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Staroturanský alebo Staroturiansky?
Večná dilema, ktorá z času na čas zamestná mysle niektorých z nás. Koniec koncov, veď 
aj náš mesačník nesie názov Staroturiansky spravodajca. A keďže sa v poslednej dobe opäť 
stretávame s otázkami na túto tému, obrátili sme sa s prosbou o vysvetlenie priamo na 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Ktorý tvar je teda správny?

Od názvu obce, pri ktorom majú obyvateľské 
mená príponu –an/ianka, sa prídavné mená 
tvoria príponou –iansky. Tak aj prídavné 
meno utvorené z názvu Turá má podobu tu-
riansky a z názvu Stará Turá staroturiansky.

Podoba staroturanský je nárečová. Skrá-
tená prípona –anský je v prídavných me-
nách utvorených z názvov obcí, ktoré majú 

v základe dlhú slabiku, tzn. uplatňuje sa pra-
vidlo o rytmickom krátení (napr. Piešťany – 
piešťanský).

Pre úplnosť treba dodať, že homonymné, 
t. j. rovnaké prídavné mená k rozličným náz-
vom obcí alebo častí obcí, ktoré majú rovnaký 
základ a líšia sa len zakončením, sú v sloven-
čine bežné (Stará Turá, Turany – turiansky; 

Vrbov, Vrbovce, Vrbové aj Vrbová – vrbovský).
Teda už vieme, že spisovný je tvar sta-

roturiansky, a je jedno, či ide o spravodajcu, 
jarmok, chotár alebo čokoľvek iné. Keďže sa 
však na Turej rozpráva „po turansky“, pred-
pokladáme, že toto vysvetlenie bude mať naj-
mä informatívny charakter ;) Úprimne, viac 
nám ide „do úst“ nárečový tvar ;)

Pekný február v staroturanských uliciach, 
milí Turanci!

 n Redakcia

 n Foto: Lucia Filusová
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Vážení Staroturania, milí spoluobčania,
V prvom rade mi dovoľte popriať v novom 
roku všetko najlepšie, veľa dobrých a múd-
rych rozhodnutí, ktoré nás všetkých obohatia 
a prispejú k spokojnosti a radosti nielen vám, 
medzi vašimi najbližšími, ale aj občanom 
Starej Turej. Prajem vám, aby ste boli zdraví, 
obklopení prajnosťou, toleranciou a ohľadu-
plnosťou, aby prevažovali tie príjemnejšie 
chvíle.

V tempe času sme sa prehupli do ďalšie-
ho roka. Zo širšieho časového pohľadu ide 
nielen o začiatok nového roka, ale aj o štart 
do ďalšieho volebného obdobia. Či už to je 
jeden alebo viac rokov, ktoré sú pred nami, 
zhodneme sa na tom, že otvárame novú 
kapitolu, kde na niektoré otázky odpovede 
nemáme. Vyplýva to z nedávnej minulosti, 
ktorá nás skúšala, ako sme odolní, súdržní 
a rozvážni. Turbulentné obdobie bolo po-
značené širokým spektrom problémov – od 
epidemických cez geopolitické až do vyúste-
nia vážnych ekonomických následkov s mi-
moriadnym dopadom na životnú úroveň nás 
všetkých. Všetko toto ovplyvňuje životy jed-
notlivcov, ale aj subjekty v súkromnom, alebo 
vo verejnom sektore. Treba však povedať, že 
je to pre všetkých životná škola. Pre väčšinu 
sú to poučenia, ktoré nás formujú – veci vie-
me zvládať s nadhľadom, s väčším pokojom 
a rozvahou. Vieme zreteľnejšie oddeľovať 
pravdu od pseudoargumentov, sme bližšie 
k ľudskosti a pomoci tým, ktorí ju potrebujú. 
Pre nasledujúce obdobie bude rozhodujúce, 
či si tieto postoje a hodnoty udržíme, resp. 
či ich budeme posilňovať. Každý postoj má 
svoje korene v našom vnútri, jeho ovocie sa 
prejavuje mimo nás – našim správaním a ko-
naním. Je to len a len o nás. Pretože tieto časy 
naozaj nie sú ľahké, ale to, či a ako vieme 
cez ne prejsť, závisí od toho, či sme otvorení 
a priateľskí, alebo naopak, nevrlí a odmeraní. 
Či chceme a budeme riešiť iba to, čo ovplyvniť 
vieme, alebo budeme míňať energiu a čas na 
to, na čo nemáme žiadny vplyv.

Prelom rokov je zvyčajne časom na bi-
lancovanie toho, kde sme boli úspešní, ale aj 
toho, kde treba pridať. Je mimoriadne pote-
šiteľné, že naša práca a jej výsledky sa môžu 
opierať o nezávislé hodnotenia. Tie potvrdili, 
že nielen minulý rok, ale celé predchádzajú-
ce volebné obdobie sme nastúpili na správnu 
cestu. Teda takú, ktorá zvyšuje dôveru obča-
nov v úrad a vôbec v mesto, v ktorom žijeme. 
Uspeli sme v piatich základných kritériách, 
ktoré Starú Turú radia na popredné prieč-
ky v rámci samospráv Slovenska. Historicky 
najvyššia priečka v hodnotení finančného 
zdravia mesta (7. miesto) je mimoriadne cen-
ná v kontexte neľahkých celospoločenských 
podmienok. Patríme medzi špičku samos-
práv, ktoré sa môžu pýšiť najvyšším ocenením, 
teda medzi tie, v ktorých sa verejné obsta-
rávanie realizuje veľmi zodpovedne a trans-
parentne. Najväčší posun sme zaznamenali 

v otvorenosti vo vzťahu k verejnosti, kde sme 
obsadili 3. miesto spomedzi 150 hodnote-
ných miest Slovenska. K týmto úspechom 
treba priradiť aj titul absolútneho víťaza 
v hodnotení web stránok miest a obcí v SR. 
Všetky tieto úspechy sú mimoriadne cenné, 
ale z pohľadu budúcnosti a rozvoja Starej Tu-
rej má bezprostredný dopad na kvalitu života 
jej obyvateľov mohutná výstavba nájomných 
bytov. Podarilo sa nám vybudovať 113 nájom-
ných bytov, čo je takmer ten istý počet, ako 
za posledných 25 rokov. Aj preto sme boli 
ocenení Štátnym fondom pre rozvoj bývania. 
V budovaní nájomných bytov sme za posledné 
4 roky boli najlepšou samosprávou v Tren-
čianskom samosprávnom kraji, dokonca sme 
v tomto ukazovateli predbehli aj Nové Mesto 
nad Váhom, ktoré je absolútnou špičkou na 
Slovensku. Z ďalších významnejších aktivít 
treba vymenovať ukončenie všetkých príp-
ravných krokov na vybudovanie zariadenia 
pre seniorov, budovanie infraštruktúry pre 
individuálnu bytovú výstavbu, rekonštrukciu 
dopravnej a technickej infraštruktúry, zhod-
nocovanie majetku mesta modernizáciou 
budov, zdvojnásobenie financií v rezervnom 
fonde mesta.

Rok 2022 bol zároveň rokom volieb, 
v ktorých ste nám dali dôveru a potvrdili ste, 
že naše úsilie nebolo márne, že treba pokra-
čovať v nastavenom trende. Pred nami je nové, 
štvorročné volebné obdobie. Je všeobecne 
známe, že nás čaká neľahká cesta. Zo všet-
kých dostupných informácií budeme musieť 
preto vyberať tie, ktoré sú pre nás dôležité, 
nepostrádateľné, teda tie, ktoré sú súčasťou 
našich priorít. To platí najmä o prvom roku 
nového volebného obdobia, teda o roku 2023. 
Bude to rok, kedy sa budú musieť uskromniť 
mnohí, kraje a mestá nevynímajúc. V tom-
to vnímaní reality bol zostavený aj rozpočet 
mesta pre nasledujúce roky. Žiaľ, pre ak-
tuálny rok je treba zdôrazniť, že na pozadí 
celkovej situácie vo svete, Slovensko nevy-
nímajúc, nemožno rozpočet charakterizovať 
ako silne rozvojový. Rok 2023 bude rokom, 
kedy sa budeme snažiť preklenúť turbulentné 
obdobie. Bude to rok, v ktorom vyvinieme 
úsilie pre zabezpečenie a udržanie všetkých, 
pre mesto nevyhnutných funkcií, akými sú 
najmä školstvo, sociálna oblasť, bezpečnosť. 
To ale neznamená, že sa nepopasujeme so 
všetkými výzvami, ktoré pred nami stoja 
a ktoré sú predpokladom pre zlepšovanie 
života obyvateľov Starej Turej. Sem radíme 
kroky vedúce k dokončeniu všetkých prác 
na ulici Štefánikovej, ktorej súčasťou bude 
aj nový mestský úrad. Veľkou výzvou je pre 
nás skultivovanie okolia potoka v centre mes-
ta, vrátane výmeny lávok. Ambíciou naďalej 
ostáva vybudovanie ďalších bytových jedno-
tiek, nového zariadenia pre seniorov, kvalit-
nejších služieb, vrátane obchodnej prevádzky 
spoločnosti LIDL, zvyšovania bezpečnosti 

na cestách prostredníctvom budovania bez-
pečných koridorov pre chodcov až po zlep-
šenie prostredia verejných priestorov. Tak 
ako v minulom volebnom období, budeme 
sa venovať aj  miestnym častiam. Je zrejmé, 
že budeme v niektorých prípadoch zvažovať 
kompromisy. Napriek tomu, že doba je vážna, 
nechceme podľahnúť akejsi skepse. Nasledu-
júce roky treba vnímať aj z opačnej strany – 
že to bude obdobie zaujímavé, plné výziev 
a nových možností. Možno to bude obdobie 
charakterizované menšími či väčšími prekáž-
kami, ktoré bude vyžadovať enormné úsilie, 
ale zároveň nás tieto situácie budú formovať 
do odolnejších, schopnejších a skúsenejších 
skutkov a rozhodnutí. Viem, že to spoločným 
úsilím a vzájomnou spoluprácou dokážeme.

