúpenie tu malo 
i Slovenské povstanie v roku 
1848, kedy počas bojov vyhorela 
skoro celá Stará Turá. Výstava 
sa takisto zaoberala neskoršími 
historickými udalosťami ako 
Mníchovská dohoda (1938), 
okupácia Československa 
(1968), Sviečková manifestá-
cia (1988) a iné. Sprievodným 
programom bolo špeciálne 
premiérové kino – premietanie 
filmov tematicky súvisiacich 
s prelomovými „osmičkovými“ 
rokmi: True Štúr (2015), TGM 
Osvoboditel (1990), Masaryk 
(2016), Dubček (2018) a Válek 
(2018). Počas celého podujatia 
bola návštevníkom prístupná 
i stála expozícia múzea.

Každý rok prichádza do 
mestského múzea mnoho záu-
jemcov o históriu nášho mesta. 
V roku 2018 k nám zavítalo 
viac ako 1000 návštevníkov. 
Prichádzajú k nám i návštevy 
zo zahraničia – v roku 2018 sme 
tu vítali hostí z Austrálie, USA, 
Veľkej Británie, Poľska, Rakúska 
i susedných Čiech. V apríli nás 
svojou návštevou poctila rumun-
ská veľvyslankyňa Steluta Arhire 
a členovia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, 

ktorí sa zúčastnili každoroč-
ného spomienkového podujatia 
na cintoríne v Starej Turej, kde 
si uctievajú pamiatku padlých 
rumunských vojakov. V júni 
múzeum navštívili účastníci IV. 
medzinárodného výtvarného 
sympózia, ktoré sa uskutoč-
nilo v hoteli Lipa. Počas celého 
roka nás navštevujú žiaci zo ZŠ 
v Starej Turej, ktorí sa v múzeu 
učia o histórii nášho mesta – 
prvá písomná zmienka o Starej 
Turej, mestský erb, významné 
udalosti či najstaršie zachované 
budovy. Okrem prehliadky stálej 
expozície sa na želanie venujeme 
aj konkrétnym témam (remeslá, 
tradičné odievanie, zvyky a i.) 
alebo si premietame filmové 
zábery Starej Turej, z ktorých 
sa deti dozvedia viac o tom, 
ako pred 70 rokmi vyzeralo 
naše mesto. Žiaci si tiež môžu 
vlastnoručne vytvoriť pečiatku, 
ktorou sa pečatili mestské doku-
menty v 18. storočí. 

Mestské múzeum býva otvo-
rené i počas veľkých kultúrnych 
podujatí v našom meste. Počas 
Staroturianskeho jarmoku sme 
pre záujemcov predĺžili otvá-
racie hodiny múzea. V rámci 
Festivalu DIVNÉ VECI (22. 
a 23. jún) sa v priestoroch 
múzea konal workshop pre 
deti „Musical.ly Fans“ s Romi 
Haasovou. Dňa 19. októbra, 
v rámci podujatia Kopaničársky 
jarmek, pripravilo mestské 
múzeum pre svojich návštev-
níkov mimoriadne premietanie 
publicistického filmu o Starej 
Turej (1972) z dielne Slovenskej 
televízie.

Koncom roka sme pripravili 
program i pre tých, ktorí majú 
len malú alebo žiadnu možnosť 
navštíviť nás v priestoroch mest-
ského múzea. Zorganizovali 
sme sériu filmových premietaní 
v dvoch zariadeniach opatro-
vateľskej služby v Starej Turej. 
Premietané zábery nášho mesta 
sú z rokov 1943 – 1970 a doku-
mentujú rôzne miestne udalosti 
ako oslavy 1. mája, výstavbu 
a otvorenie Dubníka, spartaki-
ády a mnoho iného. 

V premietarni múzea od júla 
2018 premietame jeden až dva-
krát mesačne dokumentárne 
filmy z archívu medzinárodného 

filmového festivalu Jeden svet. 
Tento festival je najväčším doku-
mentárnym filmovým festiva-
lom s tematikou ľudských práv 
na svete. Je to projekt občian-
skeho združenia Človek v ohro-
zení. Tieto dokumenty sa venujú 
rôznym zaujímavým témam 
a globálnym otázkam, ktoré sa 
týkajú každého z nás – znečis-
tenie a ochrana prírody, ľudské 
práva, životný štýl a i. 

