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S tará Turá
oslavuje
630 rokov
Jedným z významných a zaujímavých výročí,
ktoré v roku 2022 mesto Stará Turá oslavuje,
je 630. výročie prvej písomnej zmienky.

U

horský kráľ Žigmund Luxemburský
daroval dňa 7. marca 1392 rozsiahly
majetkový komplex Čachtického panstva
bratislavskému županovi Stiborovi zo Stiboríc. V darovacej listine sa spomína mestečko
Čachtice s hradom a okolité obce, medzi nimi
i Stará Turá – v tom čase ešte ako „Turá“.
koná v Starej Turej. Pre návštevníkov budú
Celý rok 2022 sa v našom meste bude v Dome kultúry Javorina pripravené aj zauniesť v znamení osláv tohto významného jímavé výstavy – výstava kráľovských listín
výročia, ktoré vyvrcholia usporiadaním his- a prvej písomnej zmienky mesta a výstava
torických slávností spojených s podujatím umeleckých fotografií Starej Turej.
Remeslá našich predkov – najväčším remenn Dom kultúry Javorina Stará Turá
selným podujatím, ktoré sa v priebehu roka

POZVÁNK Y
nn Prázdninové

majstrovstvá CVČ
CVČ, 7. – 11. marca 2022

nn Prvok,

Šampón,
Tečka a Karel

Filmové premietanie, DK Javorina,
9. marca 2022 o 19:00 hod.
nn Karel
Filmové premietanie, DK Javorina,
23. marca 2022 o 19:00 hod.
nn Milenec
Divadelné predstavenie, DK Javorina,
1. apríla 2022 o 19:00 hod.
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Podporte nása rozhodnite
o použití podielu z vašich daní
Naša nadácia pôsobí v meste Stará Turá od roku 1996 ako nezisková
mimovládna organizácia. Ušľachtilé myšlienky darcovstva
v prospech charitatívnej činnosti, podpory neziskových aktivít
a v snahe zlepšovania kvality života detí a mládeže nášho mesta sa
stali neoddeliteľnou súčasťou Nadácie ŽIVOT.

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Nadácia ŽIVOT
IČO: 35630337

Napriek neľahkým časom posledných období i naďalej chceme poprostredia či iných humanitných oblastí a prispieť
k zlepšovaniu kvality života, prosíme vás, aby ste
kračovať v našich aktivitách a v plnení svojho cieľa pomáhať. Naďalej
budeme podporovať formou programu malých komunitných grantov
vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplaužitočné aktivity detí a mládeže v našom meste, rôzne športové aktivitenej dane z príjmov fyzických osôb, či daňového
ty, vzdelávanie či kultúru, i projekty historického významu. Pomáhať priznania (u právnických osôb) prispeli práve na tieto zámery.
deťom, ktoré to potrebujú a sú na to odkázané, formou príspevkov na
liečbu závažných zdravotných ochorení.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si môžete stiahnuť na:
Sme radi, že ste pochopili zmysel a opodstatnenie činnosti nadácie §§ https://www.staratura.sk/nadacia-zivot/
a za vašu podporu vám úprimne ďakujeme.
§§ https://www.staratura.sk/vyhlasenie-o-poukazani-sumy-doTento spôsob získavania prostriedkov je zásadným príjmom nadácie.
vysky-2-zaplatenej-dane/
Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových činnn Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie
ností v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, životného

 ýzva na podávanie
V
žiadostí o grant
Naša staroturianska nadácia bola zriadená
za účelom podpory rozvoja neziskových
činností v Starej Turej a okolí v oblasti
kultúry, športu, zdravotníctva, školstva,
humanitných akcií a prispievania
k všeobecnému zlepšeniu kvality života
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje
1. kolo Programu malých
komunitných grantov na rok 2022

CIELE PROGRAMU

Nadácia podporí aktivity, ktoré budú viesť
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových
aktivít detí a mládeže. Podporované aktivity
môžu byť najmä z nasledovných oblastí: rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo
iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba
životného prostredia, zachovanie prírodných
hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí
a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej
pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou. Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky krúžkov a organizácií,
ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie detí a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky na celoročnú prácu
s deťmi. Prednosť budú mať projekty, ktoré

umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí
prípadne mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti.

PROGRAM JE URČENÝ

§§ pre formálne aj neformálne
dobrovoľnícke skupiny, krúžky, kluby,
ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi,
§§ pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú
aktivity pre svojich rovesníkov,
§§ pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom
voľnom čase venujú pravidelne deťom
a mládeži.

KRITÉRIÁ

§§ projekt je určený vekovej skupine do 26
rokov,
§§ projekt sa realizuje v komunite na
lokálnej úrovni,
§§ aktivity skupiny môžu mať pravidelný
alebo nepravidelný charakter,
§§ celková výška nákladov na projekt nie
je obmedzená, max. výška grantu na
jeden projekt, ktorú je možné žiadať od
nadácie nie je stanovená, obvyklá výška
grantu je do 500 €,
§§ grant v zásade nesmie byť použitý na
investície – posudzuje sa individuálne
v súvislosti s požiadavkami projektu,
§§ finančné krytie zo zdrojov nadácie
nesmie presiahnuť 90% celkovej sumy
projektu – 10% zdrojov musí byť
z vlastných zdrojov (musí byť finančný),

PROGR AM
M A LÝ C H K O M U N I T N Ý C H
GRANTOV 2022
§§ financie budú záujemcom poukázané
naraz

AKO ZÍSKAŤ PODPORU
Z PROGRAMU
§§ všetci záujemcovia o program
a podporu majú možnosť informovať sa
u koordinátora projektu,
§§ záujemcovia o finančnú podporu
spracujú projekt a pošlú ho na adresu
koordinátora projektu,
§§ správna rada rozhodne o udelení grantu,
§§ s predkladateľmi schválených grantov sa
uzavrie zmluva,
§§ po ukončení projektu zodpovedný
realizátor vypracuje hodnotenie projektu
a predloží ho koordinátorovi projektu.
Uzávierka prijímania projektov: 15.03.2022
Trvanie projektu: 01.04.2022 – 31.08.2022
Predloženie záverečnej správy: do 31.10.2022
Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o grant dostanete u koordinátora Programu malých komunitných grantov: Ing. Ivety Petrovičovej 032 746 1635;
e-mail: iveta.petrovicova@staratura.sk
v pracovných dňoch.Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mesta Stará Turá:
www.staratura.sk/nadacia-zivot.
nn Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie
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Predstavenie aplikácie SOM
(Správy o meste)
Nie vždy je pravidlom, že mesto má k dispozícii nástroj, vďaka
ktorému môžete ostať informovaní, nájsť aktuálne novinky a byť
vlastne v kontakte i v čase, keď v ňom nie ste.

S

vývojom elektronických zariadení, a tiež s masívnym
posunom hraníc mobilných telefónov, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou našich životov, sa v posledných rokoch dostávajú do popredia hlavne mobilné aplikácie.
Či už na objednávku jedla, navigačné, herné, športové, tréningové, zdravotnícke, cestové a mno-

hé iné, skrátka, sú s nami počas
dňa a každý ich využíva podľa
potreby. Preč sú i časy, kedy tieto tzv. „výdobytky“ techniky mali
doslova pod palcom len mladšie
generácie. V súčasnosti preniká do éry smartfónov i stredná
a staršia generácia občanov.
Mesto Stará Turá sa vďaka spolupráci so spoločnosťou
PERRY SOFT, s. r. o. pripojilo
k takmer 40 mestám a obciam,
ktoré využívajú platformu aplikácie SOM (Správy o meste).
Písali sme o nej na stránkach
Spravodajcu v marci 2021, kedy
bola uvedená pre naše mesto do
prevádzky.
Keďže aplikácia má za úlohu hlavne pomáhať Vám, našim
občanom, zostať informovanými

„OČULI STE?“
V našom malom mestečku je vždy fúra
vecí k videniu a tiež nespočetné množstvo
zaujímavých informácií, ktoré prúdia medzi
občanmi. Zaužívané je aj to, že zaručene
všetko, čo počujete, musí byť na 99,9 %
pravda ... a samozrejme, i výmysel.
Zašli sme teda za jednou milou tetuškou
– hovorme jej Tetka ze Staroturanského,
ktorá sa za Vás bude dožadovať odpovedí na
jednoduché otázky, ktoré jej pošleme. A kam
sa vyberie? To, žiaľ, nevieme, ale veríme, že
na tie správne miesta, kde dostane patričnú
odpoveď.

Príbeh prvý: LIDL

Redakcia: „Tak, čo tetka, očuli ste, že
tu má byť LIDL?“
Tetka: „Ná, očula, očula,
a nije jeden ráz... Už mal
byt najsamprv, hen dole pri
kotelni a zas potom za špitálem, teda polikliniku, či
jak sa to včul menuje. Potom
sceli reparuvat místo senkaj
tuším pri hradskej na Dubníku.
No nišč ludzé moji zlatí,
mosím ja icit na ten Úrad sa povypytúvat jako to doopravdy je.

o dianí v meste, rozhodli sme sa
v krátkosti každý mesiac na týchto stránkach priblížiť funkciu
a význam vždy jedného modulu
z aplikácie.
Dnes Vám predstavujeme
modul: AKTUALITY
v tomto module sa Vám zobrazujú hlavné aktuality, ktoré mesto
uverejňuje na svojom web sídle.
Po zverejnení na webovom sídle
mesta, je táto aktualita importovaná i do aplikácie, a v rámci
notifikácii Vás bude informovať o správe, ktorú mesto alebo
mestský úrad vydal.
V ďalšom čísle si posvietime
na modul: SPRÁVY Z ÚRADU
V prípade, že Vás táto aplikácia
SOM (Správy o meste) oslovila,
môže si ju bezplatne stiahnuť cez
QR kód nižšie alebo ju nájdete
v App Store i Google Play pod

názvom SOM Stará Turá (s diakritikou).
Veríme, že aplikáciu, ako
aj moduly, budeme spolu s vývojármi postupne zlepšovať na
podmienky nášho mesta a Vám,
našim občanom, pomôže priniesť
informácie o všetkom, čo sa v našom meste aktuálne deje.
nn Kancelária primátora