Za posledné štyri roky sme dokázali, že 
Stará Turá sa mení k lepšiemu. Potvrdzujú to 
už vyššie zmienené nezávislé ocenenia, ako aj 
prostredie samotného mesta. Som presvedče-
ný – aj napriek neľahkej dobe, ktorá nás čaká 

- že tento trend vieme udržať aj do budúcnos-
ti. Všetky projekty, ktoré sú pred nami, budú 
meniť naše mesto k modernejšiemu miestu 
pre život. Tešme sa preto z budúcnosti, že 
bude priestorom na pretváranie Starej Turej 
na mesto, ktoré sa postupne približuje k na-
šim predstavám. 

Zhodneme sa na tom, že všetky tieto pre-
meny pramenia z úsilia tunajších ľudí. Chcel 
by som preto poďakovať všetkým, ktorí sa 
podieľajú na zveľaďovaní Starej Turej. Ste 
to najmä vy, obyvatelia mesta a jeho priaz-
nivci, ktorí ste súčasťou týchto zmien. Poďa-
kovanie patrí kolegom na mestskom úrade, 
poslancom, ako aj ostatným, ktorí pracujú 
v mestských organizáciách a spoločnostiach 
zriadených mestom. Ďakujem všetkým, ktorí 
participujú na dianí v meste, leží im na srdci 
jeho rozvoj, starajú sa o jeho čistotu a bez-
pečnosť občanov. Úctu a uznanie si zaslúžia 
všetci tí, ktorí sú naporúdzi našim seniorom 
a vedia im pomôcť či už reálnym skutkom, 
radou, alebo jednoducho milým slovom. Re-
špekt a vďaku treba vysloviť aj tým, ktorí for-
mujú mladú generáciu a vštepujú jej správny 
postoj k životu. Rozvoj mesta bytostne súvisí 
aj s podnikateľským sektorom, ktorého spo-
luprácu s mestom veľmi oceňujem a vážim 
si ju. Ďakujem všetkým zástupcom rôznych 
spoločností, združení, predstaviteľom cirkví 
pôsobiacich v meste, za ich záslužnú a obe-
tavú prácu v prospech našich obyvateľov, 
v prospech Starej Turej.

Do nového roka nám všetkým prajem 
veľa úspechov, nech je to rok plnenia našich 
prianí a očakávaní. Mnohé veci vieme doká-
zať iba cez spoločné úsilie, prajnosť, úprim-
nosť a toleranciu. Nech sme takýmito ľuďmi 
obklopení v našom každodennom úsilí za 
krajšiu a modernejšiu Starú Turú.

 n PharmDr. Leopold Barszcz, 
primátor mesta Stará Turá
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Nové mestské zastupiteľstvo  a komisie mesta
Nové mestské zastupiteľstvo pracuje od 
21.11.2022 v zložení primátor PharmDr. L. 
Barszcz a poslanci: J. M. Adamkovič, Mgr. 
M. Antálek, Ing. R. Bunčiak, Z. Durcová, 
Ing. I. Durec, Mgr. I. Gavačová, Ing. M. 
Gondár, Mgr. S. Krištofíková, Bc. A. Ku-
líšková, M. Medňanský, Ing. P. Pecho, Ing. 
Mgr. Z. Pilátová a Mgr. M. Valenčík.

1. a 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa 
konali 21.11.2022 a 8.12.2022.

Sobášiaci:
PharmDr. Leopold Barszcz, Mgr. Soňa Kriš-
tofíková, Mgr. Michal Valenčík, Bc. Andrea 
Kulíšková, Mgr. Matej Antálek

Komisie mesta Stará Turá
Komisia pre ekonomiku, majetok mes-
ta a podnikanie: Mgr. Soňa Krištofíková 
(predsedníčka), Ing. Peter Pecho, Jakub Mar-
tin Adamkovič, Ing. Vladimíra Mareková, 
Ing. Jaroslav Holota
Komisia pre výstavbu a životné prostre-
die: Ing. Peter Pecho (predseda), Ing. Matúš 
Geschwandtner, Ing. arch. Marek Pavlech, 
Ing. Soňa Klenková, Jakub Martin Adam-
kovič, Marek Medňanský, Mgr. Michal Va-
lenčík
Komisia pre sociálne veci a bývanie: Ing. 

Mgr. Zdena Pilátová (predsedníčka), Zuza-
na Durcová, Mgr. Júlia Bublavá, Ing. Anna 
Halinárová, Mgr. Jarmila Lužná, Bc. Elena 
Stančíková, Alena Mockovčiaková, Bc. He-
lena Fáberová, Mgr. Mária Gajarová
Komisia pre školstvo a kultúru: Bc. An-
drea Kulíšková (predsedníčka), Mgr. Jana 
Koštialová, Mgr. Ľubica Hučková, Ing. 
Martin Gondár, Mgr. Michal Valenčík, Ing. 
Branislav Hargaš, Mgr. Lucia Toman, Bc. 
Eva Adámková, Mgr. Michaela Pavlíková, 
DiS.art.
Komisia pre šport: Mgr. Matej Antálek 
(predseda), Mgr. Tomáš Malek, Jakub Mar-
tin Adamkovič, Ing. Miroslav Nerád, Kris-
tína Fabiánová, Ľuboš Bukovčan, Marek 
Medňanský
Komisia pre ochranu verejného záujmu: 
Mgr. Iveta Gavačová (predsedníčka), Jakub 
Martin Adamkovič, Ing. Mgr. Zdena Pilá-
tová
Zbor pre občianske záležitosti: Zuzana 
Durcová (predsedníčka), PharmDr. Leo-
pold Barszcz, Mgr. Soňa Krištofíková, Mgr. 
Matej Antálek, Bc. Andrea Kulíšková, Mgr. 
Michal Valenčík, Mgr. Ivona Málková, Bc. 
Erika Držková, Miroslava Bezáková, Ing. 
Iveta Petrovičová, Marta Adamusová, Eva 
Hrinová, Mgr. Katarína Medňanská, Mgr. 
Oľga Medňanská, Božena Michalcová, 

RNDr. Jana Podhradská, Mgr. Elena Slád-
ková, Jana Sukupová, Gabriela Ušiaková

Z dozornej rady spoločnosti RVS AQUATUR 
a. s. Stará Turá boli z funkcie členov odvo-
laní Ing. Emil Vlado a Nora Pániková a vy-
menovaní noví členovia Marek Medňanský 
a Bc. Lenka Galbavá. Vo funkcii člena do-
zornej rady naďalej zostáva Ing. Peter Krúpa. 
Vo funkcii predsedníčky predstavenstva bola 
potvrdená Ing. Zuzana Petrášová, vo funkcii 
členky predstavenstva Ing. Soňa Klenková.

Z dozornej rady spoločnosti MŠA s. r. o. Sta-
rá Turá boli z funkcie členov odvolaní Mgr. 
Ivan Klimáček a Ing. Igor Slezáček a vyme-
novaní noví členovia Mgr. Matej Antálek 
a Mgr. Miroslav Krč.

Na návrh primátora bol do funkcie riadite-
ľa m. p. o. Technické služby Stará Turá 
menovaný Peter Moravčík na dobu určitú do 
vymenovania nového riaditeľa, ktorý vzíde 
z výberového konania.

Termíny zasadnutí Mestského za-
stupiteľstva Stará Turá na rok 2023: 
23.2.2023, 27.4.2023, 22.6.2023, 21.9.2023, 
25.10.2023, 14.2.2023

Referendum 21.1.2023  
Výsledky hlasovania v referende za okrsky v Starej Turej

Okrsok č. Počet zapísaných 
voličov

Počet zúčastnených 
voličov Účasť voličov v % 

1 - Stará Turá, Mestský úrad 1317 416 31,58
2 - Stará Turá, Základná škola Hurbanova 955 317 33,19
3 - Stará Turá, Požiarna zbrojnica 1042 325 31,19
4 - Stará Turá, Jiráskova ul. - býv. Detské jasle - PREVAK 969 312 32,19
5 - Stará Turá, Dom kultúry Javorina, učebňa 899 261 29,03
6 - Stará Turá, Dom kultúry Javorina, býv. kaviareň 1028 311 30,25
7 - Drgoňova dolina, Požiarna zbrojnica 154 55 35,71
8 - Papraď, Kultúrny dom 368 131 35,59
9 - Topolecká, Požiarna zbrojnica 334 83 24,85
10 - Súš, budova Požiarnej zbrojnice 132 46 34,84
Spolu 7198 2257 31,35

Okrsok 
č.

Počet hlasov 
"ÁNO"

Podiel hlasov 
"ÁNO" v %

Počet hlasov 
"NIE"

Podiel hlasov 
"NIE" v %

Počet 
zúčastnených 

voličov

"Účasť 
voličov 

v %"

Počet 
neplatných 

hlasov

Podiel 
neplatných 
hlasov v %

1 397 95,43 9 2,16 416 31,58 10 2,40
2 308 97,16 3 0,94 317 33,19 6 1,89
3 317 97,53 7 2,15 325 31,19 1 0,30
4 306 98,07 3 0,96 312 32,19 3 0,96
5 257 98,46 4 1,53 261 29,03 0 0,00
6 310 99,67 1 0,32 311 30,25 0 0,00
7 55 100,00 0 0,00 55 35,71 0 0,00
8 128 97,70 1 0,76 131 35,59 2 1,52
9 83 100,00 0 0,00 83 24,85 0 0,00

10 45 97,82 1 2,17 46 34,84 0 0,00

 n Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Prehľad demografického vývoja mesta 
 Stará Turá za rok 2022

Prehľad vybraných matričných úkonov za r. 2018 – 2022:

Matričný úkon (ukazovateľ) 2018 2019 2020 2021 2022

Počet uzavretých manželstiev v meste 30 40 36 34 33
     z toho: cirkevne uzavretých 6 14 5 11 6
                  uzavretých s cudzincom 3 1 1 3 4
Počet úmrtí vybavených v meste 
(zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce)

72 84 80 87 105

Počet rozvedených manželstiev 21 33 22 20 13
Počet určení otcovstva 35 32 31 33 24

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2018 – 2022:

r. 
2018

r. 
2019

r. 
2020

r. 
2021

r. 
2022

Počet obyvateľov 
k 1.1. uved. roka

8 978 8867 8 793 8 710 8 552

Počet narodených občanov 67 67 63 72 58
Počet prihlásených občanov 70 94 84 66 127
Počet zomretých občanov 91 88 97 153 113
Počet odhlásených občanov 157 147 133 143 161
Prírastok (+) / Úbýtok (-) -111 - 74 - 83 - 158 - 89