Okrem organizovania verej-
ných podujatí mestské múzeum 
naďalej pokračuje v systematic-
kom digitalizovaní písomných 
dokumentov, fotografií a fil-
mov, v prekladoch dokumentov 
z cudzích jazykov do slovenčiny 
či v zabezpečovaní odborného 
ošetrenia a reštaurovania expo-
nátov múzea v externom pro-
stredí. Do zbierky mestského 
múzea i tento rok pribudli 
vzácne predmety a publikácie, 
ktoré nám darovali ochotní ľudia 
zo Starej Turej a okolia. Chceli 
by sme preto poďakovať Petrovi 
Belenčiakovi, Jánovi Lysému, 
Ladislavovi Macháčkovi, 
Branislavovi Nižňanskému a Eve 
Tomisovej. Úprimná vďaka patrí 
i priateľom a podporovateľom 
Mestského múzea v Starej Turej, 
ktorí i v roku 2018 prispeli k roz-
voju činnosti múzea – Petrovi 
Škriečkovi, Gabriele Hučkovej 
a Lívii Boorovej.

V roku 2018 sa múzeu poda-
rilo úspešne dokončiť dva pro-
jekty. Začiatkom roka sme vydali 
publikáciu Kultúrno-historický 
sprievodca Starej Turej a bro-
žúru História bývalého podniku 
Chirana Stará Turá. Obe pub-
likácie sú dostupné i v anglic-
kom jazyku. Vďaka podpore 
mesta sme mohli v roku 2018 
zakúpiť licencie na premieta-
nie filmových záberov Starej 
Turej z archívu Slovenského 
filmového ústavu. Ide o nie-
koľko filmových šotov a krátko-
metrážnych dokumentárnych 
filmov zo Starej Turej z rokov 
1947 – 1981, v ktorých je zachy-
tený život v meste a na kopani-
ciach – príbehy ľudí a ich práca, 
aktivity mládeže, podoby mesta 
v minulosti, výroba a úspechy 
bývalého podniku Chirana, 
rekreačné stredisko Dubník, 
spomienky na SNP v našom 

kraji a iné. Prvýkrát sme tieto 
zábery premietali v rámci špeci-
álnej sviatočnej premiéry dňa 27. 
decembra 2018. DVD s týmito 
filmovými zábermi i spomí-
nané publikácie je možné zakú-
piť v Mestskom múzeu alebo 
v Informačnej kancelárii mesta 
Stará Turá.

Koncom roka 2018 výstavu 
„Osudové osmičky“ vystriedala 
výstava „Fotografie a krásy dreva“ 
Jiřího Tomisa zo Starej Turej. Na 
výstave sa nachádza viac ako 80 
fotografií zachytávajúcich ľudí 
z rôznych končín sveta i zábery 
zo života na lodiach, na ktorých 
Jiří Tomis ako námorný dôs-
tojník strávil takmer devätnásť 
rokov svojho života. Okrem foto-
grafovania sa venuje i rezbárstvu 

– vyrába neobyčajné šperkovnice, 
malé i veľké sošky. Niektoré 
z jeho umeleckých výtvorov 
sú taktiež vystavené v múzeu. 
Autorove najväčšie koníčky sa 
spojili v jedno v podobe krás-
neho dreveného modelu legen-
dárnej švédskej lode Wasa, ktorý 
takisto môžete vidieť na výstave. 
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 
dňa 14. decembra 2018 a môžete 
ju navštíviť do konca februára 
2019 počas otváracích hodín 
múzea.

Mgr. Lucia Poľanská, 
Mestské múzeum Stará Turá

SNEHOVÝ ČAS
Sneh pokryl polia, lúky,

lesy, domy, ulice,
deťom radosť sype z ruky,

z kopcov robí sanice.

Príroda sa sama postará,
po roztopení vsiakne v zem,

naplní vodu, čo vyviera,
sucho už bolo, ďakovať chcem.

Slnko keď zasvieti,
na vločky snehu, páperia,

ako tisíc trblietavých perletí,
tej nádhere oči neveria.

Prejdi lesom, cestou, brehom,
počúvaj to ticho okolo,

zbadáš stopy labiek
čo nezapadli čerstvým 

snehom.

Vtáčik zobká do jabĺčka,
nasyp zrnko, než prídeš zas,

bude skvelá lyžovačka,
v tento krásny, zimný čas...