Došla sem tam právje včas, ket finišoval sa konalo 17.2.2022, v bode č. 4 pri návrhoch
ten ich snem. Odchycila sem chýrečného riešenia majetkových záležitostí schválila 3/5
mladého šuhaja, nech mi to šecko povyprá- väčšina všetkých poslancov odpredaj pozemkov
va. Som sa ho hnet pýtala, abych nezabulla. pre spoločnosť Lidl Slovenská republika, v. o. s.
Ale šak vjéte jak to je. Mladí ludé sa najprv tak, aby bolo možné umiestniť prevádzku revymŕdzajú a za chvílu sú výpravkový.“
ťazca v našom meste. Samozrejme, prevod neNa otázku Tetky ze Staroturanského hnuteľného majetku sa schválil s odkladacou
odpovedá Mgr. Miroslav Krč z kancelárie podmienkou, že kúpna zmluva bude podpísaprimátora mesta:
ná až po právoplatnosti územného rozhodnutia,
„Áno, tieto otázky sme aj my na úrade dostali vydaného v prospech žiadateľa na výstavbu
niekoľkokrát. Žiaľ, zatiaľ nebolo možné s urči- obchodnej prevádzky a s tým súvisiacej techtosťou odpovedať, že zástupca tohto predajného nickej vybavenosti.
reťazca bude chcieť zriadiť svoju prevádzku na
Jedným z dôvodov, prečo sa poslanci rozhodli
území nášho mesta. Už v uplynulých rokoch sme schváliť odpredaj pozemkov k výstavbe, bol i ten,
boli oslovení s možnosťou umiestnenia prevádz- že žiadateľ, teda spoločnosť LIDL, zrealizuje
ky LIDL v meste Stará Turá. Neskôr sa dokonca ďalšie investície súvisiace s vybudovaním predajrozbehli rokovania ohľadom vytipovania mož- ne, a to rekonštrukciu komunikácií na Jiráskovej
ných lokalít pre umiestnenie predajne tak, aby ulici (cesta, chodníky, vybudovanie parkovacích
spĺňala kritéria, ktoré požadujú v riaditeľstve plôch) od kruhovej križovatky po lekáreň, vyreťazca. V neskoršom období sa tieto rokova- budovanie lávky pre peších cez potok od budúcej
nia mierne utlmili, keďže sme nemohli predajne LIDL smerom k poliklinike a revitaliponúknuť vyhovujúci priestor. Dialóg so záciu detských ihrísk na Jiráskovej a Dibrovovej
zástupcami spoločnosti sa zintenzívnil ulici, čo v konečnom dôsledku bude slúžiť k prov závere roka 2021, kedy dosiahli do- spechu našich obyvateľov.
Ak teda pôjde všetko podľa plánov, tak skuhodu s majiteľom objektu predajne
na Jiráskovej ulici (PT Univerzál), točne v Starej Turej bude prevádzka LIDL.“
Tetka: „No víš co, milí múj, nerozumjela
ktorý budovu odpredal, a tak bolo
možné zo strany spoločnos- sem ani za mak, ale šak naši kibici budú veti LIDL rokovať s mestom dziet pochop.“
o umiestnení prevádzky v dann Za redakciu spracoval M.K.
nej lokalite.
Po rokovaní MsZ, ktoré
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 redstavujeme Vám: P
P
 eter Moravčík,
riaditeľ Technických služieb Stará Turá
Áno, aj v oblasti verejnej zelene je úroveň
v našom meste nastavená bývalou pani riaditeľkou vysoko. Samozrejme, našou snahou
bude už zrealizované projekty ako sú náodpadov bola v danej chvíli (a stále je) veľmi mestie, časti Hurbanovej, resp. ulice Mýtaktuálna a myslím, že aj zaujímavá. Životné nej udržovať a ďalšie časti mesta postupne
prostredie mi tiež nie je ľahostajné. Preto som revitalizovať. Máme napríklad pripravený
sa prihlásil do výberového konania, v ktorom projekt úpravy vnútroblokov na ulici Gen.
som uspel a od 15.12.2020 pracujem v Tech- M. R. Štefánika (priestory medzi bytovkami
nických službách Stará Turá m.p.o.
od CVČ po poštu). Mesto tiež rieši projekt
revitalizácie plochy na Mierovej, resp. ulici
V Technických službách pracujete niečo SNP (priestranstvo pri pešej zóne pod tzv.
viac než rok. Za ten čas ste sa zoznámili „Zetkom“) .
Realizácia týchto projektov, ale aj iných
s činnosťami, ktorými sa TSST zaoberajú.
Nie je ich málo. Čo považujete za svoju činností, je limitovaná dostupnosťou poprioritu, čo je pre Vás najdôležitejšie riešiť? trebných finančných prostriedkov. Preto je
Ako som už vyššie spomenul, zaujala ma snahou mesta, resp. našou spoločnou snaproblematika odpadov. Legislatíva a z nej hou využitie aktuálnych a budúcich výziev
vyplývajúce povinnosti pre mestá, resp. zbe- na podávanie žiadostí o finančné príspevky
rové spoločnosti sa neustále menia a nároky z eurofondov, ktoré nám môžu pomôcť pona zber, triedenie, spracovanie odpadov sa dobné projekty realizovať v čo možno najstále zvyšujú. Cieľom je čo najväčšia miera väčšej miere.
vytriedenia a následné zhodnotenie odpadov. Bývalá riaditeľka, Ing. Janka Vráblová, V časti rodinných domov ste spustili nový
sa v minulosti tejto problematike venovala systém evidencie odpadov. Ako ste povedali,
veľmi intenzívne a odpadové hospodárstvo úroveň možností separácie odpadu je
v našom meste vybudovala ešte v časoch, kedy v Starej Turej nastavená vysoko. Nie všetci
sa o ňom v ostatných mestách ani nehovo- občania sú však zodpovední a problematika
rilo. Zberný dvor, kompostáreň, triedenie ekológie je im na míle vzdialená. Je podľa
odpadov už u nás fungujú niekoľko rokov. Vás osveta, ktorá sa medzi občanmi robí,
Počas môjho pôsobenia by som chcel pokra- dostatočná? Čo by ste prípadne chceli
čovať v jej snahe a udržať naše mesto medzi zlepšiť?
poprednými mestami v tejto oblasti. Máme Áno, nový systém – tzv. ELVIS je jedným
rozpracovaných niekoľko projektov, ktoré sa z nedokončených projektov, o ktorom som
budeme snažiť dotiahnuť do konca s cieľom hovoril pri odpadovom hospodárstve. Po
minimalizovať náklady na uskladnenie odpa- dokončení jeho implementácie by sme mali
dov a negatívne vplyvy na životné prostredie získať informácie o úrovni triedenia odpadov
v našom meste.
v jednotlivých domácnostiach, resp. rodinAko ste ale vyššie uviedli, činností ných domoch a čiastočne aj o triedení odpav pôsobnosti Technických služieb je viacero. dov obyvateľmi žijúcimi v bytových domoch.
Okrem odpadového hospodárstva je potrebné Okrem iného nám takto získané informácie
sa intenzívne venovať aj postupnej moder- pomôžu aj pri optimalizácii kontajnerových
nizácii verejného osvetlenia, údržbe zelene, státí v našom meste. Optimalizáciou myslím
komunikácií atď.
efektívnejšie určenie potrebných kontajnerov
v jednotlivých kontajnerových státiach. Do
Nadviažeme na zeleň. Stará Turá je krásne budúcnosti sa nám bude lepšie rozhodovať
mestečko, čo sa týka zelene, námestia. o prevedení, resp. dizajne kontajnerových
Vidieť, že pracovníci Technických služieb státí. Napríklad niektoré mestá pristupujú
sa zodpovedne starajú o tieto priestory. Pre k budovaniu tzv. polopodzemných kontajneStaroturancov je samozrejmosťou, že máme rových státí, alebo uzatvárajú kontajnerové
námestie krásne, čisté, upravené, no nie státia s cieľom adresnejšieho zberu, prípadne
vo všetkých mestách to tak je. Návštevníci, aj určovania poplatkov za odpady. Čo sa týka
ale i mnohí domáci veľmi kladne hodnotia osvety, snažíme sa v rámci možností robiť čo
túto zelenú oázu. Počas leta sú muškáty najviac. Využívame všetky dostupné komuvysadené na stĺpoch verejného osvetlenia nikačné kanály, Staroturianskeho spravodajpríjemným skrášlením cesty, ktorou denne cu, webstránky mesta a Technických služieb.
prejdú stovky áut. Je to pekná vizitka nášho O problematike triedenia odpadov sa pravimesta. No nie všetky plochy v meste sú čisté delne hovorí v spravodajských reláciách všeta oku lahodiace. Aké sú Vaše plány v oblasti kých televízií.
pokračovanie na str. 5 è
verejnej zelene?