Počet obyvateľov
Stav 

k 1.1.2019 

8 867

Stav 
k 1.1.2020 

8 793

Stav 
k 1.1.2021 

8 710

Stav 
k 1.1.2022 

8 552

Stav 
k 1.1.202 

8 463

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

Miestna časť
Počet 

obyvateľov 
k 1.1.2020

Počet 
obyvateľov 
k 1.1.2021

Počet 
obyvateľov 
k 1.1.2022

Počet 
obyvateľov 
k 1.1.2022

Stará Turá (cent.časť) 7 472 7 388 7 224 7 147
Černochov vrch 181 185 187 188
z toho: Černochov vrch 63 62 61 62
             Drgoňova dolina 88 90 95 96
             Durcova dolina 30 33 31 30
Papraď 413 407 393 392
z toho: Papraď 397 391 380 381
             U Mikulcov 16 16 13 11
Jazviny 40 40 39 39
Topolecká 409 413 417 404
z toho: Topolecká 390 394 400 388
             Hlavina 19 19 17 16
Súš 278 277 292 293
z toho: Súš 90 93 101 100
             Lazy 10 8 8 8
             Trávniky 135 134 137 140
             U Samkov 43 42 46 45
Mesto Stará 
Turá spolu

8 793 8 710 8 552 8 463

Informácia o zvýšení poplatkov 
 v školách a školských zariadeniach
Vážení rodičia, touto cestou by sme Vás chceli informovať 
o zvýšených poplatkoch v školách na stravu a na čiastočnú úhradu 
nákladov za pobyt dieťaťa v škole alebo školskom zariadení. 

Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR schválilo 
nové finančné pásma na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií. Okrem zvý-
šených nákladov na nákup jedla 
sa zvyšujú aj tzv. režijné náklady 
z dôvodu zvýšených prevádzko-
vých a mzdových nákladov. Mes-
to Stará Turá ako zriaďovateľ škôl 
upravilo vo všeobecne záväznom 
nariadení sumy poplatkov za 
stravné v školských jedálňach 
od 01.01.2023 nasledovne (viď 
tabuľka č. 1 na str. 5).Zvýšenie 
mesačných príspevkov zákon-
ných zástupcov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách 
a školských nariadeniach  (tzv. 
školného) vychádza z reálneho 
navýšenia nákladov na energie, 
prevádzku, údržbu, materiál 
a ostatné náklady spojené s pre-
vádzkou i nárastom mzdových 
nákladov. Návrh na zvýšenie 

školného bol vopred prerokova-
ný s riaditeľmi škôl. Zvýšenie 
školného v jednotlivých ško-
lách bude od 01.02.2023, čiže 
od druhého polroku školského 
roku 2022/2023 nasledovne (viď 
tabuľka č. 2).

Všeobecne záväzné nariade-
nie o určení výšky mesačných 
príspevkov zákonných zástupcov 
detí a žiakov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských 
zariadeniach na území mesta 
Stará Turá č. 8/2022 bolo schvá-
lené dňa 08.12.2022 na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva uznese-
ním č. 10-2/2022 a je zverejnené 
na web sídle mesta v časti VZN 
platné v roku 2022.

https://www.staratura.sk/
item/vzn-8-2022/

 n Mgr. Elena Sládková 
Oddelenie školstva a 

sociálnych vecí

Tabuľka č. 2 
Zvýšenie školného v jednotlivých školách od 01.02.2023

Názov školy a druh poplatkov Pôvodná 
suma v €

Suma po 
zvýšení v €

Materská škola školné 20 25

Školský klub detí v základnej škole 9 15

Základná umelecká škola skupinové štúdium 6 8

Základná umelecká škola individuálne 
štúdium

8 10,50

ZUŠ nadštandard individuálne štúdium 30 40

ZUŠ nadštandard skupinové štúdium 20 26

Centrum voľného času (CVČ) – člen 
záujmového krúžku (ZK) do 25 rokov

3 5

CVČ – člen ZK, ak navštevuje ďalší ZK 5 6

CVČ – člen ZK do 25 rokov, ktorý odovzdal 
vzdelávací poukaz

1,5 1,80

CVČ – dospelý člen ZK, ktorý nie je žiakom ani 
študentom

5 7

CVČ – Baby club ročne 15 25

CVČ – ak nie je členom ZK, za každú návštevu 2 3
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Len život, ktorý žijeme pre iných, stojí za to!
 (Albert Einstein)

Ušľachtilé myšlienky darcovstva v prospech charitatívnej 
činnosti, podpory neziskových aktivít a v prospech 
zlepšovania kvality života detí a mládeže v našom meste 
sa stali skutočnosťou vznikom Nadácie ŽIVOT s dátumom 
vzniku 30. august 1996. 

Naša nadácia je nezisková mi-
movládna organizácia, ktorej 
hlavným poslaním je podporovať 
rozvoj činností v oblasti športu, 
školstva, životného prostredia, 
kultúry a histórie, pomáhať cho-
rým a sociálne odkázaným. Na-
dácii nie sú cudzie ani humanitné 
akcie. Teda jednoducho možno 
povedať, že sa snaží svojou čin-
nosťou pomáhať tam, kde je to 
najviac potrebné. Ciele, ktoré 
si nadácia vytýčila pri svojom 
vzniku, dokáže napĺňať len v úz-
kej spolupráci s mestom, podni-
kateľskými subjektmi a hlavne 
s aktívnou pomocou mnohých 

dobrovoľníkov, sympa-
tizantov a priateľov.

Ostatné dva roky boli pre nás 
všetkých ťažšími a náročnejšími. 
Neustále prechádzame skúškou 
o spolupatričnosti, ochote pomá-
hať a nemyslieť iba sám na seba.

Podporili sme rôzne projekty, 
ktoré prezentujú nielen našu na-
dáciu, ale reprezentujú i celé naše 
mesto a to doma, ale i v rôznych 
kútoch Slovenska. Naše deti do-
sahujú fantastické výsledky na 
poli športu, výtvarného umenia 
i vlastnej tvorivosti.

Vážení darcovia – podnika-
telia, živnostníci, občania nášho 

mesta či blízkeho okolia, 
máme obrovskú radosť 
z pomoci, ktorú sme 
mohli poskytnúť vďaka 
Vašej štedrosti počas 
dvadsaťšesť rokov našej 
existencie.

Ďakujeme Vám za veľa vecí, 
ktoré vôbec nie sú samozrejmé 
pre rodiny s deťmi v hmotnej či 
sociálnej núdzi – za množstvo 
krásnych chvíľ strávených na 
spoločných výletoch, exkurziách 
a hrách s kamarátmi či vlastnou 
rodinou, na športoviskách, za bo-
hatšie a veselšie vianočné sviatky, 
za pomoc a zmiernenie ťažkos-
tí pri liečbe zákerných chorôb, 
ktoré mnohým strpčujú život, za 
mnohé pomôcky na uľahčenie 
a skvalitnenie života pre ťažko 
zdravotne postihnuté deti a veľa, 
veľa ďalších darov a pomocí, no 

hlavne za ten pocit spolupatrič-
nosti, ktorý si všetci obdarovaní 
nesmierne vážia a cenia. 

Poďakovanie patrí aj dobro-
voľníkom, ktorí svoj voľný čas 
venovali organizovaniu akcií. 
Bez nich by nebolo možné zrea-
lizovať také množstvo aktivít pre 
staroturianske deti a mládež.

Veríme, že zachováte svoju 
priazeň Nadácii ŽIVOT aj v ďal-
ších rokoch a budete jej súčasťou.

Prajem všetkým, aby sme 
nasledujúci rok prežili v zdraví, 
pokoji a porozumení, obklopení 
ľuďmi, ktorých si vážime a máme 
radi.

S úctou 

 n Iveta Petrovičová, 
správca nadácie

 Tabuľka č. 1 Sumy poplatkov za stravné v školských jedálňach od 01.01.2023

Názov 
školy

Desiata 
pôvodne v €

Desiata po 
zvýšení  v €

Obed 
pôvodne v €

Obed po 
zvýšení 

v €

Olovrant 
pôvodne v €

Olovrant po 
zvýšení  v €

Režijné 
náklady 

v €

Režijné 
náklady po 
zvýšení v €

Materská škola 0,38 0,50 0,90 1,20 0,26 0,40

MŠ-predškoláci 0,38 0,50 0,90 1,20 0,26 0,40 0,10 0,25

ZŠ-I. stupeň 1,21 1,70 0,10 0,25

ZŠ – II. stupeň 1,30 1,90 0,10 0,25

Dospelí stravníci 1,41 2,40 1,39 2,00

Obhájili sme prvé 
miesto  o najlepšiu webovú 
stránku samospráv
Celkové víťazstvo a hlavnú cenu Grand 
Prix eSlovensko za rok 2022 vybojovala 
už druhýkrát v histórii webová stránka 
mesta Stará Turá. Zároveň Stará Turá vy-
hrala aj v kategórii najlepšia stránka miest 
a mestských častí a zároveň získala aj cenu 
GrandPrix eSlovensko za najvyššie hodnote-
nie zo všetkých kategórií. Na prvom mieste 
sa spolu so Starou Turou s rovnakým počtom 
bodov umiestnila aj webová stránka mesta 
Hlohovec. Za nami skončili v hodnotení 
ďaleko väčšie samosprávy ako napr. Martin, 
Trenčín, Prešov, Levice, Poprad, Bratislava 
alebo Banská Bystrica.

Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje 
Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne 
so Združením informatikov samospráv Slo-
venska a Úniou nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska.

Do 19. ročníka súťaže sa zapojilo re-
kordných 83 samospráv. Porota hodnotila 
59 kritérií v 11 kategóriách. Ceny ZlatyErb.
sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách 
a to najlepšia stránka obcí (5 ocenení), naj-
lepšia stránka miest a mestských častí (5 
ocenení) a najlepšia stránka samosprávnych 
krajov (3 ocenenia). 

Hlavným cieľom súťaže je podporiť 

informatizáciu slovenských samospráv, oce-
niť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu 
zástupcov samospráv efektívne a transpa-
rentne využívať informačno-komunikačné 
technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb 
pre občanov.