J. Trúsiková
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Stolní tenisti v polovici sezóny
3. liga TN kraja – 8. miesto
Po rozpačitom začiatku súťaže sa naše A družstvo v zostave Ľudovít 
Mikláš, Michal Vrzala, Miroslav Viselka, Jaroslav Dzuro a Erik 
Malek vyhuplo na ôsmu priečku tabuľky. Zamrzeli niektoré tesné 
prehry a remízy (napr. 8:10 s Novým Mestom n/V., 9:9 s Ladcami 
a 9:9 s Považskou Bystricou), ale celkovo môžeme byť s výsledkami 
spokojní. Stred tabuľky zohľadňuje naše súčasné možnosti.  

5. liga TN-NM-MY oblasti – 9. miesto
Naše B družstvo prečkalo sviatky na deviatom mieste, ale určite sme 
chceli od úvodu súťaže viac. Tím hrá v zložení Miroslav Viselka, 
Marek Horák, Tomáš Dzuro, Radovan Bielčik, Rudolf Hvoždara 
a Miroslav Rojko. V poslednom stretnutí jesennej časti sme uhrali  
remízu s Keramingom Trenčín D, ktorí sú lídrom 5. ligy a snáď je 
tento výsledok prísľubom do druhej časti súťaže.

6. liga TN-NM-MY oblasti – 7. miesto
Po vlaňajšom obnovení C družstva pokračujeme v šiestej lige aj tento 
ročník. V zostave Ján Dvoran, Miroslav Rojko, Miroslav Ďuriš, 
Milan Buno, Milan Petrilák a Ladislav Rácz sme na siedmom 
mieste a dúfame, že druhá časť sezóny bude lepšia.

Mestská stolnotenisová liga 
4.12.2018 sa začal ďalší ročník mestskej stolnotenisovej ligy. Tentoraz 
sa prihlásilo sedem družstiev, čo je zatiaľ najmenší počet v histórii 
súťaže. Privítali by sme väčší záujem neregistrovaných hráčov. Ako 
každý rok, po skončení súťaže družstiev sa koná turnaj jednotlivcov 

– Memoriál Miloša Malka.

Vianočný turnaj v stolnom tenise
Dňa 28. 12. 2018 sa v stolnotenisovej herni na štadióne uskutočnil 
ďalší ročník tradičného Vianočného turnaja. Možnosť rozhýbať sa aj 
medzi sviatkami využilo 16 hráčov klubu a mestskej ligy v stolnom 
tenise. Najprv sa hralo v štyroch skupinách a potom v dvoch skupi-
nách, kde prvý v skupinách hrali o prvé miesto a druhý v skupinách 
o tretie miesto. Víťazom sa stal Erik Malek, druhé miesto obsadil 
Michal Vrzala a tretí skončil Martin Babinec. 

Celkové poradie turnaja:
1. Erik Malek
2. Michal Vrzala
3. Martin Babinec
4. Lenka Dzurová
5. Marek Horák
6. Rudolf Hvožďara
7. Tomáš Dzuro
8. Milan Buno
 9. Ján Dvoran
10. Miroslav Ďuriš

11. Jaroslav Dzuro
12. Jozef Pokopec
13. Tomáš Vrzala
14. Ladislav Rácz
15. Rudolf Viselka
16. Radovan Bielčik

Novoročný turnaj v stolnom tenise
Dňa 3. 1. 2019 sa uskutočnil v herni STK novoročný turnaj žia-
kov s rodičmi. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov. Hralo sa skupinovým 
systémom. Prvý dvaja zo skupín postupovali do finálovej skupiny 
a posledný dvaja zo skupín hrali o umiestnenie. Víťazom finálovej 
skupiny a víťazom celého turnaja sa stal Adam Krecháč, druhý Alex 
Švancara a tretia sa umiestnila Rebeka Suchá. Hral sa aj turnaj 
družstiev zložených zo žiakov a ich rodičov. Víťazným družstvom sa 
stala rodina Michalcová. Žiaci mali príležitosť ukázať rodičom, aké 
pokroky dosiahli a ako sa ich technika hry zlepšuje. Bolo to príjemné 
športové popoludnie.