Ku koncu roka 2021 ukončila svoje pôsobenie v Technických službách riaditeľka Ing. Janka
Vráblová. Vedením bol dočasne poverený pán Peter Moravčík. Keďže v Technických službách
pracuje pomerne krátko a mnohí z vás / nás ho nepoznajú, položili sme mu zopár otázok.
Pán riaditeľ, prosím, skúste sa nám
i čitateľom v krátkosti predstaviť – Vašu
osobu, predchádzajúce pôsobenie...
Dobrý deň, ďakujem za túto príležitosť a dovoľte mi, aby som sa pár vetami predstavil.
Narodil som sa síce na Myjave, ale vyrastal
som, následne žil a žijem na Starej Turej, čiže
sa považujem za Staroturanca. Mám 55 rokov,
som ženatý a mám dve dospelé deti. Po ukončení Strednej priemyselnej školy stavebnej
v Trenčíne a absolvovaní základnej vojenskej
služby som v roku 1987 nastúpil do vtedajších Drobných prevádzkarní pri mestskom
úrade v Starej Turej ako vedúci stavebnej
skupiny. Drobné prevádzkarne v tom čase,
okrem iného, vykonávali podobné činnosti
ako Technické služby teraz. Rekonštrukcie
základnej školy, železničného podjazdu na
Holubyho ulici, premostenie cez potok a iné.
Niektoré akcie sme organizačne zastrešovali
a vykonávali sa v tzv. akciách „Z“. Zhruba po
roku som odišiel do spoločnosti Montostroj
š. p. v Bratislave, ktorá vykonávala výrobu,
dodávky a montáže technologických zariadení pre rôzne odvetvia priemyslu. Tu som
pôsobil ako montážny pracovník a neskôr ako
vedúci montér. V roku 1995 som sa vrátil do
vtedajšej Chirana-Prema, a. s. do závodu
09 – Tlakomery, kde som nastúpil na pozíciu vedúceho oddelenia marketingu a neskôr
som zodpovedal za predaj priemyselných
tlakomerov v Českej republike. V roku 2001
ma vtedajší majitelia spoločnosti EMERS,
a. s. presvedčili, aby som k nim nastúpil na
pozíciu obchodného riaditeľa. Spoločnosť
sa pretransformovala, resp. na jej základoch
vznikla spoločnosť MANOMER SK, a. s.
so sídlom v Častkovciach, ktorá sa tiež zaoberala výrobou priemyselných tlakomerov.
Ešte v roku 2001 som tu začal pracovať ako
riaditeľ spoločnosti. Spoločnosť som tiež
zastupoval ako štatutárny zástupca, resp.
predseda predstavenstva. V roku 2017 došlo
k zlúčeniu MANOMER SK, a. s. s konkurenčnou spoločnosťou PREMATLAK, a. s.
Stará Turá a presťahovaniu výroby zo Starej
Turej do Častkoviec, kde pod názvom PREMATLAK, a.s. pôsobí aj dnes. Dva roky
po zlúčení, teda na konci roku 2019, som na
moju žiadosť, po dohode s majiteľom z pozície riaditeľa spoločnosti odišiel. Po takmer 19
rokoch som potreboval zmenu.
V decembri roku 2020 ma zaujala ponuka
voľného pracovného miesta na pozícii vedúceho odpadového hospodárstva v Technických službách v Starej Turej. Problematika
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Poďakovanie
Mestskému
úradu v
Starej Turej
Mestská časť Papraď je malebná dedinka pri Starej
Turej. V roku 1994 tu bol založený Klub dôchodcov.
Ako dar sme pri tejto príležitosti dostali knihu, ktorú som otvorila ako predsedníčka Klubu dôchodcov
v roku 1999. Klub sa nám rozrástol na 98 členov.
Prežili sme spolu neskutočne krásne spomienky,
ktoré nám zostanú do konca života. Boli to zájazdy
naším krásnym Slovenskom. Nedá mi nespomenúť
Krásnu Hôrku, kaštieľ Betliar, Oravu a iné. Tieto však boli najkrajšie, ktoré v nás zanechali veľký
obdiv a nezabudnuteľné chvíle. Nezabudli sme ani
na náš krásny rodný kraj pod Javorinou, kde sme
prešli všetkými chodníčkami partizánskeho odboja.
Tiež mi patrí spomenúť rôzne kultúrne vystúpenia
v Dome kultúry na Starej Turej, ale aj posedenia
v Kultúrnom dome a v Hasičskej zbrojnici na Papradi. Podobných podujatí bolo oveľa, oveľa viacej.
Ako však roky pribúdali, počas môjho 22 ročného vedenia sme odprevadili do večnosti až 84 členov.
Terajší stav bol 50 členov. Zastavil nás Covid-19.
Náš výbor zanikol – skončil, a je koniec našej krásnej
knihy. Za všetko, čo sme prežili a absolvovali, patrí
veľké poďakovanie a veľká vďaka minulému i terajšiemu vedeniu Mestského úradu mesta Stará Turá.
Veľkú vďaku za výbornú spoluprácu, podporu
a financovanie vyslovuje Klub dôchodcov a bývala
predsedníčka z Paprade.
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Solidarita s Ukrajinou
Dňa 24.02.2022 nás ráno zarazila sprá- plné neistoty, strachu a straty svojich
va o začínajúcej vojne na Ukrajine. Celý blízkych, straty domova a pevnej pôdy
svet zostal v šoku a každý si želal, aby to pod nohami. Každou chvíľou sa situácia
bol len zlý sen a čo najskôr skončil. Na mení a znepokojivé správy prichádzajú
Starej Turej sa našla hŕstka ľudí, ktorí z každej strany. Slovensko očakáva prímali potrebu vyjadriť solidaritu a pod- lev utečencov a už v sobotu 26.02.2022
poru Ukrajine a jej obyvateľom a na znak vláda SR vyhlásila mimoriadnu situátoho sa stretli v piatok 25.02.2022, za- ciu. Každý, kto môže, už dnes pomáha
pálili sviečky a prešli sa symbolicky od a nádej v mier nás neopúšťa, ba naopak,
Námestia slobody k ZUŠ a späť. Všetci očakávame ho s trpezlivosťou a pokorou.
sme myšlienkami s ľuďmi, ktorí teraz
nn Bc. Gabriela Hučková
prežívajú najhoršie dni svojho života

nn Veľké ďakujem,
s úctou L. Klimáčková

 redstavujeme
P
Vám…

STAROTURIANSKY
SPRAVODAJCA

Rovnako ako pri predchádzajúcich oblastiach, aj stav miestnych komunikácií je priamo úmerný našim finančným možnostiam.
Technické služby sú mestská príspevková
è pokračovanie zo str. 4
organizácia a môže vykonávať opravy komunikácií len do výšky na tento účel v rozpočte
Takže si myslím, že osveta medzi občanmi je stanovenej. Verte, že k výberu opravovaných
dostatočná. Tiež si myslím, že je to aj vidieť komunikácií sa pristupuje vždy čo najzodpoa postupne sa prístup k tejto problematike, vednejšie. Do úvahy sa berie nie len stav danej
hlavne u mladých ľudí, mení k lepšiemu. Sa- komunikácie, ale aj frekventovanosť dopravy,
mozrejme, že sa stále nájdu aj takí, ktorých resp. využitie danej komunikácie. V tomto
to nezaujíma a odpady, resp. s nimi súvisiace roku je v pláne upraviť viacero chodníkov
problémy, neriešia. Tu nám už zostáva iba v Starej Turej. Napr. chodník na ulici SNP
trpezlivo vysvetľovať a presviedčať.
od Domu služieb po križovatku pri ZUŠ-ke
a od bývalého stánku PNS na ulici SNP po
Problémom nielen našej Starej Turej je Dom štátnej správy, chodník na ulici Hurbanepriaznivý stav miestnych komunikácii novej v úseku od Salaša po Angoru, chodníky
a chodníkov. Najmä teraz, po zimnom na ulici SNP v úseku od Mestského úradu
období, sa občania sťažujú na veľké výtlky po pešiu zónu a okolo „Zetka“, a niekoľko
na cestách. V zlom stave sú tiež viaceré ďalších. Po určení ceny opráv jednotlivých
komunikácie v miestnych častiach. Aký je plánovaných úsekov vedenie mesta rozhodne,
plán opráv chodníkov a ciest na rok 2022?
ktoré z úsekov sa v tomto roku opravia a kto-

nn foto - Ing. Martin Medňanský

rých realizácia sa presunie do budúceho roku.
Samotná realizácia opráv prebehne postupne
v období od apríla do septembra. Z miestnych
častí sa tento rok opravia cesty v spodnej Hlavine, ale aj v ostatných miestnych častiach,
kde sú komunikácie v najhoršom stave. Oprava bude vykonaná tzv. tryskovou metódou,
ktorá sa nám javí, z pohľadu pomeru ceny /
kvality ako najlepšia.
Dobrou správou je aj to, že v tomto roku
by sa mala opraviť aj cesta v smere od Nového
Mesta nad Váhom na Myjavu, čiže Husitská cesta a Mýtna ulica. Keďže tento úsek
je štátna cesta, jeho opravu bude financovať
Trenčiansky samosprávny kraj.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám
mnoho pracovných i osobných úspechov!
nn Za redakciu E.A., spracovala K.M.
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Záhada žltej vody

Volá na mňa sused zrána
(a v hlase je cítiť dráma):
Nepi, Jano, nepi vodu,
bež si Za gát kúpiť sódu,
z kohútika tečie, žiaľ,
podozrivý žltý kal.

Nikto nevie, čo sa stalo,
čo sa kdesi porantalo.
No, keď nevieš, domyslíš,
malú fámu vypustíš.
A tak Turou, namojveru,
na povrch sa reči derú:
Už sa dvaja otrávili,
ďalší traja neprežili.
Ekzém a aj hrozný vred
spravil sa už na obed
tým, čo z vody upili
(vraj dokonca svietili).
Kruté pravdy mestom bežia,
človeku sa chlpy ježia,
čo nás čaká, neminie,
kto pije, ten zahynie?
Márne hlása úrad mestský,
márne dáva na vývesky:
vodovod je odklonený
a problém je vyriešený.
Turanci sú presvedčení,
že mali byť otrávení
a že cudzie mocnosti
skúšajú tu zvrhlosti.
Čipujú nás cez vodu,
zvestujeme národu.
Zachráňte sa, kto len môže,
čo nás čaká, bóže, bóže.

Veď som trikrát očkovaný,
pravidelne testovaný,
s rúškom chodím už aj spať,
nechcem sa dať čipovať.
Čo ma kalná voda skántri?
Mám sa kúpať vo skafandri?
Nedám sa ja, hoja hoj,
statočný som, zvediem boj.
Tak Turanci, moji milí,
nezľakli sa, nelenili,
vedeli, že keď chcú žiť,
musia vodu nakúpiť.
Rozbehli sa do Billy
a i v Tescu skúpili
všetko, čo sa vypiť dalo.
A nebolo toho málo.
Zisky PT, Lidl hlási,
skúpené sú Lucky asi
od Mesta až po Senicu,
od Vaďoviec po Skalicu.
Je to isté, jasná vec,
nezomrie už Turanec.
Vodou je už zásobený
a na čipy pripravený.
Plné špajze, pivničky,
garáže i chladničky,
máme všetky značky, druhy,
a piť môžme ako dúhy.
Nech si Čína útočí,
Turancov nezaskočí.
Z kalnej vody s čipom, veru,
od strachu sa nepos...ú.
n Věra Tepličková

Víchrica Ylenia

vyčíňala aj na Starej Turej

Nepriaznivé počasie, ktoré bolo stromy a popoludní na veľmi
netradične sprevádzané aj slneč- krátky okamih nastal výpadok
nými lúčmi, nás zasiahlo dňa 17. elektriky. Hasiči museli zasaho2. 2022 napoludnie a spôsobilo vať na viacerých miestach, za čo
v Starej Turej a jej okolí mate- im patrí veľká vďaka. A ako sa
riálne škody. Vietor strhol stre- hovorí, koniec dobrý, všetko dobré,
chu bývalého Lesoturu, spôsobil po víchrici nad Starou Turou sa
problémy na stavbe bývalej prie- objavila dúha.
myslovky, kde zvalil novopostann Bc. Gabriela Hučková
vený múr, tiež pováľal a poničil