Bližšie informácie sú zverejnené na web 
stránke www.zlatyerb.sk  

 n Ing. Marek Miklovič, 
oddelenie vnútornej správy
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 PODPORTE PROJEKT 
MESTA V OD TESCO
V 12. edícii programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ 
sa mesto Stará Turá zapojilo s projektom Oživenie námestia 
v Starej Turej počas veľkonočných sviatkov obrovským pleteným 
zajacom z prútia. 

Hlasovanie v OD Tesco prebieha od 16.1. do 12.2.2023. 
Každý kto nakúpi v obchode spoločnosti Tesco, dostane po 

zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodíte do hlasovacieho 
boxu projektu, ktorý sa rozhodnete podporiť. 

Veríme, že podporíte náš projekt a tým spoločne skrášlime 
námestie počas Veľkej noci a vytvoríme si novú tradíciu.

 n MsÚ Stará Turá

O Z N A M
Firma SPAOLO, s.r.o. prevádzkuje v priestoroch polikliniky v Starej Turej

od 1.1.2023 okrem Ambulancie vnútorného lekárstva 
aj Ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých!

Tešíme sa, že našim pacientom môžeme poskytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť počínajúc primárnou 
starostlivosťou /preventívne prehliadky, vyšetrenia akútnych stavov.../, predoperačné vyšetrenia až po starostlivosť 
o chorých so závažnejšími diagnózami, kardiovaskulárnymi ochoreniami. Zdravotnú starostlivosť poskytujú erudo-
vané lekárky s dlhoročnou praxou vo svojom v odbore – MUDr. Eva Sadloňová – všeobecný lekár pre dospelých 

a MUDr. Andrea Morová – internista 2. stupňa, nefrológ.

Prijímame nových pacientov do ambulancie všeobecného lekára pre dospelých! 

Bližšie informácie vám radi poskytneme osobne počas ordinačných hodín: 
v pondelok až štvrtok 9:00 hod. – 16:00 hod.,
v piatok       9:00 hod. – 11:00 hod.

alebo telefonicky: 032/776 30 88 prípadne e-mailom: interna.morova@gmail.com 

Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá 
so sídlom Dibrovova ul. 240/5, Stará Turá

hľadá

účtovníka/účtovníčku nájomného
Kvalifikačné predpoklady:
 § stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
 § bezúhonnosť
 § prax v účtovníctve min. 5 rokov
 § prax v správe bytových domov vítaná

Ďalšie požiadavky a kritéria:
 § znalosť príslušnej legislatívy
 § komunikačné schopnosti
 § aktívna znalosť práce s PC 
 § ochota učiť sa nové veci

Požadované doklady od uchádzačov:
 § štruktúrovaný životopis
 § kópie (scany) dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 § súhlas so spracovaním osobných údajov 

Mzdové podmienky:
 § základná mzda 932,00 € (prípadné navýšenie dľa praxe, 

resp. po skúšobnej lehote)

Predpokladaný nástup do zamestnania je 1. 3. 2023, 
prípadne dohodou.

Žiadosť s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu spolu 
s požadovanými dokladmi prosíme zaslať v termíne do 15. 2. 
2023 na e-mail: riaditel@sbdostaratura.sk alebo písomne na 
adresu Stavebného bytového družstva občanov, Dibrovova ul. 
240/5, 916 01  Stará Turá.

SBDO si vyhradzuje právo odpovedať len vybraným uchádzačom.

Stará Turá, 2.1.2023

 n  Ivana Ševcechová, riaditeľka  Stavebného 
bytového družstva občanov Stará Turá
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Výtvarníci ZUŠ 
 opäť úspešní 
v Senici!
Informačné centrum Europe Direct Senica každoročne vyhlasuje 
výtvarnú súťaž s cieľom navrhnúť vreckový kalendárik. Mladým 
umelcom je kladená neľahká otázka: Aká bude Európa v nasledujúcom 
roku? Originálne tvorivé odpovede žiakov a žiačok výtvarného 
odboru ZUŠ Stará Turá opäť upútali porotu na čele s výtvarníkom 
a pedagógom Štefanom Orthom. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Aká 
bude Európa 2023 spojené s vernisážou vý-
stavy najlepších prác sa konalo 22.12.2022 
v Europe Direct Senica. V kategórii ZUŠ boli 
ocenení až 4 staroturianski výtvarníci: Adela 
NAĎOVÁ, Ema KLAČKOVÁ, Vladimíra 
MAREKOVÁ – pod vedením Mgr. Miro-
slavy Lacovej a Matej LÍŠKA – pod vedením 
Mgr. Lucie Los. Aj napriek vysokej chorob-
nosti detí sa zúčastnilo veľa pozvaných, žiaľ 
žiačka Vladimíra Mareková si pre ochore-

nie prevziať cenu 
nemohla. Milým 
prekvapením bolo veľké zastúpenie prác na-
šej školy na výstave, čo dokazuje ich kvalitu, 
nápaditosť a vysokú úroveň. O nepochybnom 
talente staroturianskych výtvarníkov sa mô-
žete presvedčiť do 31.3.2023 v priestoroch 
Europe Direct Senica.

A ako vidia Európu 2023 naši ocenení 
žiaci? Adela zabodovala zdravým ovocno-ze-
leninovým portrétom, Ema kresbou turistov, 

putujúcich krásnou prírodou, Vladimíra pre-
cízne zdobenou bezstarostnou jazdou na koni 
a Matej porotu zaujal kamarátmi preháňa-
júcimi sa nočným mestom na longboardoch.

Oceneným žiakom blahoželáme k úspe-
chu a prajeme mnoho ďalších skvelých ná-
padov!

 n Mgr. Lucia Los

„Urobme si 
štedrejšie 
Vianoce“
Máme veľkú radosť, že sme aj minulo-
ročné adventné obdobie mohli zavŕšiť 
už našou tradičnou aktivitou „Urobme 
si štedrejšie Vianoce“. Vďaka mnohým 
z vás, ktorým neľahká situácia viacerých 
našich spoluobčanov nie je ľahostajná, 
sme aj tentokrát mohli pripraviť, veríme, 
milé vianočné prekvapenie v podobe 
kapustnice, domáceho pečiva, ovocia, 
trvanlivých potravín, drogérie a hra-
čiek. Ďakujeme všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom podali pomocnú ruku 
a s radosťou prispeli k tomu, aby mnohé 
rodiny a jednotlivci mohli pocítiť dotyk 
lásky, dobroty a štedrosti. S radosťou 
sme sledovali, ako sa do príprav a aj sa-
motnej realizácie návštev domácností 
zapojili všetky vekové skupiny a viaceré 

generácie. Veríme, že radosť a vďačnosť 
bola a zostane nielen v srdciach obda-
rovaných, ale aj tých, ktorí obdarovali 
hmotným darom alebo svojím časom, 
ktorý venovali tejto aktivite. Ďakujeme 
za veľkú podporu i Nadácii ŽIVOT a ta-
kisto aj Evanjelickej cirkvi a.v. za poskyt-
nutie priestorov potrebných na prípravu. 
Veľkú radosť nám urobila aj spolupráca 
s detskou organizáciou Fénix Stará Turá, 

ktorej členovia s radosťou a na-
sadením distribuovali dary do 
mnohých domácností. 

V mene prípravného tímu 
projektu „Urobme si štedrejšie 
Vianoce“ vám v novom roku 
prajeme pevné zdravie a nech 
v každom dni nájdete dôvod na 
radosť, úsmev a vďačnosť.

n Júlia Bublavá 
a Daniela Stuchlá

POĎAKOVANIE
Týmto sa chceme poďakovať 

všetkým organizáciám, obyvateľom, 
rodičom a deťom zo ZŠ, firme 
Honeywell Stará Turá, ako i Nadácii 
Život, za vianočné darčeky pre 
klientov ZOS, ako i zamestnancov, 
ktorými im spríjemnili sviatky.

 n Srdečne ďakujú klienti a zamestnanci ZOS
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Dom kultúry Javorina pripravuje

 n 22. februára 2023 o 18:00 hod.  – 
MUŽSKÉ ODDELENIE – trpká, či citlivá 
komédia Radošinského naivného divadla, 
v ktorej nám autor Stanislav Štepka s jeho 
typickým humorných pohľadom predstavu-
je pestré osudy skupiny pacientov v súčasnej 
nemocnici – ligového futbalistu, čudného 
a bodrého majstra opravára, bývalého hlav-
ného čašníka a jeho ženy čašníčky, vládneho 
ministra, ale aj doktorky a svojráznej sestričky 
na mužskom oddelení v štátnej nemocnici. 
Pestro popretkávané osudy s trpkými, ale 
aj humornými situáciami a príbehmi, ktoré 
nakoniec viac podávajú správu o ubolených 
dušiach ako telách.

 Vstupné: 19,- a 21,- €

 n 14. marca 2023 o 17:00 hod.  – 
SMEJKO A TANCULIENKA – Smejko 
a Tanculienka spolu s Huncúlikom prichá-
dzajú s úplne novým predstavením pre deti 
plný známych hitov, ale i nových piesní, pod 
názvom Poď von!

 Vstupné: 12,- € 
Vstupenky zakúpite v Informačnej 

kancelárii Infotur a v sieti Ticketportal.

 n 24. marca 2023 o 18:00 hod.  – 
PACHO – ZBOJNÍK Z HYBE – nové mu-
zikálové spracovanie príbehu o Pachovi 
v príťažlivej podobe s prvkami moderného 
cirkusu, kde zbojníci a páni visia na šáloch 
a lietajú na hrazdách. Mimoriadne emotívne 
a metaforicky bohaté autorské libreto Jaku-
ba Nvotu, autorská hudobná tvorba a pies-
ne Martina Geišberga, strhujúce artisticko 
– cirkusové a bojové choreografie, veľkolepá 
a originálna scénická a kostýmová výprava. 
Účinkujú: T. Grega, Cs. Kassai, M. Kusen-
da, B. Jobus, B. Kovačíková, T. Palonder, A. 
Mojžišová, J. Valocká, S. Soldanová, P. Kad-
lečík a ďalší.