Poradie turnaja žiakov: 
1. Adam Krecháč 5. Janko Valko 
2. Alex Švancara 6. Timo Michalec
3. Rebeka Suchá 7. Marek Redaj
4. Oliver Pecho 8. Miška Maňáková

1. a 2. bodovací turnaj Slovenského pohára mládeže 
Ružomberok 6. 10. 2018, Valaliky 24. 11. 2018 

Zo 43 dorasteniek Lenka DZUROVÁ obsadila 8. miesto
Druhý bodovací turnaj Slovenského pohára dorasteniek sa uskutoč-
nil vo Valalikoch. Lenka Dzurová vyhrala svoju skupinu a postúpila 
do vyraďovacieho pavúka. V nadstavbovej vyraďovacej časti sa stre-
tla s Luciou Gašparíkovou vyhrala 3:2 a postúpila ďalej. Boj o semifi-
nále prehrala  s hráčkou z Topoľčian 4:0. Nakoniec sa umiestnila na 
peknom 8. mieste.  

Zo 44 dievčat – dorasteniek Lenka DZUROVÁ obsadila 23. – 33. 
miesto
Na začiatku sezóny sa uskutočnil 1. bodovací turnaj Slovenského 
pohára dorasteniek v Ružomberku. Napriek tomu, že Lenka Dzurová 
v skupine vyhrala dva zápasy nestačilo jej to na postup zo skupiny. 

1. a 2. bodovací turnaj mládeže BA/TT – dorast 
Moravský Svätý Ján 9. 9. 2018, Pezinok 28. 10. 2018
Pekný úspech našej dorastenky na 1. bodovacom turnaji   
Bratislavského a Trnavského kraja v Moravskom Svätom Jáne. Lenka 
Dzurová si z turnaja odniesla krásne prvé miesto.
Kategória:  dorastenky jednotlivci –  1. miesto  Lenka 
DZUROVÁ, 2. miesto Noemi NÉMETHOVÁ (Devínska Nová 
Ves), 3. miesto Veronika DROBOVÁ (Devínska Nová Ves) a Lucia 
GAŠPARÍKOVÁ (Majcichov)
Ďalší úspech našej dorastenky na 2. bodovacom turnaji Bratislavského 
a Trnavského kraja v Pezinku. Lenka Dzurová zopakovala víťazstvo 
a vedie celkové poradie.
Kategória:  dorastenky jednotlivci –  1. miesto  Lenka 
DZUROVÁ, 2. miesto Noemi NÉMETHOVÁ (Devínska Nová 
Ves), 3. miesto Lucia GAŠPARÍKOVÁ (Majcichov) a Veronika 
DROBOVÁ (Devínska Nová Ves) Erik Malek (STK Stará Turá)



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 02/2019  15

Dobre rozbehnuté 
súťaže družstiev MBK

Basketbalistky MBK Stará Turá majú za sebou prvú časť sezóny 
a tak nastal čas na krátke zhodnotenie.

Naše najmladšie dievčatáv kategórii U11pod vedením M. Šustíka 
zatiaľ naberajú v súťaži čo najviac herných skúseností, výsledky sú 
v tejto chvíli druhoradé. Dievčatká sa zdokonaľujú aj na priateľských 
turnajoch, či zápasoch a ich výkonnosť rastie od zápasu k zápasu. 
Výsledky mladšie mini U11: 
08.12.18, BKM Junior UKF Nitra – MBK Stará Turá 69:43

Staršie mini U12 mali v súťaži plánovanú prestávku. Dievčatá roč-
níka 2007 pod vedením trénera T. Mihaljeviča po odohratých 8 zápa-
soch zatiaľ nezaznamenali prehru. Najťažší súper zo Šamorína ich 
však ešte len čaká. Ak budú vo svojich výkonoch pokračovať aj ďalej, 
majú reálnu šancu pomýšľať na postup z regiónu Západ na MSR.

Mladšie žiačky U13 s trénerom M. Sýkorom to majú vo svojej 
kategórii veľmi ťažké. V družstve máme len 3 dievčatá ročníka 2006 
a zvyšok tímu je doplnený dievčatami z vyššie uvádzaného družstva 
starších mini. V tejto vekovej kategórii je vekový rozdiel na ihrisku 
ešte veľmi vidieť a dievčatá nestíhajú hlavne fyzicky so staršími 
súperkami držať krok. Na druhej strane im tvrdá konkurencia napo-
máha v ich výkonnostnom raste, čo ukázali aj v dvojzápase proti 
súperkám zo Žiliny, kedy prvý zápas vyhrali po predĺžení a druhý 
v riadnom hracom čase. 
Výsledky mladšie žiačky U13: 
08.12.18, MBK Stará Turá – BKM Žilina-Závodie 58:50, 44:34