Čo spôsobilo
zákal vody
v Starej Turej?
V piatok 11.2.2022 prišlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality
pitnej vody vo vodovodnom systéme mesta Stará Turá. Občania
spozorovali tento jav najmä cez výrazný zákal, ktorý sa postupne
rozšíril na všetky ulice mesta. Zákal spôsobila pitná voda, ktorú do Starej Turej dodávajú Trenčianske vodárne a kanalizácie
(TVK) z Cetunskej pramennej oblasti. Podľa ich tvrdení prišlo
k výraznému topeniu snehu na javorinských svahoch, ktoré zapríčinili zakalenie prameňov.
Spoločnosť PreVaK po zaznamenaní rozsiahleho výskytu
zákalu začala s okamžitými opatreniami na eliminovanie tohto
stavu. Prvým krokom bola požiadavka na zastavenie prívodu zakalenej vody z Cetuny a presmerovanie prívodu na vodu z čachtických jaskýň. Následne začalo rozsiahle odkalovanie vodovodných potrubí prostredníctvom hydrantov na sieti s cieľom vypustiť
zakalenú vodu z vodovodného systému. Priebeh týchto úkonov
však zabral viac ako 16 hodín, kým sa situácia na sieti ukľudnila.
V priebehu soboty už situácia na vodovodnej sieti bola stabilizovaná a dodávka pitnej vody v štandardnej kvalite obnovená, tento
stav pokračoval i v nedeľu.
V pondelok, nesprávnym rozhodnutím Trenčianskych vodární
a kanalizácií, a to znovu otvorením prívodu z Cetuny, sa situácia
so zákalom vody začala opakovať. Požiadali sme TVK o opätovné
zastavenie prívodu z Cetunskej pramennej oblasti, kým nebude
voda vyhovovať požiadavkám na kvalitu pitnej vody a následne
sme pokračovali odkalovaním siete. Pondelkový rozsah zákalu
bol výrazne menší, no dalo sa mu predísť, ak by pracovníci TVK
neurobili neuvážené rozhodnutie.
Počas zhoršených štandardov kvality vody sa opakovane robili
akreditované odbery pitnej vody. Akreditované laboratórium nám
nasledujúci týždeň zaslalo rozbor kvality vody. Odbery z piatku
preukázali zhoršenie senzorických ukazovateľov i čiastočnú bakteriálnu kontamináciu vôd. Po zrealizovaní nápravných opatrení
rozbory potvrdili, že kvalita vody sa vrátila do normálu a spĺňala
legislatívne požiadavky na kvalitu pitnej vody.
V Starej Turej sa v minulosti uvedený zákal opakoval pravidelnejšie, predchádzajúci bol 1.3.2016. V posledných šiestich rokoch
sa mu teda podarilo úplne vyhnúť. Požiadali sme Trenčianske vodárne a kanalizácie, aby vykonali také technické opatrenia (napr.
montáž zákalomeru ešte v Cetune), aby bolo možné efektívnejšie
a rýchlejšie predchádzať opakovaniu tohto javu, alebo ho aspoň
skôr predvídať.
Napriek tomu, že uvedenú skutočnosť sme nezapríčinili (zakalená voda prišla od TVK) a napriek našej snahe reagovať, čo
najviac s chladnou hlavou a riadiť nápravné opatrenia tak, aby sa
kvalita vody vrátila do normálu v najkratšom možnom čase, sme
vykonali chyby i my. V snahe riešiť príčinu problému sme nie
úplne jasne komunikovali s verejnosťou. Za uvedenú skutočnosť
prosím prijmite naše ospravedlnenie.
nn Peter Škriečka, PreVaK, s.r.o.
prevádzkovateľ vodovodného
a kanalizačného systému mesta
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Správička z CéVeČka alebo

kde bude mať najdôležitejšie miesto
rozprávka. Je to akcia s prespaním v CVČ
a z dôvodu kvalitného zabezpečenia je
potrebné sa na ňu vopred prihlásiť v CVČ.
Povinné je Vyhlásenie o bezpríznakovosti
a negatívny ATG test. Nezabudnúť veci
každého z nich, preto je dôležité, aby deti
na spanie (spacák, vankúšik, deku,...)!!!
Vstupné: 2,- eurá.
tento čas dodržali. Neskorý príchod je žiaľ
§§ Rýchlochodci (utorok 29. 3. o 16.00 hod.,
prekážkou v účasti dieťaťa.
zraz pri CVČ) – 5 km rýchlej chôdze do
Majstrovstvá sú z objektívnych príčin
Dúbravy a späť pre zdravé srdce a cievy.
vhodné a určené len pre deti ZŠ, nie pre
mladšie deti.
Akcia je určená pre decká II. stupňa ZŠ.
Účasť detí na majstrovstvách je bezplatná.
Treba sa prihlásiť vopred, najneskôr do
pondelka 28. 3.).
Na majstrovstvá je potrebné si zobrať:
Vyhlásenie o bezpríznakovosti, prezuvky Sledujte našu webovú stránku a facebook,
a na kolkáreň vhodnú športovú obuv na kde budú vždy v predstihu zverejňované
prezutie. Deti by mali byť otestované podrobné informácie. Srdečne vás pozývame
a bez príznakov choroby (nádcha, kašeľ,...). a tešíme sa na vás.
Počas jarných prázdnin fungujú okrem ... a ešte jedna malá správička z cévečka. Vo
krúžkov K. Kotrasovej všetky záujmové februári sme zrealizovali bleskovú anketu
medzi staroturianskymi deťmi v centre
krúžky podľa rozvrhu.
§§ Utorňajšie popoludnie 8. 3. v čase od s jedinou otázkou: Na čo sa najviac tešíš, až
13.00 - 18.00 hod. poskytujeme rodičom skončia všetky protipandemické opatrenia?
rodinné poradenstvo a konzultácie Na 1. mieste sa umiestnila odpoveď: Že
zamerané na výchovné problémy v škole nebudem musieť nosiť rúško.
a v rodine. Poradenstvo i konzultácie 2. miesto: Že nebudem musieť používať
sú bezplatné a na čase je potrebné sa dezinfekciu.
3. miesto: Že sa nebude stále všetko meniť.
dohodnúť vopred.
§§ Akciou Z rozprávky do rozprávky chceme A čo z odpovedí vyplýva?
podporiť Mesiac knihy. Z piatka na sobotu Že sa naše deťúrence tešia na istotu, voľnosť
(25. – 26. 3.) sa deti od 3. do 7. ročníka ZŠ a trochu tej prirodzenej ľudskej špiny J. Tak
môžu tešiť nielen na čítanie, ale čaká ich im prajme, aby sa im to čo najskôr splnilo.
tu množstvo prekvapení, hier a zábavy,

Čo pripravujeme vo marci 2022...
nn Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará
Turá
§§ Po dlhšej prestávke sa veľmi tešíme
na Prázdninové majstrovstvá detí
ZŠ. Prvý ročník majstrovstiev sme
zorganizovali v r. 2002, takže ak by sme
neboli nútení súťaže kvôli Covidu prerušiť,
slávili by sme v tomto roku 20. výročie.
A čím prázdninové dni deťom tradične
vyplníme?
Pondelok 7. 3. – Majstrovstvá detí ZŠ
v šípkach (začiatok o 10.00 hod. v CVČ)
Utorok 8. 3. – Majstrovstvá detí ZŠ
v kolkoch (zraz o 9.55 hod. pri kolkárni)
Streda 9. 3. – Majstrovstvá detí ZŠ
v scrabble (začiatok o 10.00 hod. v CVČ)
Štvrtok 10. 3. – Majstrovstvá detí
ZŠ v „človeče“ (začiatok o 10.00 hod.
v CVČ)
Piatok 11. 3. – Majstrovstvá detí ZŠ
v skladaní puzzle (začiatok o 10.00 hod.
v CVČ)
Upozornenia:
Na majstrovstvá je treba prihlásiť sa
vopred. Uvedené časy jednotlivých
majstrovstiev sú presným začiatkom
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A čo s tým?
Už pár dní cítime vo vzduchu jar. Pučia prvé cibuľoviny, ráno sa štebot vtákov strieda s mravčaním mačiek a všetkých po zime prebratých sa k životu tvorov.
Zliezol sneh a romantiku z jari narušila špina v našom
okolí. Stačí sa prejsť peši a všimnúť si okolie chodníkov.
Psie hovienka sa striedajú s ohorkami z cigariet a poletujúcimi papiermi, mikroténovými vreckami a iným
odpadom. Aj keď nikoho nesledujem, všimla som si, že
z psíčkarov približne polovica nezbiera psie exkrementy. Je to taký typ ľudí, ktorí sa vtedy pozerajú do neba
a inde a akože to „nevidia“. Sú aj takí, ktorí vypustia
psa z domu alebo bytu, aby sa vyvenčil sám. Taký sa
raz vyvenčil na chodníku predo mnou... a čo s tým?
Psi behajúci navoľno napríklad v okolí polikliniky a aj
inde, vzbudzujú strach okoloidúcich, najmä väčšie plemená. S náhubkom som minulý rok stretla len jedného.
Postrehla som, že zamestnanec Technických služieb vysypal kôš pri chodníku do auta, ale papiere okolo neho nechal tak. Služby v bytovkách umyjú vonkajšie schody, ale papierik na zemi už nezdvihnú. Mnohí
pri bytovkách kŕmia mačky, ktoré sa už čoskoro začnú
množiť a aj ich hovienka budú v tráve a naše deti medzi
nimi – a čo s tým?
Už pár dní cítime vo vzduchu jar. Mala by byť pre
všetkých príjemná, radostná, voňavá!
Je v našich rukách, aby to tak bolo!
nn Anna Trúsiková

Jozef Brunovský
V sobotu, 26.2.2022 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia čestného
občana Starej Turej, generála Jozefa Brunovského. Napriek tomu, že sa postavil do čela boja proti bezpráviu a násiliu páchanému na našich obyvateľoch
v období 2. svetovej vojny, prežil po vojne ťažké roky väzenia a mučenia,
nespravodlivých obvinení,
aby bol nakoniec rehabilitovaný. Bol nositeľom viacerých
československých a zahraničných vysokých radov a vyznamenaní, medzi ktorými je aj
Rad SNP 1. triedy. Prezident
Slovenskej republiky udelil generálmajorovi Jozefovi
Brunovskému Rad Ľudovíta
Štúra 1. triedy – vojenský, za
zásluhy v boji proti fašizmu
v období SNP. Po roku 1998
bol predsedom Zväzu protifašistických bojovníkov. Generál Jozef Brunovský zomrel
23. augusta 2010 vo veku 88
rokov.
Spomíname s úctou a veľkým
rešpektom!
n

Primátor mesta
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Dom kultúry Javorina

NOVINKY

mestskej knižnice

Predstavenia
nn 1. apríla 2022 o 19:00 hod.
MILENEC – brilantná komédia svetoznámeho amerického autora Neila Simona vtipným
spôsobom prevedie diváka svetom plným nástrah, ktoré čakajú na muža po 22 ročnom
manželstve. Hlavný hrdina, usadený majiteľ
reštaurácie (Martin Mňahončák), už nedokáže odolávať pokušeniu a vyberie sa na cestu
do sveta milostných románov. Rozhodne sa
čeliť nástrahám zakázanej nemanželskej lásky. Objektom jeho túžob sa postupne stávajú tri atraktívne ženy (Karin Haydu, Mirka
Gális Partlová / Natália Puklušová, Dominika Žiaranová), s ktorými sa dostáva do víru
komických aj pikantných situácií. Nezastaviteľný podprahový boj o nadvládu jedného
alebo druhého pohlavia v spoločnosti autor
dokonale zachytil, no nechal na diváka, nech
si určí svojho víťaza.
Vstupné: 17,- a 18,- €.

lémy, ktoré im prináša všedná každodennosť,
strata práce, chlapi, vlastné deti, zdravotný
stav a starnutie. Lebo takýto údel postretol
každú z nich a vzájomne ich spája.
Vstupné: 14,- a 16,- €.