 Vstupné: 32,- €

 n 25. apríla 2023 o 18:00 hod.  – 
KAŠUBOVCI – obľúbená hudobná skupina, 
ktorej mottom je, že hudba lieči. Veselé, me-
lodické piesne pochádzajú prevažne z vlastnej 
autorskej dielne Ľudovíta Kašubu. Spolu so 
speváčkou Martinou Kreibich patria medzi 
popredných interpretov šlágrových hitov.

 Vstupné: 11,- a 13,- €

ZÁJAZD

 n 27. mája 2023  – OKNO MÉ LÁSKY – vydajte sa s nami do jarnej Prahy! Nene-
chajte si ujsť muzikál Okno mé lásky, ktoré uvádza Divadlo Broadway. Príbeh osu-
dovej lásky Davida a Sofie, definovaný množstvom ďalších postav, do životov ktorých 
môžeme nahliadnuť prostredníctvom známych piesní Petra Jandu a skupiny Olympic.

 Poplatok: 45,- € alebo 58,- € (podľa ceny vstupenky), 32,- € (iba doprava) 
Záloha: 20,- € (uhrádza sa pri prihlásení)

PREMIETANIE

 n 23. februára o 19:00 hod.  – KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁRA – film o udalosti, 
ktorá navždy zmenila Slovensko. Dánsky koprodukčný dokument rozpletá chápadlá 
(nielen) slovenskej mafie z cenného zahraničného pohľadu a s potrebným odstupom. 
Film Kuciak: Vražda novinára do slovenských kín príde symbolicky na 5. výročie 
vraždy Jána a Martiny.

 Vstupné: 5,- €

Informácie o podujatiach a vstupenkách  v kancelárií DK Javorina 
Stará Turá tel. č. 032 776 33 66, e-mail: dkjavorina@gmail.com, 

www.dkjavorina.sk

Strávte príjemný podvečer
so zaujímavými hostkami!

10. marca 2023
18:00 hod.

Kaviareň DK J

Večer 
pre ženy

DOM KULTÚRY JAVORINA STARÁ TURÁ

Rezervácie miest v kancelárii
DK Javorina, tel. č. 032 776 3366

www.dk javo r i na . s k

Diana Hô Chí 
Simona Malková
Věra Tepličková
Greg&Rich
Klassik Mode

Moderuje: 
Katka Brychtová

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Bulbeck, Soňa: Deti z fary
Hlubocká, Martina: Gentlemanská stávka
Sparks, Nicholas: Prianie

n DET EK T Í V K Y
Dán, Dominik: Dáma kontra strelec
Nesbo, Jo: Krvavý mesiac

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Dowding, Charles: Zahradničení bez rytí
Kovár, Branislav: Klíma v dejinách

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Kol.: Kravička a jej kamaráti
Kol.: Z rozprávky do rozprávky
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Ďakujeme všetkým príbuzným, 

priateľom, susedom a známym, 

ktorí sa prišli dňa 16.12.2022 

rozlúčiť s našou milovanou 

mamičkou, babičkou, prababičkou, sestrou, 

svokrou, švagrinou, tetou, svatkou Mgr. 

Annou MASÁROVOU, ktorá nás opustila 

dňa 9.12.2022 vo veku 77 rokov. Ďakujeme 

Vám za dôstojnú rozlúčku, prejavy sústrasti 

a kvetinové dary.

Zároveň ďakujeme MsÚ, spoluobčanom, prí-

slušníkom Policajného zboru SR a Mestskej 

polície a aj záchranárom Horskej záchrannej 

služby za súčinnosť pri pátraní. 

Smútiaca rodina 

•

Už je to 5 rokov, čo chýbaš medzi nami. 

Odišla si náhle, zostali sme sami. 

Z nebeských výšin dívaš sa z hora, 

ako tu žije rodina Tvoja. 

Oči do neba upierame,  

s láskou si denne na Teba spomíname.

Dňa 9.2.2023 uplynie smutných 

5 rokov, čo si Pán života a več-

nosti povolal k sebe našu ma-

mičku, babičku, svokru a svatku 

p. Vierku KRÁLIKOVÚ.

S láskou spomínajú deti Veronika, 

Jozef a Adelka s rodinami a tiež 

svatka Anka Bušová.

•
Pripomíname si 10. výročie 

úmrtia našej babičky Márie 

HUČKOVEJ.

S úctou a láskou 

spomínajú vnuci s rodinami

6.2.2023 uplynie 10 rokov, čo 

nás navždy opustila naša milo-

vaná manželka, mam, stará 

mama Mgr. Anna PRIBIŠOVÁ. 

S láskou spomínajú manžel Ján, 

synovia Ján a Ľubomír s rodinami

•

Dňa 28.2.2023 si pripomenieme 

prvé smutné výročie, čo nás 

navždy opustila naša mama, 

sestra, babička, prababička 

Božena BARANOVIČOVÁ.Kto ste ju po-

znali, venujte jej spolu s nami tichú spo-

mienku.

S úctou, láskou a vďakou spomínajú 

dcéra spolu s celou rodinou

•

Dňa 8. 2. 2022 uplynie 17 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 22.2.2023 uplynie 10 ro-

kov, čo nás náhle a nečakane 

opustil náš manžel, otec, starý 

a  pra st a r ý otec  Mirosl av 

DRŽKA.

S láskou spomína celá rodina

Dňa 23.2.2023 uplynie rok, čo 

nás navždy opustil manžel, otec 

a dedko Slavko MEDŇANSKÝ.

S láskou spomína 

manželka, syn a dcéry s rodinami

•

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, 

ale v našich srdciach stále budeš s nami.

Dňa 9.2.2023 uplynie 5 rokov, 

kedy nás opustil manžel, dedko, 

švagor Mgr. Dušan NAĎ.

S láskou spomína 

manželka, dcéra a vnúčatá

MATRIČNÉ 
OKIENKO

n VÍTAME BÁBÄTKÁ

Ondrej Jurčo, Timotej Púček, 
Sabína Baková

Počet narodených detí: 1

n UZATVORILI MANŽELSTVO

Zdenko Toráč (Stará Turá) 
a Michaela Klučárová (Stará Turá)

Počet uzavretých manželstiev: 3

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY

Vladimír Hrašný, Ján Pribiš, Milan 
Haruštiak, Kristína Moravčíková, 
Jaroslav Drexler, Kristína Holotová, 
Anna Čermáková, Mgr. Milan 
Zatkalík, Eva Jankovičová, Zlatica 
Nedorostová, Mgr. Vilma Truhlíková, 
Ivan Bachar, Irena Potfajová, Pavel 
Vlček, Roman Mikláš, Ľudmila 
Kučerová, Ing. Elena Truhlíková

Počet úmrtí: 17

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia 
uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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Činnosť mestského múzea  v roku 2022
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
STARÁ TURÁ NA ZAČIATKU 
20. STOROČIA
Výstavu sme predĺžili až do roku 2022. Náv-
števníci tu mohli vidieť viac ako 100 foto-
grafií zo Starej Turej z 20. – 40. rokov 20. 
storočia. Prevažná časť týchto snímok pochá-
dza z ateliéru známeho miestneho fotografa 
Františka Lukeša st. (1899 – 1961). Na fo-
tografiách je zachytená stavba Masarykovej 
štátnej meštianskej školy, výstavba želez-
ničnej trate Nové Mesto n. Váhom – Veselí 
n. Moravou (1923 – 1929), činnosť sestier 
Royových a Modrého kríža, Slovenskej ligy 
v Starej Turej a i. Návštevníci si na výstave 
mohli detailne prezrieť aj najstaršie letecké 
zábery Starej Turej.

630. VÝROČIE PRVEJ 
PÍSOMNEJ ZMIENKY 
O STAREJ TUREJ
V roku 2022 oslávilo mesto Stará Turá 630. 
výročie prvej písomnej zmienky. V roku 1392 
kráľ Žigmund Luxemburský daroval rozsiah-
ly majetkový komplex Čachtického panstva 
bratislavskému županovi Stiborovi zo Stibo-
ríc. V darovacej listine sa spomína mestečko 
Čachtice s hradom a okolité obce, medzi nimi 
i Stará Turá – v tom čase ešte ako „Turá“.

Pri tejto príležitosti sme dňa 5. augus-
ta usporiadali historické slávnosti. Tromi 
výstrelmi z dela ich zahájila skupina histo-
rického šermu Wagus, ktorá zabezpečova-
la program slávností. Pre návštevníkov bol 
pripravený historický sprievod, šermiarske 
a divadelné vystúpenia, ukážky stredove-
kých tancov a hudby, rôzne atrakcie a hry 
pre deti. V Mestskom múzeu boli v  tento 
deň vystavené vzácne originály kráľovských 
výsadných listín mesta Stará Turá, ktoré má 
verejnosť možnosť vidieť len pri špeciálnych 
príležitostiach. Vystavené bolo i faksimile pr-
vej písomnej zmienky o Starej Turej, ktorú 
pre múzeum vyhotovil významný slovenský 
reštaurátor doc. Ivan Galamboš. V premie-
tacej miestnosti múzea sa počas podujatia 
premietali filmové zábery Starej Turej z ro-
kov 1943 – 1983. Historické slávnosti boli 
spojené s podujatím Remeslá našich predkov 

– najväčším remeselným podujatím, ktoré sa 
v priebehu roka koná v Starej Turej. 

VÝSTAVA STARÁ TURÁ – 50. 
A 60. ROKY 20. STOROČIA

Otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 5. au-
gusta 2022 – v deň historických slávností. Na 
výstave sa nachádza viac ako 150 fotografií 
zo života v Starej Turej. Dopĺňajú ich úryv-
ky z mestských kroník z rokov 1950 – 1969. 
Výstava zachytáva najmä dôležité udalosti 
z daného obdobia, akými boli výstavba prieh-
rady a otvorenie tzv. Parku kultúry a oddychu 
na Dubníku s Klubovým domom, výstavba 
športového strediska a štadióna, výstavba vy-
sielača na Javorine, otvorenie Domu odborov 
(dnes DK Javorina), vyhlásenie Starej Turej 
za mesto, činnosť závodu Presná mechani-
ka a ďalšie. Na výstave sa dozviete i mnoho 
zaujímavostí, napr. aký bol pôvodný návrh 
pomenovania staroturianskych ulíc z r. 1961, 
ako vyzeral interiér niekdajšej židovskej sy-
nagógy, či kde boli slávnostne zasadené tzv. 
Stromy republiky pri príležitosti 50. výročia 
vzniku ČSR. Výstavu dopĺňajú rôzne zaují-
mavé články zo závodného časopisu bývalé-
ho podniku Presná mechanika Jemnomecha-
nik a videozáznamy zo Starej Turej z 50. a 60. 
rokov – Rekreácia detí na Dubníku (1956), 
Oslavy 1. mája (1960), Okrsková spartakiá-
da (1960) a iné. Fotografie použité na výsta-
ve pochádzajú z archívu Mestského múzea 
v Starej Turej, Tlačovej agentúry SR, Dušana 
Hrnčiříka a Dušana Klimáčka. Výstavu do-
posiaľ navštívilo viac ako 500 návštevníkov. 
Ak ste to ešte nestihli, máte možnosť až do 
konca marca 2023.