Družstvo starších žiačok pod vedením M. Kubalu je veľkým prekva-
pením súťaže. Jedine táto kategória sa hrá od začiatku celoslovensky 
pre malý počet prihlásených družstiev. Hráčky z Piešťan, Nového 
Mesta n. V. a Starej Turej v novovytvorenom tíme majú reálnu šancu 
postúpiť do nadstavbovej časti súťaže, do ktorej postupuje prvých 6 
tímov. Svoju pozíciu v tabuľke si upevnili aj víťazstvami na domácej 
palubovke pred očami vďačných fanúšikov.
Výsledky staršie žiačky U15: 
8.12.18 MBK Stará Turá – BK ŠKP 08 Banská Bystrica 68:49
9.12.18 MBK Stará Turá – MBK Ružomberok 71 : 56

Kadetky U17 tvoria hráčky zo Starej Turej a Nového Mesta n. V. 
a keďže ich je len 10, v prípade choroby alebo zranenia vypomá-
hajú dievčatá zo starších žiačok. Po povinnom víťaznom zápase 
nad Klokankami z Ivanky p. D. a po víťazstve s rozdielom 1 bodu 
nad Slovanom Bratislava privítali na domácej palubovke lídrov 
tabuľky – dosiaľ neporazené Bystrické pumy z prvého a Zvolenčanky 
z druhého miesta tabuľky. Bystričanky pod vedením reprezentač-
ného trénera M. Krnáča hrali agresívne, ale naše dievčatá pod tak-
tovkou trénera M. Sýkoru dokázali tlaku favorita odolať a po 2/4 išli 
do šatní za stavu 24:25. Hráčky si ani v druhej polovici nič nedarovali 
a zápas, v ktorom rozhodovali všetky maličkosti, bol veľmi vyrov-
naný. 3 minúty pred koncom sa podarilo Z. Ostrovskej zakončiť 
útok košom a náš tím sa dostal do vedenia 50:49. Súperky už nemali 
dostatok síl a naše dievčatá dvomi úspešnými útokmi v závere potvr-
dili neočakávané, ale zaslúžené víťazstvo.

Po tomto náročnom zápase dievčatá čakal ďalší ťažký súper, 
s ktorým vo Zvolene odohrali vyrovnaný zápas s tesným výsledkom. 
Zvolenčanky prišli po voľnej sobote oddýchnuté a do zápasu nastú-
pili sebavedome a s výraznou výškovou prevahou, ktorú pod košom 
využívali. Našim dievčatám sa darilo kombinačne v útoku a tímy 
sa striedali vo vedení, polčas skončil znovu najtesnejším rozdielom 
44:45. V druhom polčase sa našim dievčatám prestalo dariť, prišli 
straty, čo súper využil a dostal sa až do 14 bodového vedenia. Vo 

4/4 začal náš tím hrať disciplinovane v obrane a vďaka podkošovým 
hráčkam T. Vandlíkovej a N. Vojtekovej začal postupne ukrajovať 
z náskoku súpera. V poslednej minúte T. Kraislová dostala náš tím 
do vedenia 82:80, čo ale Zvolenčanky dokázali vyrovnať a zápas 
tak išiel do predĺženia. To bolo ukážkou nepremenených trestných 
hodov, na ktorom sa určite podpísala únava našich hráčok, ktoré 
hrali už bez striedania. Dievčatá nakoniec dotiahli zápas do víťaz-
ného konca a oplatili tak súperovi prehru. 

Všetky hráčky si zaslúžia veľké uznanie za odvedené výkony 
počas tohto náročného víkendu, ukázali basketbalové majstrovstvo, 
aj veľkú vôľu po víťazstve.

Výsledkami týchto zápasov si aj naše kadetky definitívne zabez-
pečili postup do celoslovenskej nadstavby súťaže, do ktorej postu-
pujú 4 tímy zo skupiny západ. 
Výsledky kadetky U17:  
1.12.18, BK Slovan Bratislava – MBK Stará Turá 56:57
2.12.18, BK Klokani Ivanka pri Dunaji – MBK Stará Turá 42:71
15.12.18, MBK Stará Turá – BK ŠKP 08 Banská Bystrica 55:49
16.12.18, MBK Stará Turá – BK ZŠ Zvolen 86:82