nn 1. mája 2022 o 19:00 hod. – KLIMAKTÉRIUM ... A ČO? – „Mala som štyridsať
a mala som aj päťdesiat. Ale musím vám povedať: tá štyridsiatka bola lepšia!“ Variácie
na chúlostivú tému „ženského dozrievania“
a účtovanie s ňou. Liek na vašu zlú náladu.
Trefné bonmoty, postrehy zo života, smiech
a humor. Herecký koncert všetkých dám
(Zuzana Kocúriková / Zuzana Tlučková,
Gizela Oňová / Jeanette Švoňavská, Katarína
Brychtová / Daniela Kuffelová / Jana Valocká, Jeanette Švoňavská / Zuzana Vačková).
Hrdinky inscenácie – Pamela, Kristína a Žofia – „tigrice v menopauze“ – sa stretávajú na
narodeninovej oslave Mariky – jednej z nich.
Aby sa nielen zabávali a rekapitulovali svoj
doterajší život, ale aby sa povzniesli nad prob-

nn 30. mája 2022 o 19:00 hod.– ALŽBETA BÁTHORY – originálne a jedinečné spojenie legendárneho príbehu, sugestívnej pôvodnej hudby a podmanivého temperamentu
slovenského folklóru s fúziou autorskej hudby
a world music v spracovaní Stanislava Palúcha, doplnené poetickými textami Michala
Rovňáka a dynamickými choreografiami Silvie Hudec Belákovej v réžií Ivana Blahúta.
Veľkolepá scénicko-výtvarná výprava Veroniky Vartíkovej, smerujúca až k fashion show.
Skvelé herecké a hviezdne obsadenie. Toto
všetko v novom a jedinečnom slovenskom
muzikáli od tvorcov muzikálu KUBO, ktorý
prevalcoval aj pražské divadlo Hybernia!
Vstupné: 29,- a 31,- €.

nn 9. marca 2022 o 19:00 hod. – PRVOK,
ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL – Prvok, Šampón, Tečka a Karel sú dlhoroční kamaráti
v strednom veku, ktorí si na triednej stretávke po dvadsiatich rokoch priznajú, že nežijú
tak, ako si predstavovali. A rozhodnú sa s tým
niečo urobiť. Je možné riešiť krízu stredného
veku provokatívnou hrou s takmer nesplniteľnými úlohami? Ako štyridsiatnik zistí, či je
naozajstný chlap? Ako zabráni korózii svojich
ideálov, rozplynutiu snov a scvrkávaniu semenníkov? Prvok, Šampón, Tečka a Karel sa
pokúsia nájsť v sebe odvahu urobiť poriadnu
kravinu ako zamlada. Alebo aspoň odvahu
hovoriť za všetkých okolností to, čo si naozaj

myslia. Kto splní úlohu, nie je „sráč“...
15+
Vstupné: 4,- €

nn 15. mája 2022 o 17:00 hod. – PINOCCHIO A JEHO DIVADELNÝ SEN –
muzikál pre celú rodinu v podaní Mestského
divadla Trenčín. Nová divadelná adaptácia
príbehu neposedného dreveného chlapca Pinocchia, ktorý sa túži stať skutočným chlapcom. Jeho cesta za pravdou je kľukatá a plná
nástrah, tak ako je plná aj kamarátov a rád
od múdrejších. Je len na Pinocchiovi, ako sa
rozhodne. Pinocchio zatúži po slobodnom,
nezávislom divadle, kde by mohol zažívať
svoje sny s priateľmi – ostatnými bábkami/
hercami.
Vstupné: 10,- €.

n BE L E T R I A
Boček, Evžen: Aristokratka na koni

Kraus, Ivan: Má rodina a jiná zemětřesení
Pronská, Jana: Princezná z Izmiru

Repová, Hana: Pravda o nás dvoch

n DE T E K T Í V K Y
Červenák, Juraj: Pre hrsť dukátov
Dán, Dominik: Mačacia stopa

Lagercrantz, David: Dievča, ktoré musí
zomrieť
Šloser, Peter: Polícia v rukách mafie

n N ÁU Č N Á

L I T E R AT Ú R A

Ďurič, Igor: 100 rokov Česka a Slovenska
Kovár, Branislav: História pre
zaneprázdnených
Slavka, Michal: Vlhké šľapaje

n DE T S K Á

L I T E R AT Ú R A

Stoličný, Peter: Opica Škorica znova čaruje

n DE T S K Á
N ÁU Č N Á L I T E R AT Ú R A
Dermek, Milan: Hasičské automobily od
histórie po súčasnosť
Socha, Piotr: Včely

Premietania

nn 23. marca 2022 o 19:00 hod. – KAREL – celovečerný dokumentárny film Karel
prináša ojedinelý pohľad do súkromia a duše
Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga
Malířová Špátová natáčala Karla Gotta celý
jeden rok a vďaka jeho úprimnej otvorenosti
vznikol neobvykle osobný až intímny pohľad
na život slávneho speváka, aký sa doteraz širokej verejnosti ani jeho skalným priaznivom
nenaskytol. Zároveň v ňom nechýba Karlov
povestný nadhľad a humor.
12+
Vstupné: 4,- €

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

Mestská knižnica Kristíny Royovej oznamuje
čitateľom, že je pre nich k dispozícií denne
okrem utorka v čase od 12:00 do 15:00 hod.

V novo zrekonštruovaných priestoroch Vás
radi privítajú od 16. marca 2022 v pôvodných
otváracích hodinách (pondelok, štvrtok, piatok od 12:00 do 18:00 hod., streda od 9:00
do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod., v utorky
zostáva knižnica pre verejnosť zatvorená).
Pre viac informácií sledujte facebook Mestskej knižnice Kristíny Royovej alebo webovú
stránku www.dkjavorina.sk / sekcia Mestská
knižnica.

03/2022
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY,
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY
Dňa 17. 3. 2022 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko a brat František NAVRÁTIL. Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

•
Už ťa slnko nezobudí, ani krásny deň,
na tichom mieste snívaš svoj večný sen.

So smútkom v srdci sme si pripomenuli 2. v ýročie úmrtia
nášho manžela, otca, dedka,
švagra Štefana MORVAYA,
ktorý nás opustil 29. 2. 2020 vo
veku 58 rokov.
S láskou spomína manželka, deti,
vnúčatá a ďalšia rodina

•
Hoci si odišiel, niet ťa medzi nami,
ale v našich srdciach budeš stále s nami.

Dňa 17. 2. 2022 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opusti l
m a n ž e l , ote c , d e do Jo z e f
VALENTA a zároveň si dňa 14.
3. 2022 pripomenieme jeho nedožité 80. narodeniny.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomína
manželka a deti s rodinami

Dňa 14. 3. 2022 uplynie 1. výročie, čo nás náhle, navždy opustil
náš milovaný V lastimil
KUBÍČEK.
Kto ste ho poznali a mali radi,
spomínajte s nami.
So smútkom v srdci spomína manželka,
deti s rodinami a ostatná rodina

•

•

Keď sa noc skončila a svitol nový deň,
Ty dosníval si svoj posledný sen.
Dotĺklo srdce, utíchol hlas,
odišla bolesť, vyhasol Tvojich očí jas.
Chcel si veľmi, veľmi žiť,
no slabé srdiečko nedokázalo ďalej biť.
Obrovská bolesť zasiahla srdcia naše,
no spomienky a Teba a usmiatu tvár
žiaden čas nevymaže.

Už ťa ranné slnko nezobudí, ani pekný deň,
na staroturanskom cintoríne snívaš svoj večný
sen.

Úprimne ďakujeme všetkým za
prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ a odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca, dedka, príbuzného a kamaráta Miroslava TRUHLÍKA, ktorý nás
navždy opustil 22. 1. 2022 vo veku 72 rokov.
Ďakujeme i celému kolektívu JIS Nové
Mesto nad Váhom – lekárom, sestričkám
a pomocnému personálu za starostlivosť.
Kto ste ho poznali a radi mali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina

Dňa 12. 3. 2022 si pripomenieme 1. smutné výročie, čo nás
navždy opustil môj manžel,
otec, dedko, brat a švagor Pavel
SADLOŇ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina

•
Hoci si odišiel, niet ťa medzi nami,
ale v našich srdciach budeš stále s nami.
Dňa 12. 3. 2022 si pripomíname
6. výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka Milana
KUHAJDU.
Spomína manželka
s deťmi a s celou rodinou

STAROTURIANSKY
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MATRIČNÉ
OKIENKO
n VÍTAME BÁBÄTKÁ
Tomáš Surman, Klára Zámečníková
Počet narodených detí: 2
n UZATVORILI MANŽELSTVO
Jaroslav Štefík (Stará Turá)
a Iveta Škúciová (Hôrka nad Váhom)
Počet uzavretých manželstiev: 1
n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
Vladimír Adamus, Miroslav Truhlík,
Dagmar Racková, Tomáš Nerád,
Pavol Bako, Anna Bálentová, Štefánia
Truhlíková, Marta Hrašná, Emília
Valenčíková
Počet úmrtí: 9

Dňa 22. 2. 2022 uplynulo 9 rokov, čo nás náhle a nečakane
opustil náš manžel, otec, starý
a pr a s t a r ý ot e c M i ro s l av
DRŽKA.
S láskou spomína celá rodina

•
Tam hore medzi hviezdami máme niekoho,
na koho nezabúdame.
Dňa 11. 2. 2022
sme si pripomenuli
smutné 1. výročie
úmrtia našej
m a m y, b a b i č k y
a prababičky Kataríny VALENČÍKOVEJ.
Zároveň sme si 27. 2. 2022 pripomenuli aj
1. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka Miroslava VALENČÍKA.
Kto ste ich poznali a mali radi spomínajte
s nami.
S láskou a úctou spomína celá rodina

•
Dňa 15. 2. 2022 uplynul rok, čo
nás navždy náhle opustil náš
strýko Ján POTFAJ vo veku 91
rokov. Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu tichú spomienku.
Synovci Igor a Miloš s rodinami

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia
uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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Staroturianske korzo
Neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života v meste, v ktorom som prežil stredoškolské
roky, bolo korzo. Bola to prechádzková zóna na hlavnej ulici, v ktorej som, tak ako moji
rovesníci i starší občania, strávil nie jednu hodinu a prešiel s kamarátmi a kamarátkami,
chodiac bezcieľne sem a tam, nespočetné kilometre.
„Korzovanie“ patrilo v tých časoch k študentskému životu. Na korze sme sa stretali, zhovárali, debatovali, rozoberali zážitky zo školy,
vymýšľali všelijaké huncútstva, nadväzovali
nové priateľstvá i tajné lásky. Vtedy sa im hovorilo „chodili sme spolu“.
Stretnutia na korze sa vopred nedohadovali. Proste sme tam šli a vedeli sme, že tam
určite niekoho známeho nájdeme. Potom sme
sa spolu špacírovali. Kto tam nechodil, ako
by sa sám vyradil zo študentskej komunity.
Podobne, ešte aj dnes, si rád spomínam,
a nielen ja, na povestné bratislavské korzo,
ktoré tvoria ulice Michalská, Ventúrska
a Strakova s napojením na Hviezdoslavovo
námestie. Aj to má svoje čaro, svoju históriu,
spojenú so známymi celebritami i menej známymi osobnosťami.
Toto všetko mi dnes, v pokročilom veku,
prichádza na um počas mojich prechádzok
v našom meste a v jeho peknom okolí.
Pravda, dnes je už iná doba, ktorá sa
nedá porovnávať s obdobím našej mladosti.
Mobily, internet, televízia, automobilizmus,
elektrobicykle a iné technické vymoženosti
priniesli aj iný životný štýl. Na jednej strane lepší, komfortnejší, bohatší, no na druhej
strane aj horší.
Z tých lepších stránok oceňujeme nabádanie k pohybu v prírode, rozmach pohybových aktivít, športu, telesnej výchovy, turistiky, plávania, cyklistiky, lyžovania atď. K tým
horším patria rôzne závislosti, ako sú alkohol,
drogy, počítače, hazardné hry, ďalej kriminalita, znečisťované životné prostredie a hrozba
ekologickej či klimatickej skazy.
Korzovanie, či šliapanie chodníkov v zamorenom alebo prašnom prostredí miest už
nepatrí k súčasnému trendu. Použijúc dnešnú
terminológiu, nie je až tak veľmi trendy. Únik
do prírody je odpoveďou na neduhy dneška.
Ten je trendy.