VÝROBKY PRESNEJ 
MECHANIKY 
V CELOVEČERNOM FILME
Prvú transplantáciu srdca na svete uskutoč-
nil dňa 3. decembra 1967 v Kapskom Meste 
profesor Christiaan N. Barnard. Použil pri 
nej externý defibrilátor Prema, ktorý v roku 
1958 získal ocenenie Grand Prix na sveto-
vej výstave Expo v Bruseli. V roku 2022 bol 
natočený hraný film juhoafricko-nemecko-
českej koprodukcie – Zázrak z  Kapského 
Mesta (Das Wunder von Kapstadt), ktorý je 
inšpirovaný týmto skutočným príbehom. Pri 
natáčaní filmu boli ako rekvizity použité aj 
viaceré exponáty Mestského múzea v Starej 
Turej. Medzi nimi bol i spomínaný externý 
defibrilátor (výrobca: Presná mechanika), či 
prístroj pre mimotelový krvný obeh Prema-
card II (výrobca: Presná mechanika), ktorý 
bol použitý pri prvej transplantácii srdca 
v Československu v roku 1968.

NÁVŠTEVNOSŤ MÚZEA
V roku 2022 sa návštevnosť zvýšila so zlepše-
ním pandemickej situácie, početné návštevy 
sme mali najmä zo základnej i z materskej 
školy. Mestské múzeum sa v roku 2022 stalo 
partnerom výstavy o anestetickej a dýcha-
cej technike Tvoj pokojný spánok patrí inému, 
ktorú pripravilo Slovenské technické múze-
um v Košiciach. Dňa 10. mája sa v múzeu 
konalo oceňovanie osobností mesta Stará 
Turá za rok 2021. V máji múzeum navštívi-
li rabín Miša Kapustin a reportér Denníka 
N – Mirek Tóda, ktorí tu natočili podcast 
o histórii Starej Turej a obnove židovského 
cintorína. V rámci Festivalu Divné veci sa 
v múzeu konalo predstavenie pre deti a v ok-
tóbri Halloweenske premietanie pre deti 
z CVČ. Múzeum bolo otvorené i počas po-
dujatí Staroturiansky jarmok, Remeslá našich 
predkov a Kopaničársky jarmek. V novembri 
nás svojou návštevou potešili klienti Centra 
sociálnych služieb Domov Javorina. Mestské 
múzeum navštívilo v minulom roku takmer 
1200 návštevníkov.

Do zbierky múzea aj v roku 2022 pribud-
li predmety a fotografie, ktoré nám darovali 
obyvatelia Starej Turej. Chceli by sme preto 
poďakovať Vladimírovi Bielčikovi, Dušanovi 
Haverovi, Anne Lašákovej a Eve Nováčiko-
vej. 

VÝZVA
Mestské múzeum pripravuje ďalšiu zo série 
výstav fotografií zo života v Starej Turej, ten-
tokrát v období 70. a 80. rokov 20. storočia. 
Budeme veľmi radi, keď sa s nami podelíte 
o fotografie z kultúrnych a športových po-
dujatí, osláv, či  rôznych činností, ktorým 
sa ľudia venovali vo voľnom čase. Pošlite 
nám svoje fotografie na mailovú adresu 
muzeumst@gmail.com a uveďte k nim miesto 
a rok nasnímania fotografie (aspoň približný), 
prípadne aj pri akej príležitosti bola vytvore-
ná. Ak nemáte možnosť fotografie naskeno-
vať v dobrej kvalite, neváhajte nám zavolať 
na tel. číslo 0949 441 470 alebo napísať na 
Facebooku. Ďakujeme.

 n Lucia Toman 
Mestské múzeum Stará Turá



www.staratura.sk 1102/2023 STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA

Ďalšie osudy Židov 
 (posledná časť)
Spomienky Janky Trúsikovej na 
židovský cintorín
Hoci som sa narodila na Starej Turej, nikdy 
som židovský cintorín ako dieťa nenavštívila. 
Bolo to asi preto, že ako trojročná som sa s ro-
dičmi presťahovala do blízkosti tehelne (dnes 
je tam priemyselný areál ako napr. CTM). 
Do Turej som chodila iba do školy alebo do 
hudobnej školy a teda miestom mojich hier 
a potuliek bolo okolie tehelne a príroda. Preto 
som sa po Starej Turej ani po jej okolí netú-
lala. Vlastne si myslím, že som ani netušila, 
že niekde na svahu nad Starou Turou existuje 
ešte ďalší cintorín – židovský. Ani som ho 
nemohla vidieť nezdevastovaný so stojacimi 
náhrobkami. Že žili na Starej Turej nejakí 
Židia som vedela od mamy, ktorá niekedy 
spomenula, že ich cez vojnu odviezli a nik-
dy sa nevrátili. V spomienkach mi od mamy 
utkvelo, že ich odviezli naraz na železničnú 
stanicu. Až keď som začala písať Osudy Židov 
Starej Turej som zistila, že ich odvážali rôzne, 
autami, železnicou po skupinkách, alebo sa 
individuálne museli hlásiť na nádraží v No-
vom Meste nad Váhom.

Po vyjdení tejto mojej knihy ma oslovila 
moja známa Janka Trúsiková s jej príhodou 
na židovskom cintoríne. Na začiatku šesťde-
siatych rokov chodievala ako dieťa so star-
ším dievčaťom Milicou Černou na židovský 
cintorín. Milica si tam kreslila Starú Turú 
a malá Janka sedávala na múriku. Raz tam 
prišiel starý ujo s táčkami a veľkým kladi-
vom začal vyvracať železné pomníky. Skla-
dali sa z tyče na vrchu ktorej bola polook-
rúhla strieška a pod ňou pripevnená železná 
plechová tabuľka s menom. Keď prišla do-
mov, pýtala sa mamy, čo tú to za mená na 
židovských náhrobkoch, keď začínajú na W 

a uprostred priezvisk sa vyskytujú dvojité 
písmená ako napr. ss. Už si nepamätá, či ich 
videla iba na kamenných náhrobkoch alebo 
i na kovových tabuľkách. Ale určite si pamä-
tá, že tieto kovové náhrobky sa nachádzali 
v pravom hornom rohu. Mohli patriť pocho-
vaným chudobným Židom, ktorí boli osamelí 
a pochovala ich na svoje útraty Židovská ná-
boženská obec Starej Turej.

Bohužiaľ, nenašla som na internete žia-
den židovský cintorín, kde by sa nachádzali 
podobné kovové náhrobky. Ale nemám dôvod 
Janke neveriť. Keď som sa ako členka Staro-
turanského okrášľovacieho spolku (SOS) zú-
častňovala brigád na tomto cintoríne, tak som 
pod nánosmi pri vykopávaní koreňov divých 
poplazov vykopala zhrdzavenú platničku asi 
12 x 15 cm veľkú. Mohla to byť práve tabuľ-
ka z kovového náhrobku. V súvislosti s touto 
záhadou som rozmýšľala, či židovské hroby 
po pochovaní nejak dočasne označovali ako 
kresťania, ktorí hrob ihneď po pohrebe označia 
drevenými krížom s menom a priezviskom. 
Židia mali zvyk postaviť kamenný náhrobok 
rok po pohrebe. Preto som sa viackrát stretla, 
že dáta zomrelého Žida na náhrobku niekedy 
nesedeli s údajmi o úmrtí z matriky.

Príbeh od Betky Cibulkovej
V knihe Osudy Židov Starej Turej som uvied-
la nejaké príbehy liečby obyvateľov MUDr. 
Františkom Winterom. Jeden príbeh som sa 
dozvedela po vydaní knihy od mojej pria-
teľky Mgr. Betky Cibulkovej. Porozprávala 
mi o svojom ochorení a liečení pánom dok-
torom Winterom. Ako štvorročná dostala 
žltačku. Mama ju zobrala k doktorovi Win-
terovi. V čakárni sedelo viacero pacientov, 
ale akonáhle doktor uvidel malú Betku celú 

žltú, hneď ju aj s mamou zobral do ordiná-
cie a začal ju liečiť. Jej tato musel každý deň 
nosiť do ordinácie moč Betky až do úplného 
vyzdravenia. A to rodina Cibulková bývala 
snáď v tej najvzdialenejšej kopanici – v osade 
Černochov vrch.

O nefalšovanom kamarátstve 
staroturanských Židov s 
kresťanskými obyvateľmi
Z viacerých spomienok obyvateľov som sa 
dozvedela, že mnohí Židia veľmi pekne naží-
vali s ostatnými obyvateľmi, hlavne tí mladší. 
A vznikali aj úsmevné príbehy. Prvý som opí-
sala v knihe Osudy Židov Starej Turej (na str. 
51). Je tak veselý, že ho chcem zverejniť aj tu. 
Rozprávala mi ho moja nakladateľka RNDr. 
Anna Bieliková, rod. Poláková. Jej otec bol 
veľmi dobrým priateľom MUDr. Wintera. 
Oni dvaja, Michal Zatkalík a katolícky kňaz 
si prenajali od nejakého sedliaka voz s koňmi, 
naložili doň obrovskú bedňu, do ktorej vliezli. 
Pán farár hral na harmonike. Vydávali sa za 
„pojazdný flašinet“, vyspevovali tam, zastavo-
vali sa v krčmách, aby sa mohli potúžiť a aj 
pred domami slobodných dievčat.