Najstaršie basketbalistky odohrali tesne pred Vianocami zápasy, 
v ktorých výrazne dominovali. Divákom predviedli svoje basket-
balové schopnosti, čomu sa ani jeden zo súperov výrazne nebrá-
nil. V zápase proti Žiline dala T. Moravčíková 22 bodov a zapísala 
si tak svoje sezónne maximum, 100 bodovú hranicu v poslednej 
minúte zápasu pokorila T. Bábiková. Trnavské juniorky nedokázali 
nájsť recept na kapitánku L. Krč-Turbovú a v útoku sa veľmi trápili. 
Dievčatá pred domácim publikom hrali posledný zápas v trénin-
govom tempe, za celý zápas im rozhodcovia odpískali len 4 fauly, 
čomu zodpovedala aj aktivita v obrane.Na ihrisku znovu naberali 
skúsenosti od starších spoluhráčok aj kadetky, ktorým evidentne 
prospieva spolupôsobenie so staršími dievčatami. Ženy majú na 
konte len jednu prehru a preto majú z regionálnej skupiny Západ 
istý postup do celoslovenskej súťaže.
Výsledky ženy/juniorky U19 
14.12.18, MBK Stará Turá – ŠŠK Žilina-Budatín 100:33
21.12.18, ŠŠK Žilina-Budatín – MBK Stará Turá 47:80
22.12.18, BK AŠK Slávia Trnava – MBK Stará Turá 29:75
23.12.18, MBK Stará Turá – BK AŠK Slávia Trnava 97:52

Jana Vandlíková, MBK Stará Turá

Mesto Stará Turá hľadá UPRATOVAČKU na čiastočný úväzok  
Nástup: od 1.3.2019, Prac. čas: Po – Pia 14.00 – 18.00 hod.
Platové podmienky: podľa platných tabuliek v zmysle zákona 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov účinného od 1.1.2019.

Bližšie informácie:  
Mestský úrad  Stará Turá, č. tel.: 032/746 16 35
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Tenisová sezóna 2018 (ženy)
Z pohľadu bodovaných turnajov Slovenska a Česka sa súťaží zúčast-
nila iba hračka nášho tenisového klubu Katka Škodáčková. Tenisová 
sezóna 2018 pre Tenisový klub Stará Turá bola z pohľadu kategórie 
ženy výsledkovo najlepšia v histórii.

V sezóne 2018 Katarína 
Škodáčková, ktorá ako 
jediná hráčka reprezentuje 
Starú Turú v kategórii ženy, 
odohrala na Slovensku 
a v Čechách spolu 10 tur-
najov a v koncoročnom 
rebríčku sa umiestnila na 
98. mieste v Slovenskej 
republike a na 325. mieste 
v Českej republike. Pod 
vedením trénera Ing. 
Miroslava Pšenicu a otca 
Daniela Škodáčka sa za 
posledný rok zase o niečo 
zlepšila, o čom svedčia 
aj výsledky na súťažiach. 
Na jej raste sa vo veľkej 
miere podieľali aj tréneri 
Kamil Machálek z Trnavy 
a Martin Porubský 
z Veľkých Kostoľan.

V družstvách vzhľadom na to, že Stará Turá nemá družstvo 
dospelých, tak hrávala Katka na Slovensku za Tenis Club Veľke 
Kostoľany 2. ligu. Za Kostoľany odohrala 2 kolá, z ktorých sa jej 
podarilo jeden zápas vyhrať a to po 3 setovom zápase v Nových 
Zámkoch proti Zmarkovej. 

Zápas mal pre Katku zlý začiatok, ale dobrý koniec s výsledkom 
2:6, 6:2, 6:0. V druhom kole proti Interu Bratislava nestačila na 
súperku Sandru Máriu Kerdíkovú a prehrala jasne 1:6 1:6.

V Českej republike hrala za oddiel TCV Strání v republikovej 
súťaži III. TŘÍDA sk. DA v zmiešaných družstvách. Tu odohrala 7 
kôl, z ktorých sa jej podarili 3 výhry v dvojhre a 2 výhry vo štvor-
hre (s Patríciou Betákovou) a 3 vyrovnané štvorhry, ktoré sa vždy 
skončili tesnou prehrou pre naše hráčky.  