Preto so sympatiami sa rád stretávam,
zdravím a porozprávam so známymi i neznámymi ľuďmi (po turansky: „keď sa mi trafili
ludé“) na „Staroturianskom korze“.
Tak som si totiž sám pre seba nazval
vychádzkovú trasu po ako-tak zachovanej asfaltke (žiaľ, aj s početnými výmoľmi),
vedúcej od Domova bielych hláv (kedysi aj
Hudobnej školy), smerujúcej po krátkom stúpaní cez železničný most, ďalej cez Hnilíky
k začiatku lesíka Dúbrava, alebo až na jeho
koniec.
Je to pokojná, nenáročná trať, zdolateľná
takmer každým jednotlivcom, či už s pomocou paličiek alebo bez nich. Sem-tam, veľmi
zriedkavo, prebehne tadiaľ nejaké auto, ale
to sa dá zniesť. Proste pohoda.
Ešte väčšia pohoda by bola, keby bola
takáto vychádzka obohatená 2 – 3 lavičkami
na odpočinok. To je však, zrejme, hudba budúcnosti. Asi si naivne namýšľam, že si toto
skromné želanie vrátane potrebnej opravy
cesty všimne aj niekto z kompetentných. Jeho
splnenie by ma – a nielen mňa – príjemne
prekvapilo. Potešilo by ma ma rovnako, ako
prednedávnom vynovená cesta na Dubník aj
s pohodlnými lavičkami.
Ak nás láskavá príroda obdarí dostatkom
snehu, povedľa korza sa vinie obľúbená bežkárska biela stopa so zakončením na Lazoch.
Kto chce a má dostatok síl, môže pokračovať
až na Veľkú Javorinu. Pravda, to už je náročnejšia trasa, ktorá patrí skôr do turistickej
kategórie. Ako sa dnes na Slovensku (po slovensky) hovorí, je to vyšší level.
V ostatnom čase s potešením pozorujem
zvýšenú frekvenciu na tejto mojej/našej obľúbenej promenáde. Nemyslím pri tom na
autá, ale na ľudí, vyhľadávajúcich pohyb na
čerstvom vzduchu. Azda sa v tomto jave odrážajú aj obmedzené možnosti spoločenského
styku v uzavretých priestoroch počas prebiehajúcej covidovej pandémie.
Pri nedávnej prechádzke začiatkom februára 2022 ma na korze čakalo milé prekvapenie. Deti
z CVČ ho vyzdobili na viacerých
miestach pestrofarebne omaľovanými vtáčími búdkami, zavesenými na konároch okolitých stromov.
Nezabudli pri tom ani na potravu
pre hladujúcich operencov, na semienka. V duchu som zatlieskal
tejto ekologickej aktivite našich
detí a tiež pedagógov, ktorí ich
navigujú správnym smerom.
Stretám tu mladých i starších,
niektorých aj v sprievode detí alebo

svojich štvornohých miláčikov. Sú takí, čo
bežia, idú svižným krokom alebo indiánskym
behom, iní sa zasa len tak šuchcú. Ako napríklad ja. Ak ma predbehnú, zvýšim tempo i ja
a zaradím sa do pomyselného pelotónu. Požadovaný dvojmetrový odstup ľahko zvládam.
Ak počas vychádzky nad vami niečo záhadné zabzučí, nezľaknite sa. Nie je to UFO
alebo zatúlaný dron, ani roj dotieravého
hmyzu. Sú to krúžiace modelové lietadielka,
ktoré pomocou rádiových vĺn na diaľku ovládajú modelárski nadšenci. Tí majú pri korze
poniže telekomunikačného vykrývača svoje
„letisko“, z ktorého riadia manévre svojich
modelov. Na predvádzané vývrty, premety,
loopingy a iné akrobatické kúsky sa zo zeme
dobre pozerá. Aj to je relax.
Osviežením takýchto vychádzok sú aj
rozhovory stretajúcich sa. Témy sú rôzne.
Možno ich – aj s využitím inšpirácie zo skvelého holandského bestselleru „Tajný denník
Hendrika Groena“ a vlastných skúseností
– zoradiť do nasledovného rebríčka, ktorý
zvedavému čitateľovi ako pomôcku ponúkam:
1. Počasie
2. Covid 19
3. Vlastné choroby
4. Cudzie choroby
5. Moje deti a vnúčatá
6. Vaše deti a vnúčatá
7. Životy iných ľudí
8. Mizéria vo svete všeobecne a na
Slovensku obzvlášť
9. Inflačná špirála
10. TV programy
11. - ∞ (Ďalšie témy podľa vlastného
výberu)
Život je ako jazda na bicykli. Kto sa nehýbe,
nešliape do pedálov, stratí balans a spadne.
Z bicykla, aj v živote. Pomocníkom vášho pohybu nemusí byť zrovna bicykel. Stačí 2-3
hodinová prechádzka po Staroturianskom
korze.
A ak na ňom stretnete prívetivých a priateľsky naladených ľudí s dobrým slovom,
bude to pridaná (nepeňažná) hodnota, teda
nie hodnota za peniaze, ktorá vašu pohodu
a dobrú náladu ešte znásobí.
Preto vás tam pozývam.
nn Dušan Hrnčiřík
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Z denníka MsP za druhý polrok 2021
nnDňa 16.7.2021 v čase o 01:42 hod. bolo
telefonicky oznámené, že na ulici Mýtnej sa
na lavičke pred činžiakom už asi pol hodinu hlasno rozpráva a háda skupina ľudí a už
zobudili zopár susedov. Oznam bol preverený. Z uvedeného miesta práve odchádzali
3 osoby. Tie tesne pred príchodom hliadky
niekto oblial vodou z balkóna a dal im tak
na vedomie, že vyrušujú a mali by sa pobrať
domov. Studená voda zrejme zabrala a osoby
sa rozišli.
nnDňa 23.7.2021 v čase o 19:22 hod. hliadka
prijala telefonický oznam od člena SBS, že
ich na miesto privolala vedúca z OD Tesco,
nakoľko došlo k opakovanej krádeži potravín
a alkoholu, ktorej sa dopustil J. T., ale pokiaľ sa členovia SBS dostavili do Starej Turej
k Tescu, tak páchateľ z predajne utiekol a oni
by potrebovali našu pomoc pri jeho hľadaní
v meste. Vedúca z predajne Tesco chcela na J.
T. podať trestné oznámenie, preto na miesto
dorazila aj hliadka OO PZ. Hliadka MsP
v čase o 19:55 hod. našla J. T. na Námestí slobody, kde bol obmedzený na osobnej slobode
a privezený na OO PZ, kde si ho prevzali na
doriešenie.
nnDňa 3.8.2021 sa E. B. z Myjavy presvedčil,
že dobrí a poctiví ľudia sa medzi nami ešte
nachádzajú. V čase o 14:45 hod. sa dostavil na
MsP a prevzal si stratenú peňaženku s osobnými dokladmi a hotovosťou vo výške 205 €,
ktorú nálezca priniesol na stanicu MsP.
nnDňa 5.8.2021 v čase o 05:25 hod. pri
kontrolnej činnosti v RO Dubník I. hliadka zistila, že na parkovisku pri jednej z chát
leží muž. Muž ležal na štrkovom parkovisku
vyzlečený a veci s topánkami mal pekne uložené pri sebe. Jednalo sa o osobu P. H., bytom
Dubník. Menovaný bol pod vplyvom alkoholu a domnieval sa, že už je doma vo svojej
posteli. Nemal žiadne viditeľné zranenie. Po
zobudení prisľúbil hliadke, že sa trochu zorientuje a pôjde domov.
nnDňa 6.9.2021 v čase o 17:00 hod. hliadka
navigovala pracovníkov RZP na RO Dubník
I., kde sa pri hrádzi mali nachádzať traja rybári, ktorí údajne zjedli praženicu z otrávených
hríbov. Na mieste sa nachádzal oznamovateľ
z TT a jeho dvaja kamaráti z Nemecka. Všetci sa sťažovali na malátnosť a bolesti brucha.
Podľa oznamovateľa jeho sestra, ktorá zberala
hríby a následne aj varila, sa už nachádzala
v nemocnici. Praženicu údajne konzumovali
už 5.9.2021. Všetky tri osoby boli prevezené
RZP do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.
nnDňa 20.9.2021 telefonicky kontaktoval
MsP pán M. zo zahraničia, kde bol kamiónom, že sa nemôže spojiť so svojou matkou
J. M. Na uvedenej adrese bolo zistené, že asi
týždeň späť bola u matky sanitka. Pán M.
si telefonicky zabezpečil zámočníka a požiadal hliadku o otvorenie bytu jeho mamy.
V čase o 15:04 hod. hliadka po otvorení bytu