Ďalšie spomienky mi porozprával MUDr. 
Peter Hnilica. Jeho otec vlastnil krčmu oproti 
meštianke na druhej strane potoka. Pán Hni-
lica sa ako dieťa často motal medzi hosťami 
krčmy. Pamätá sa na dentistu Blumena, ktorý 
do krčmy občas zašiel. Býval totiž neďaleko 
v Hrubom dome. A keď tam prišiel cukrár 
Novák, vždy dentistu Blumena oslovoval 
„kvítku“. Veľký zmysel pre žarty mali aj só-
dovkári Rádoci a Schwartz. Rádoci malého 
4-ročného chlapca naučil smiech Schwartza 
a ten naopak predviedol, ako Rádoci pri pití 
vydáva smiešne zvuky glo-glo-glo.

 n Ing. Eva Tomisová

Predám záhradu v lokalite 
Chrásnatá. Na pozemku je 

murovaná chata s pivnicou, skleník, 
studňa, udiareň a sušiareň na ovocie.

0904 419 763, 032 776 4732 n foto k článku  Stretnutie po 50-tich rokoch na str. 12 

 n Betka Cibulková
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Stredná odborná škola Stará Turá
 Stretnutie po 
50-tich rokoch 
v SOŠ Stará Turá
30. 9. 2022 sa vo veľkej kultúrnej miestnosti SOŠ 
Stará Turá konalo významné stretnutie prvých 
absolventov tunajšej Strednej priemyselnej školy 
elektrotechnickej (rok nástupu 1. 9. 1968). Špe-
cifikum školy vtedy bolo, že bola jediná svojho 
druhu v bývalej ČSSR – študijný odbor prístro-
jová a zdravotnícka technika bol s celoštátnou 
pôsobnosťou a študovali tu žiaci doslova od Ústí 
nad Labem až po Košice). Jednotlivé kraje ČSSR 
rozhodovali, koľko žiakov z daného kraja môže 
toto študovať (obdoba dnešných plánov výkonov). 
Zásluhu na vzniku SPŠE v Starej Turej mal vte-
dajší generálny riaditeľ koncernu Chirana Ing. 
Miroslav Nerád.

Tento rok sa stretlo 11 absolventov 4. B triedy. 
Triednym učiteľom bol Jozef Zámečník, riadi-
teľom školy Ing. Ján Švancara. Poprední „bardi“ 
školy (učitelia hlavne odborných predmetov) boli 
aj odborníci z praxe (podniku Chirana Stará 
Turá) – Ing. Schindler, Ing. Minárik, Dr. Ko-
vács, Ing. Kuna, Ing. Figura, ...

Absolventi školy sa po priemyslovke opäť roz-
pŕchli do všetkých kútov republiky aj do rôznych 
odvetví alebo na vysoké školy. Vzhľadom na za-
meranie odboru viacerí končili aj ako zdravotné 
sestry, všeobecní alebo zubní lekári, technici, vo-
jaci, neskôr samozrejme aj podnikatelia v rôznych 
oblastiach. Jedným z absolventov bol aj bývalý 
riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
v Novom Meste nad Váhom Ing. Ján Hargaš.

 Výstava Stredoškolák – 
Hrdina remesla v Trenčíne
Výstava Stredoškolák – Hrdina 
remesla 2022 Trenčín tento rok 
oslávila svoje 22. výročie. Po 
dvojročnej „pandemickej„ pre-
stávke na pôdu trenčianskeho 
výstaviska Expo center, a. s., 
zavítali prezentujúce sa školy, 
firmy a samozrejme i rodičia 
s deťmi, ktoré si čoskoro budú 
musieť vybrať strednú školu. 
Výstavu slávnostne otvoril vo 
štvrtok 6. októbra 2022 pred-
seda TSK Jaroslav Baška. 

Medzi prezentujúcimi sa 
školami samozrejme nechýbala 
ani SOŠ v Starej Turej. Jej mo-
dernými technológiami naplne-
ný stánok navštívili predstavi-
telia TSK, firiem a vysokých 

škôl, SOPK a hlavne žiaci ZŠ 
a ich učitelia a rodičia. Výstava 
potom pokračovala aj v piatok 
7. októbra.

Žiaci SOŠ Stará Turá 
ako po minulé roky aj 
zabezpečovali mnohé 
organizačné úlohy výstavy:
 § filmovanie a priamy prenos 

na YOUTUBE, 
 § prenos videa na 2 

veľkoplošné obrazovky 
(ako každý rok sponzorsky 
zapožičané firmou 
R.B.X.T. Skalica, za čo 
im zároveň vyslovujeme 
poďakovanie), 

 § výroba videa z podujatia.

 Druhá najúspešnejšia 
SOŠ v Trenčianskom kraji 
vo vedomostných súťažiach 
je opäť zo Starej Turej
Stredná odborná škola v Sta-
rej Turej získala za školský rok 
2020/2021 druhé miesto medzi 
strednými odbornými školami 
a je druhou najúspešnejšou 
školou v kategórii stredných 
odborných škôl vo vedomost-
ných súťažiach (pred SPŠ Dub-
nica nad Váhom a za SPŠ Nové 
Mesto nad Váhom). Riaditeľovi 
školy Ing. Milanovi Duroškovi 
odovzdal pohár a diplom vedúci 
odboru školstva a kultúry TSK 
Ing. Richard Hančin, PhD.

SOŠ v Starej Turej sa na 1. 
mieste v tejto kategórii umiestni-
la už  9 krát v 16-ročnej histórii 
tejto súťaže a na druhom mieste 5 
krát. Takmer vždy sa umiestnila 
na „medailových“ pozíciách. Je 
to vďaka výborným výsledkom 
žiakov školy v súťažiach v rámci 
kraja (a následne i na celoštátnej 
a medzinárodnej úrovni) – hlav-
ne v odboroch elektrotechnika 
a elektronika, informatika, stro-
járstvo, obnoviteľné zdroje ener-
gie, robotika ale aj iné.

 Murálna maľba 
v SOŠ Stará Turá
Po oprave školy (výmena okien, zatep-
lenie a oprava fasády) a rekonštrukcii 
školskej jedálne pokračovali ďalšie re-
konštrukčné práce a skrášľovanie pries-
torov SOŠ Stará Turá ďalej. Najprv 
výmenou podláh v škole, úpravou a vy-
bavením átrií školy, opravou sociálnych 
zariadení Školského internátu a kuchy-
niek s kultúrkami, rekonštrukciou veľkej 
kultúrnej miestnosti. Pokračovali sme 
kompletnou rekonštrukciou telocvične 
(z vonku aj z vnútra). V rámci projektu 
iROP je v škole nová počítačová sieť 10 
Gb/s, vymenené okná dielní OV a za-
teplená strecha, vytvorenie nových od-
borných učební a laboratórií (robotiky, 
elektroniky, automatizácie, sieťových 
technológií a operačných 
a serverových systémov). 

V tomto školskom 
roku sa dočkala komplex-
nej opravy aj fasáda inter-
nátu. Pribudla tiež efektná 

„murálna maľba“ na jednej 
strane budovy internátu 
na ploche približne 750 
m2, ktorá „do ďaleka vy-
siela“ informáciu o cha-
raktere a zameraní školy. 

Maľ ba vznikala 6 
týždňov a internátu ško-
ly dodáva nový moderný 

rozmer. Znázorňuje spoluprácu, spoji-
tosť medzi ľudským zdrojom – človekom 
a technológiu dnešného sveta. „Podstatu 
diela symbolizujú 3 ruky. Spodná ruka 
je ľudská, tú potrebujeme na to, aby sme 
niečo vytvorili. Ruka v strede je robotic-
ká, predáva energiu ďalej. Tretia ruka je 
znázornená  jemnou líniou, predstavuje 
ľudskú kreativitu, ktorú študenti a ško-
la potrebujú na to, aby vznikol prenos 
energie. Tá je vyznačená na maľbe žl-
tou farbou. Všetko sa to odohráva na 
ploche počítačových plošných zdrojov. 
Zaujímavosťou je, že na obraz sa môžete 
pozerať z rôznych pohľadov a vždy bude 
dávať význam, čo pri krajine alebo zátiší 
neexistuje,“ priblížil autor murálnej maľ-

by Ivan Jakušovský.
Tieto práce finan-

coval z rozpočtu zria-
ďovateľ školy, Tren-
čiansky samosprávny 
kraj. Práce ešte pokra-
čujú výmenou dvoch 
výťahov v budove in-
ternátu školy. Veď aj 
prostredie vychováva 
a v peknom prostredí 
sa nie len lepšie žije 
a oddychuje, ale aj 
študuje aj pracuje.
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 Je úprava poplatkov nevyhnutná?...
Otázka, ktorá rezonuje v médiách, medzi 
ľuďmi, jednoducho všade. Pýtame sa často 
– prečo je to nutné aj u nás? Odpoveď, že sa 
to týka celého Slovenska asi nepostačuje na 
vysvetlenie.  Dnes je dôležité uvedomiť si, že 
z odpadu sa stáva drahá komodita práve preto, 
že náklady na jeho zber a likvidáciu sa kaž-
dým rokom zvyšujú.

Dôvody nárastu cien 
v odpadovom hospodárstve: 
 § legislatívne zmeny a z nich vyplývajúce 

zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov 
na skládky,

 § nárast nákladov na zber a likvidáciu 
odpadov z dôvodu vysokej inflácie – ceny 
materiálov, náhradných dielov, energií, 
PHM, služieb a pod.,

 § nárast miezd pracovníkov 
odmeňovaných podľa zákona č. 
553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme.

Náklady z hore uvedených dôvodov sú vyššie 
ako úspory, ktoré sa snažíme docieliť zvýše-
nou mierou triedenia. Tu si však treba uvedo-
miť, že nie všetky benefity triedenia odpadov 
sa dajú vyčísliť ihneď. Ten najväčší – ochrana 
prostredia, v ktorom žijeme a pravdepodobne 
chceme žiť nielen my, ale aj naše deti a vnú-
čatá, je ten najhlavnejší. 