Prehľad výsledkov jednotlivých zápasov Kataríny Škodáčkovej 
za rok 2018 na súťaži družstiev za TCV Strání:

• dvojhra družstvá TCV Strání
Škodáčková K. Čonková I. 6:3 7:5
Škodáčková K. Halová V. 5:7 4:6
Škodáčková K. Šimonová S. 0:6 2:6
Škodáčková K. Matějíčková K. 6:1 6:3  
Škodáčková K. Střelcová T. 3:6 0:6
Škodáčková K. Kuderová L. 6:4 3:6 7:5
Škodáčková K. Koukalová V. 6:2 3:6 1:6

• štvorhra družstvá TCV Strání
Škodáčková, Betáková Židlíkov á, Čonková 6:1 6:1
Škodáčková, Betáková Smolinská, Šimonová 7:5 6:4

Škodáčková, Betáková Sotolářová, Matějíčková 2:6 6:1 3:6
Škodáčková, Juřenová Střelcová, Slívová 1:6, 6:3, 6:7
Škodáčková, Juřenová Žampachová, Janečková 6:3, 3:6, 6:7

Na turnajoch jednotlivcov sa Kataríne tiež podarilo zopár výborných 
výsledkov. Hneď na prvom turnaji v Brne v prvom kole vyhrala 6:1, 
6:3 nad domácou hráčkou Machovou a v druhom prehrala s druhou 
nasadenou Pleskačovou 5:7, 0:6, kde v prvom sete vyhrávala 4:2 a 5:4, 
ale potom sa prejavili väčšie skúsenosti Pleskačovej. Ďalším úspe-
chom bola výhra nad Kopáčikovou (6:2, 6:4) na turnaji v Bratislave, 
výhra nad Vaškovou (6:1, 6:0) vo Valašskom Meziříčí, a najlepší 
výsledok bolo semifinále dvojhry na turnaji v Lanžhote  na Morave. 

Prehľad výsledkov Kataríny Škodáčkovej za rok 2018 v SR a ČR 
v turnajoch jednotlivcov a v 2. lige družstiev:

• V dvojhrách
dátum miesto typ  súťaže body
17.11.2018 TJ Sokol Vysočany (C - 550) 32 16
29.12.2017 AŠK Skalica HMR 32 0
20.01.2018 TK Kysucké Nové Mesto B 32 0
03.02.2018 ŠK TC Dúbravka BA B 32 0
24.02.2018 ŠK TC Dúbravka BA C 8 18
31.08.2018 TK Slávia SPU Nitra A 32 0
25.11.2017 Brno - CZE --- 16 12 
07.07.2018 Valašské Meziříčí - CZE --- 32 19
21.07.2018 Sokol Lanžhot - CZE ---  S F 9

• Družstvá
08.05.2018 --- II. liga  --- - 20
02.06.2018 --- II. liga  --- - 0

TK Stará Turá vytvoril po celú sezónu výborné tréningové pod-
mienky, počas zimy v telocvični v ZŠ na Hurbanovej ul. za čo ďaku-
jeme aj riaditeľke ZŠ a v lete na štadióne na antukových kurtoch 
Oskoruša. Ďakujeme za spoluprácu klubom Veľké Kostoľany SR 
a TCV Strání ČR, kde môžeme kedykoľvek trénovať s kvalitnými 
hráčkami alebo hráčmi, ktorý sú pre Katku výbornými sparing 
partneri.

Cez leto mala Katka Škodáčková kvalitnú sparing partnerku 
Terezu Sušen z Kanady, ktorá si zahrala aj za náš Tenisový klub 
Stará Turá v súťaži jednotlivcov, kategórii ženy v ŠK TC Dúbravka 
BA, kde sa prebojovala do semifinále na turnaji v Bratislave a získala 
62 bodov pre náš klub. 

Rok 2017 hrala Katka s Terezkou finále štvorhry na turnaji 
v Tišňove (kde vyhrali 7:5, 6:3), ale v roku 2018 sa im podobný 
úspech vo štvorhre nepodaril.

Katarína svojou hrou a vystupovaním, ako i výsledkami výborne 
reprezentuje Starú Turú v Slovenskej aj Českej republike. Celý výbor 
Tenisového klubu Stará Turá aj s trénerom Ing. Pšenicom jej ďakujú 
za príkladnú reprezentáciu a prajú jej úspešnú sezónu aj v ďalšom 
roku.

Zároveň ďakujeme vedeniu tenisových kurtov v Starej Turej, 
Stráni a Veľkých Kostoľanoch ako i Základnej škole v Starej Turej 
za umožnenie tréningov v ich zariadeniach.

Ing. Miroslav Pšenica, TK Stará Turá