zistila, že pani leží v obývačke na zemi a nejaví známky života. Celá udalosť bola následne
ohlásená na tiesňovú linku 155, kde po opise
udalosti a prvotnej obhliadke nebohej bol na
miesto vyslaný obhliadajúci lekár. Hliadka
zotrvala na mieste až do jeho príchodu a ten
už len skonštatoval smrť asi spred dvoch dní.
Byt bol následne hliadkou uzamknutý a kľúče
budú odovzdané oznamovateľovi po jeho príchode. Celá vec sa udiala za asistencie hliadky
OO PZ Stará Turá.
nnDňa 5.11.2021 v čase o 19:21 hod. bol prijatý telefonický oznam od operačného dôstojníka z Trenčína. Požiadal hliadku MsP o preverenie oznamu, že na ulici M. R. Štefánika
došlo k potýčke medzi dvomi mužmi. Oznam
bol preverený, na mieste sa už nachádzalo
vozidlo RZP a vo vozidle sa nachádzal napadnutý A. S., bytom Stará Turá. Neďaleko
stál útočník T. D. Ten vraj napadol svojho
nevlastného otca z dôvodu, že sa opil a rozhádzal mu veci v izbe. Neskôr sa stretli vonku.
Útočník bil a kopal napadnutého hlavne do
oblasti tváre a hrudníka. Pokračoval, aj keď
napadnutý ležal, a na záver mu dupol nohou
na hlavu. Hliadka na mieste vykonala zistenie totožnosti oboch osôb, zaistenie páchateľa
a zaistenie miesta útoku do príchodu hliadky
OO PZ Myjava. Napadnutého si prišlo prevziať vozidlo RLP a útočníka hliadka z OO
PZ Myjava obmedzila na osobnej slobode
a umiestnila do CPZ.
nnDňa 25.11.2021 v čase o 11:05 hod. oznámila konateľka z OD nad Tescom, že v ich
objekte na 1. poschodí sedí na schodoch muž,
ktorý na výzvy o opustení daného priestoru nereaguje a podráždene nadáva. Hliadka
oznam preverila. Na mieste bolo zistené, že
sa jedná o bezdomovca I. T., ktorý sedí na
bočnom schodisku v triezvom stave. Menovaný hliadke uviedol, že sa iba zohrieva, lebo
mu je zima. Z miesta bol následne vykázaný.
nnDňa 27.11.2021 bolo v čase o 18:54 hod.
telefonicky oznámené, že pri OD Tesco narazilo osobné vozidlo do kovovej ochrannej zábrany pri premostení potoka. Hliadkou bolo
na mieste zistené, že vozidlo VW Tiguane
BA ... .., už bolo preparkované na druhú stranu premostenia. Následkom preparkovania sa
stalo vozidlo nepojazdné, preto bola privolaná
odťahová služba, ktorá na počudovanie prišla
na miesto ako prvá. Hliadka MsP zabránila,
aby bolo vozidlo naložené na odťahovú službu
skôr, než sa na miesto dostaví Dopravná polícia. Bola privolaná hliadka OO PZ a potom
sa na miesto dostavil aj nehodovkár. Vodič
vozidla, ktorý nehodu spôsobil, Ľ. Š., bytom
Devínska Nová Ves – Bratislava, správaním
pôsobil ako pod vplyvom alkoholu a potácalo
ho. Dychová skúška ale prítomnosť alkoholu
neukázala. Spolujazdkyňa P. K. uviedla, že
vodič je bývalý narkoman a občas máva takéto
stavy. Vec ostala v riešení Dopravnej polície.

nnDňa 15.12.2021 bola hliadka MsP o 11:55
hod. požiadaná OO PZ o súčinnosť pri zásahu v miestnom pohostinstve. Na mieste sa
už nachádzali pracovníčky Úradu verejného
zdravotníctva. Hliadky MsP a OO PZ zaisťovali ich bezpečnosť pri výkone kontroly
a legitimácii osôb, ktoré sa nachádzali vo
vnútri podniku, napriek skutočnosti, že to
bolo zakázané. Podnik bol otvorený odzadu
a vo vnútri sa nachádzalo 13 osôb, ktoré konzumovali alkohol. Prevádzkovateľ tvrdil, že
všetci prítomní sú u neho na pracovnom pohovore. Pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva spísali na mieste zápisnicu a budú
vec riešiť v zmysle platných nariadení.
nnDňa 27.12.2021 v čase 11:10 hod. prijala
hliadka telefonický oznam, že v činžiaku na
ul. Lipovej sa nachádza muž, ktorý zvoní pri
dverách bytov a ponúka na predaj paplóny.
Hliadka oznam preverila, jeden člen zostal
vo vestibule vchodu a druhý sa vyviezol na
najvyššie poschodie výťahom a tak sa podarilo „predajcu“ zaistiť. Jednalo sa o B. M.,
bytom Dubnica nad Váhom. Hliadka chcela
menovanému uložiť blokovú pokutu za nepovolený podomový predaj, ale muž uviedol,
že nemá pri sebe hotovosť. Na základe tejto
skutočnosti bola privolaná hliadka OOPZ ,
aby oni pánovi B. uložili pokutu nezaplatenú
na mieste. Tí si pána B. „prelustrovali“ a bolo
zistené, že menovaný je v pátraní pre rôzne
opakované krádeže. Na základe zistených
skutočností si ho OO PZ prevzalo k ďalším
potrebným úkonom.
n MsP Stará Turá

Dáme o vás
vedieť!
V Infoture – informačnej kancelárií

aktualizujeme elektronický zoznam
f iriem

a

prevádzok

sídliacich

a pôsobiacich v Starej Turej. Ak máte

prevádzku, o ktorej by ste chceli dať
vedieť, kontaktujte nás prosím:
mailom:

infoturst@gmail.com
telefonicky:

032 776 3893
alebo osobne:

pondelok – piatok 8:00 – 16:00 hod.
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 ýznamný človek, rodák zo Starej Turej
V
Mgr. Branislav Kovár, PhD.
Narodil sa v roku 1977 rodičom Mgr. Kataríne a minulý rok zosnulému Mgr. Branislavovi.
V Starej Turej vyrastal s mladšou sestrou Lenkou. Je vnukom mojej susedky pani Eleny
Kovárovej, ktorá má vzácny úctyhodný vek 92 rokov. Nakoľko sa Branko po maturite z nášho
mesta vytratil na štúdiá do Bratislavy, priznám sa, že robí to, čo robí, som sa dozvedela
v januári z mesačníka Čarovné Slovensko. Chcem ho zviditeľniť ako nášho rodáka a človeka
so vzácnou nevšednou profesiou. Ochotne a rád mi poskytol rozhovor.
veľa. A paradoxne na strednej škole som dosť
§§ Je vedecký pracovník, archeológ
čítal Ericha van Dänikena, čo je v podstate
a historik, autor literatúry faktu.
Pracuje v Archeologickom ústave Slovenskej ufológ a od vedy má veľmi ďaleko. Dokonca
akadémie vied v Nitre. Jeho manželka Lucia si vyslovene vymýšľa. Ale v danej dobe nebola
vyštudovala archeológiu, ale pracuje v popu- v Starej Turej iná dostupná literatúra. Dnes je
lárnej sieti kníhkupectiev Martinus.
to, samozrejme, výrazne lepšie a Dänikenove knihy sú, našťastie, na okraji čitateľského
§§ Do mesta svojho detstva sa rád vracia.
záujmu. Bavilo ma sledovať aj dokumentár„V detstve, ale hlavne v mladosti, bol môj ne seriály o dejinách od Pavla Dvořáka, pri
vzťah k rodnému mestu asi skôr striedavo ktorých som si písal už na strednej škole aj
pozitívny aj negatívny. Ale to súvisí s tým, že poznámky a kritiky. Niekedy vtedy som aj zav tínedžerskom veku sa každý proti niečomu čal snívať, že sa mi raz podarí robiť výskumy
búri. Teraz sa už samozrejme rád do Starej v Mezopotámii alebo v Mezoamerike. Mal
Turej vraciam. Rovnako radi s manželkou som šťastie a podarilo sa mi to.“
Luciou chodíme na výlety do jej okolia.“
§§ Akej historickej dobe sa venuješ?
„Venujem sa viacerým veciam, hlavne mladšej
§§ Spomienky na základnú školu.
„Asi ako každý – prvé životné vzostupy a aj dobe železnej, keď na území dnešného Sloprvé pády. Ale celkový dojem je dobrý a to venska žili najmä keltské kmene. Zaujímam
napriek tomu, že som bol syn učiteľky, čo sa aj o procesy v dejinách, hlavne o zániky
mnohé veci na škole komplikovalo (smiech). historických spoločností a civilizácií, o čom
Chodil som na 1. základnú školu v Starej som aj napísal knihu. V Perzskom zálive sme
Turej. Triednymi učiteľkami mi boli Edita zasa skúmali lokality zo stredoveku a z doby
Havlíková, Mária Janegová a Anna Michal- bronzovej.“
cová. Z pedagógov ešte spomeniem učiteľa
dejepisu Ondreja Cikraia. Jeho vedomosti §§ Skúmaš sám?
ma dosť ovplyvnili. Mal som rád predmety „Na zahraničných misiách sa zúčastňuje vždy
dejepis, zemepis a fyziku. Aj keď myslím, že tím výskumníkov, väčšinou s presne zadefiv detstve každý odpovedal, že mal najradšej novanými úlohami. A často je medzinárodný.
prestávky (smiech).“
Veda už nie je rovnaká ako pred sto rokmi,
keď skvelé objavy prinášali výnimoční jedin§§ Stredná škola.
ci. Dnes sa na väčšine výskumov podieľa tím
„Študoval som na gymnáziu Milana Rasti- vedcov.“
slava Štefánika v Novom Meste nad Váhom.
Triednou učiteľkou mi bola Zuzana Krajčo- §§ Čo všetko obnáša práca archeológa?
Ťukanie kladivkom, zapisovanie...?
vičová. Z učiteľov veľmi rád spomeniem ešte
Vieru Brezinskú, ktorá ma učila slovenský „Kladivom pracujeme, len keď potrebujeme
jazyk.“
niečo pribiť. Je to rozdielne. Niekedy pracujeme s drobnými nástrojmi, inokedy potrebujem aj rýľ a krompáč. Vo veľkej miere
§§ Vysoká škola.
„Vyštudoval som odbor archeológia-história sa v archeológii používajú rôzne geodetické
na Filozofickej fakulte Univerzity Komen- a geofyzikálne prístroje. A samozrejme, neského v Bratislave. Doktorandské štúdium smieme zabudnúť na dôležitý nástroj, asi už
som absolvoval v Archeologickom ústave pre každého, a to počítač.“
Slovenskej akadémie vied v Nitre.“
§§ Používajú sa na skúmanie aj nejaké
prístroje?
§§ Kedy si objavil v sebe danosti
archeológa?
„Používajú sa rôzne prístroje a technické vy„Keď som zistil, že astronómom nebudem bavenie od rôznych totálnych staníc, cez GPS
(smiech). Myslím, že ma veľmi skoro bavilo prístroje až po napríklad geofyzikálne radary
čítať o dejinách. Asi prvé boli staré grécke a magnetometre. Archeológia často spoluprabáje, potom knihy Vojtecha Zamarovského, cuje s prírodnými vedami, preto môže byť na
ktorý pre popularizáciu histórie spravil veľmi výskume aj geológ, antropológ alebo archeo-