Pre lepšiu predstavu uvádzame, že v roku 
2022 sme za úložné na skládke odpadov za-
platili o 5 tisíc eur viac ako v roku 2020, no 
odpadu privezeného na skládku bolo o 150 
ton menej. Z toho vidieť, že separácia má 
naozaj zmysel napriek tomu, že nám pria-
mo a ihneď nezaručuje znižovanie poplatkov. 
Môže však minimalizovať ich nárast a po-
stupne zabezpečiť ich stabilitu.  

Koľko teda zaplatíme za 
komunálny odpad v roku 2023?
Obyvatelia Starej Turej budú za komunálny 
odpad v roku 2023 platiť 38 € na osobu, čo 
predstavuje nárast 0,90 € na osobu a mesiac. 

Pre porovnanie uvádzame aktuálne po-
platky za odpady v iných mestách: 

Mesto Poplatky (€) 
osoba/rok

Myjava 37,00

Nové Mesto nad Váhom 42,00

Piešťany 56,00

Vrbové 34,00

Bánovce nad Bebravou 50,00

Trenčín 37,00

Štúrovo 40,00

Sme presvedčení, že si väčšina z vás uvedo-
muje, akým nebezpečenstvom pre životné 
prostredie je odpad každého druhu, teda aj 
komunálny. Jeho neustále zvyšovanie pred-
stavuje problémy ekologického, ekonomické-
ho i spoločenského charakteru. Preto nateraz 
vhodnou cestou je znižovanie objemu zmeso-
vého komunálneho odpadu triedením, čím 
môžeme znižovať náklady na jeho uloženie. 

A čo záverom? Možno poďakovanie za to, 
že triedite, ale aj za to, že väčšina z vás chápe 
nutnosť týchto, aj keď nepopulárnych, krokov.

 V Starej Turej pribudli prvé kontajnery 
na elektroodpad
Obyvatelia Starej Turej môžu triediť aj drob-
ný elektroodpad. Pridali sme sa tak k ďalším 
mestám, ktoré drobný elektroodpad už ak-
tívne triedia. V pilotnej fáze sme v spolupráci 
so spoločnosťou ASEKOL SK rozmiestnili 
4 červeno-biele kontajnery do nášho mesta. 
Nájdete ich v týchto lokalitách:

 § na stojisku pri bytovom dome Jiráskova 
165 (od PT-čka) 

 § na stojisku pri bytovom dome SNP 
261/31 (odDomu služieb)

 § na stojisku pri bytovom dome SNP 3/12 
a Hurbanova 156/68 (pri materskej 
škôlke)

 § na stojisku pri bytovom dome 
Hurbanova 143 (nad 
Andiamom)

Recyklácia je jedna z najlepších 
možností ako efektívne prispieť 
k ochrane našej planéty. Elek-
troodpad, ktorý nie je správne 
zrecyklovaný, končí na skládke 
odpadu a stáva sa tak priamou 
hrozbou nielen pre životné 
prostredie a živočíchov, ale aj 
ľudské zdravie. Naopak, pri 
správnej recyklácii, sú odstrá-
nené nebezpečné látky, ktoré 
sa v elektrozariadeniach nachá-
dzajú. V budúcnosti plánujeme 
rozšíriť počet červeno-bielych 
kontajnerov tak, aby boli do-
stupné čo najväčšiemu počtu 
našich obyvateľov.

Čo patrí do červeno-bielych 
kontajnerov?

 § mobilné telefóny
 § IT zariadenia
 § hobby náradie
 § kalkulačky
 § rádia
 § prehrávače
 § slúchadlá
 § fotoaparáty

 § videokamery
 § elektrické 

hudobné nástroje
 § kuchynské 

spotrebiče
 § elektronické 

hračky
 § batérie

Do kontajnerov nepatrí: televízory, moni-
tory, žiarivky a úsporné žiarovky, komunálny 
odpad, zdravotnícky materiál, bio odpad.

Nevhadzujte elektroodpad prekračujúci 
rozmery vhadzovacieho otvoru, nebez-
pečný odpad, autobatérie, farby, plasty, 
oleje a podobne. 

Veľký elektroodpad ako chladničky, práč-
ky, sporáky, mikrovlnky a podobne patrí na 
ZBERNÝ DVOR.

Ďakujeme, že triedite.

Technické služby Stará Turá
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Predstavujeme Vám: 
 V Starej Turej máme 
nový športový klub
Názov športového klubu je Taurus MMA 
Stará Turá a vznikol koncom roka 2022. 
V klube sa venujeme primárne tréningu 
MMA (mixed martial arts - zmiešané bo-
jové umenia), čiže ako názov napovedá tré-
nujeme techniky rôznych bojových umení 
a športov, najmä box, zápasenie, thajský 
box, brazílske jiu jitsu.

Tréningy prebiehajú pravidelne 2-krát 

do týždňa (piatok a nedeľa) v telocvični na 
bývalej priemyslovke. V súčasnosti sa cvi-
čenci delia na dve skupiny: začiatočníci + 
deti nad 10 rokov a pokročilí.

Tréningy vedie Tomáš Klimáček, ktorý 
sa bojovým umeniam venuje viac ako 20 
rokov.

Záujemci o tento moderný šport sa do-
zvedia viac na Facebookovej stránke klubu.

    Karate  
Nábor detí od 6 rokov 
 
 

Máš chuť športovať? Vyskúšaj karate, zdokonalíš si svoju fyzickú 
kondíciu a posilníš športového ducha. 

 

Prihlásiť sa môžeš každý týždeň v pondelok o 18.30 hod. 
na začiatku tréningu, alebo na tel. čísle: 0907 418 310 

 
pondelok        18.30 - 19.30 hod. 

 
v telocvični na II. ZŠ ul. Hurbanova 

/vedľa mestského športového ihriska/. 

 

Informácie na tel. č.: 0907 418 310 
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 Úspešný začiatok  novej 
tenisovej sezóny 2023 
Naša dlhoročná hráčka, najlepšia tenistka zo 
Starej Turej – Katarína Škodáčková – vstúpila 
do novej tenisovej sezóny výborným výsled-
kom, keď sa na halových majstrovstvách zá-
padoslovenského regiónu HMR (bývalý zá-
padoslovenský kraj) umiestnila na 3. mieste. 
V prvom kole porazila hráčku Trenčianskej 
športovej školy Katarínu Jobusovú (97. v SR 
rebríčku) 6-4, 6-2 a v druhom kole už nasa-
denú trojku turnaja Agátu Provazníkovú (64. 
v SR rebríčku) 7-5, 6-4. Výhry si vybojovala 
hlavne skvelým prvým servisom a bojovnou 
medzihrou. Katka na HMR podľahla až v se-
mifinále neskoršej víťazke turnaja Monike 
Vatlavicovej (41. v SR rebríčku) 6-3, 6-1, ale 
tiež po veľmi dobrom výkone. 

* Tenisová sezóna domácich turnajov začína 
v decembri vždy halovými majstrovstvami re-
giónov a končí jesennými turnajmi v septembri. 
Medzi zimnou a letnou sezónou turnajov sa od 
konca apríla do konca júna každoročné hráva 
tímová súťaž družstiev (u tenistov veľmi ob-
ľúbená). 

Toto je výborný začiatok po kvalitnej se-
zóne 2022, kde Katka v II. lige žien vyhrala 5 
zo 6 dvojhier (hosťovala v klube Tennis Club 

Veľké Kostoľany, lebo Stará Turá momen-
tálne nemá družstvo žien) a na poslednom 
turnaji v sezóne (24.9.2022), za náš Tenisový 
klub OSKORUŠA Stará Turá v Kysuckom 
Novom Meste postúpila do semifinále a cel-
kovo sa za rok 2022 umiestnila na 90. mieste 
v SR rebríčku. 

Katka chce tento rok s družstvom Veľ-
kých Kostolian zabojovať o postup do I. ligy 
žien a preto požiadala svoj domáci klub o pre-
stup do Veľkých Kostolian, čo jej Tenisový 
klub OSKORUŠA Stará Turá schválil. 

Katka naďalej trénuje individuálne tré-
ningy so svojim trénerom Miroslavom Pše-
nicom a skupinové tréningy tak ako minulé 
sezóny absolvuje s klubom z Veľkých Kosto-
lian (nakoľko v Starej Turej nie je žiadny hráč 
alebo hráčka, ktorí by sa zúčastňovali turna-
jov riadených Slovenským tenisovým zväzom 
a ani tu v Starej Turej nie sú žiadni hráči na 
podobnej výkonnostnej úrovni, s ktorými by 
mohla absolvovať spoločné skupinové trénin-
gy). 

Vďaka za úspešnú prípravu počas sezón 
2022 a 2023 patrí okrem iného aj tenistovi 
a správcovi tenisovej haly v Turej Lúke (P. 

Vavákovi), za kvalitný sparing a za umožne-
nie Katke trénovať v hale s trénerom Pšeni-
com. 

 n TK Oskoruša Stará Turá 
Miroslav Pšenica

Stretnutie 
 s jubilantmi
Mesto Stará Turá dvakrát do roka organizuje 
stretnutie jubilantov, ktorí sa v danom 
polroku dožili významného životného 
jubilea 70 a 80 rokov. 

Pozvanie primátora mesta pána PharmDr. 
Leopolda Barszcza a členiek Zboru pre ob-
čianske záležitosti pri Mestskom úrade Stará 
Turá dostalo poštou 100 jubilantov. V obrad-
nej sieni mestského úradu sa z nich nakoniec 
v utorok 6. 12. 2022 zišlo 31 sedemdesiat 
ročných a 7. 12. 2022 prišlo 21 osemdesiat 
ročných jubilantov.

K okrúhlemu výročiu prišli jubilantom 
zaspievať a zahrať aj deti z folklórneho súboru 
Turanček pod vedením pána MgA. Michala 
Stískala zo Základnej umeleckej školy v Starej 
Turej. Prítomným oslávencom sa prihovorila 

zástupkyňa primátora pani Mgr. Soňa Kriš-
tofíková. Jubilanti potom prevzali z jej rúk 
blahoželanie a zapísali sa do pamätnej knihy 
nášho mesta. Príjemne strávené chvíle ešte 
pokračovali pri malom občerstvení v zasada-
cej miestnosti mestského úradu. 

Prajeme všetkým naším milým jubilan-
tom ešte veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody 
v kruhu rodiny a najbližších. 

 n Mestský úrad Stará Turá
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