nn Branislav Kovár
botanik. Veľa práce sa robí aj v laboratóriách.
Dnes, ak chcete byť archeológom, nestačí len
ovládať dejiny, ale musíte sa vedieť orientovať
aj v ďalších odboroch. Často musí byť archeológ aj dobrý manažér, ktorý zvládne riadiť
desiatky pracovníkov.“
§§ Robíte archeologické výskumy aj
v zahraničí?
„Bol som súčasťou viacerých zaujímavých
zahraničných expedícií. Vo Francúzsku,
v Turecku, v Guatemale. Momentálne vediem spolu s dr. Jozefom Hudecom projekt
v africkom Sudáne. Som súčasťou aj slovensko-kuvajtskej misie na ostrove Failaka, ktorú
vedú doc. Matej Ruttkay a dr. Karol Pieta.“
§§ Považuješ nejakú výskumnú expedíciu
za najvzácnejšiu?
„Tu sa asi nedá robiť rebríček. Ja osobne napríklad rád robím prieskumy aj na Slovensku,
napríklad na Liptove. Z medzinárodných sa
mi asi najviac páčilo pracovať na Blízkom
východe. Za tie roky som si už zvykol aj na
množstvo komplikácii, ktoré tam práca prináša.“
§§ Podľa čoho si vyberáte destináciu? Kto
o tom rozhoduje, kto to zariaďuje...?
Ubytovanie, strava...?
„Záleží hlavne od našich vedeckých otázok,
ktoré sú predmetom nášho bádania. A samozrejme, dôležitý je aj rozpočet. Logistiku si
často zaisťujeme sami. Ale sú krajiny, kde sa
o všetko postarajú miestni partneri. V niektorých krajinách si musíme naozaj vybaviť všetko od automobilov po ubytovanie a stravu.“
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§§ Ako dlho trvá taká výprava?
„Väčšinou od 3 do 10 týždňov, opäť záleží od
aktuálnej situácie. Počas expedícii sa často
pracuje aj počas víkendov. Výskum sa prispôsobuje miestnej klíme. Napríklad v krajinách,
kde je veľmi teplo, sa začína veľmi skoro a počas najväčších horúčav je prestávka.“
§§ Nehrozí vám, že by ste tam chytili
nejakú nákazu?
„Ja som napríklad očkovaný proti všetkým
chorobám, proti ktorým je to možné. Problémom, okrem aktuálnej pandémie, je aj malária v niektorých krajinách. Vtedy berieme
antimalariká. Zároveň je dobré dodržiavať
hygienické pravidlá a dávať si pozor, čo sa
pije a konzumuje. Napríklad neznáme jedlo
na ulici by som v niektorých krajinách nikdy
nejedol. Na niektorých výskumoch nosím so
sebou aj sérum proti hadiemu jedu.“
§§ Prácu v danej lokalite ukončíte na
nn S babičkou pani Elenou Kovárovou a s manželkou Luciou
1.krát alebo sa tam vraciate viackrát?
„Zahraničné misie väčšinou trvajú skoro vždy
Bohuslaviciach. Je to hradisko nad
viac sezón. Na Slovensku však máme aj krat„Ak všetko pôjde podľa plánu a okrem preHaluzickou tiesňavou?
šie výskumy, hlavne ak musíme flexibilne
trvávajúcej pandémie nenastanú ešte ďalšie
„Áno. Väčšina návštevníkov tejto lokality asi neočakávateľné udalosti, tak v čase publikoskúmať pamiatky ohrozené výstavbou.“
pozná hlavne zvyšky starobylého kostola. vania tohto rozhovoru sa už budem nachádzať
Hradisko sa nachádza v polohe Malovecko. v Sudáne. Odchádzame 23. 1. 2022. Tentoraz
§§ Ktoré slovenské lokality si skúmal?
„Na Slovensku som skúmal viaceré lokality, Momentálne vedecky spracovávam a ana- pôjdem približne na mesiac.“
tak spomeniem len niektoré. Ešte ako stredo- lyzujem nálezy, ktoré odtiaľ zozbieral môj
školák som bol na výskume u dr. Karola Pietu školiteľ a učiteľ dr. Karol Pieta. Dúfam, že §§ To je nový výskum alebo ste tam už
boli a pokračujete?
na lokalite Havránok pri Liptovskej Mare. v budúcnosti sa mi tam podarí realizovať aj
„Do Sudánu na lokalitu Duwejm Wad Hadž
Je tam vybudovaný aj archeoskanzen, ktorý archeologický výskum.“
rekonštruuje život v dobe železnej. Lokalita
ideme už tretí raz. Lokalitu skúmame už
patrí medzi významné európske keltské ná- §§ Si autorom viacerých kníh. Vymenuj
dlhšie, ale pandémia výskum čiastočne obich, prosím ťa.
leziská. Skúmal som aj bratislavskú Vydricu
medzila.“
„Spomeniem len tie, ktoré sú dostupné širšiea Bratislavský hrad.“
mu publiku: História pre zaneprázdnených. §§ Počas pandémie ste mali „zaracha“ do
§§ Skúmal si aj v neďalekej Lubine.
sveta. Na čom si pracoval vtedy?
Knihu som zostavil spolu s Jakubom Drábi„Nedávno sme spolu s kolegyňou Luciou Be- kom ako výber textov z nášho populárneho „Úspešne som dokončil moju poslednú knihu.
nedikovou vyzdvihli vzácny nález pravdepo- webu HistoryWeb.sk (dnes HistoryLab.sk). Zároveň som mohol spracovávať staršie výdobne z doby rímskej v katastri Lubiny, ktorý Potom úspešnou sa stala kniha Epidémie skumy, na ktoré som mal dovtedy málo času.“
však nenašli archeológovia, ale upozornili nás v dejinách, ktorú som editoval spolu s Lunaň miestni nadšenci. Detaily nálezu, žiaľ, ciou Benedikovou a Oliverom Zajacom. Ako §§ Čomu sa venuješ vo voľnom čase?
zatiaľ prezradiť nemôžem, ale určite budú pre posledná mi vyšla moja kniha Sila zániku, „Hlavne rodine a priateľom. S manželkou
fanúšikov archeológie, Lubiny a našich dejín ktorá hovorí o kolapsoch starovekých a stre- veľmi rád chodím aj na výlety po Slovensku.
viac ako zaujímavé.“
dovekých ľudských spoločností. Napríklad Sem-tam si rád zabehám. Vo futbale fandím
o zániku starovekého Egypta, Rímskej ríše Arsenalu Londýn a najradšej čítam knihy.“
§§ Ktorú oblasť na Slovensku považuješ
alebo stredovekej Veľkej Moravy.“
za archeologicky a historicky
Tak, toto je náš Branko Kovár s jeho
najvzácnejšiu?
vzácnym, nevšedným a z môjho pohľadu
§§ Ktorá z nich je „naj“, ak sa to tak dá
laika aj nebezpečným povolaním. My
vôbec definovať?
„To sa asi nedá povedať, na Slovensku je asi
viacero významných archeologických lokalít. „Tak na to neviem odpovedať. Ja som rád, že všetci Ti, Branko, želáme, nech spĺňa
V každom regióne sa nejaká nachádza. Ľudia už sú napísané (smiech). Moje knihy boli Tvoje sny a očakávania. Prajem Ti to za
by sa o ne mali viac zaujímať a snažiť sa o ich v kníhkupectvách úspešné a mali aj dotlače.“ všetkých rodákov.
ochranu.“
nn Text: Mgr. Elena Klimová
§§ Zrejme už teraz si na výskume
foto: archív Branislava Kovára
§§ Plánuješ sa venovať výskumu veľkého
v Sudáne v lokalite Duwejm Wad
keltského hradiska pri Trenčianskych
Hadž.
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„Moja dedina,
ako ju vidím ja...“
Výtvarné súťaže prinášajú našim výtvarníkom rôzne výzvy, v podobe menej i viac zaužívaných tém. Jednou z tých, do ktorej sa
zapojili a ktorá ich oslovila námetom, bola súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách
na Slovensku „Moja dedina, ako ju vidím
ja...“ Jej cieľom bolo dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta kde vyrastajú, ich tajné
zákutia, kde sa chodia hrávať. Aby svojimi
kresbami poukázali, prečo je život na dedine
zaujímavý, kam ich kroky vedú na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi
a kamarátmi.
Záštitu na touto detskou výtvarnou súťažou prevzal predseda PSK Milan Majerský
a organizátorom v poradí už VII. ročníka je

obec Miklušovce a Spolok pre obnovu dediny.
Do súťaže sa zapojilo 459 detí z rôznych kútov Slovenska a klienti DSS. Pochvalu deťom
i pedagógom vyjadrila pani starostka obce
Miklušovce, pre ktorú je táto súťaž srdcovou
záležitosťou. Potešila i žiačku nášho výtvarného odboru ZUŠ KAMILU KORYTÁROVÚ zo Bziniec pod Javorinou a jej pani
učiteľku Miroslavu Lacovú. Odborná porota
udelila Kamilke 2. miesto v III. kategórii žiakov ZUŠ vo veku 10 -15 rokov. Práce, ktorými deti zviditeľnili svoje dedinky, si môžu
návštevníci pozrieť v sále Obecného úradu.
Blahoželáme!
nn Mgr. Miroslava Lacová, ZUŠ Stará Turá

Veľkolepý úspech mladých
výtvarníkov v Taiwane– zlatá,
bronzová medaila a 17 ďalších ocenení!
komunikáciu detí
a ADELKE BELIŠOVEJ, ktorej časový posun rôznych
aktivít v štyroch
ročných obdobiach,
získal Bronzovú
medailu a bronzový certifikát. Žiačky
vo výtvarnom odboŽiaci výtvarného odboru ZUŠ sa umelci a profesori umenia z Číny, re ZUŠ umelecky
môžu opäť pochváliť reprezenta- Japonska, USA a Malajzie. Naši rozvíja pani učiteľka
tívnym úspechom. V tejto veľkej žiaci získali tieto ocenenia ako Miroslava Lacová. nn Karolina Pastuchová -zlatá medaila,
svetovej konkurencii získali dve jediní zo Slovenska.
Porota udelila oce- Adela Belišová bronzová medaila
hlavné medaile a 17 špeciálnych Blahoželáme K AROLÍNE nenia i jej ďalším tacertifikátov za kreatívnu tvorbu! PASTUCHOVEJ, ktorej po- lentovaným žiakom. Špeciálny Porota vyzdvihla nielen fantáziu,
Prijaté výtvarné diela posudzo- rota udelila najvyššiu Zlatú Certifikát za svieže a kreatívne ale i originalitu spracovania ocevala niekoľko mesiacov 43-člen- medailu a zlatý certifikát za maľby získali:
nených námetov. Víťazné práce
ná porota, ktorú tvorili významní kresbu zachytávajúcu vzájomnú DOROTA HOR Á KOVÁ , Karolíny a Adelky zaradila do
DIANA SADLOŇOVÁ, EVA katalógu, ktorý propaguje súťaž
PECHOVÁ, ELIŠKA ILLO- celosvetovo. Diela talentovaVÁ, HANNAH FERR ARI, ných výtvarníkov zo Starej TuSÁRA LUŽNÁ, MARTINA rej mohli obdivovať návštevníci
VOLÁROVÁ, VIVIEN LUŠ- v Nanhai galérii v Taipei, odkiaľ
ČÍKOVÁ, JÚLIA STANOVÁ, sa výstava presunula do Malajzie.
JÁN VALKO a BARBOR A Organizátori ju plánujú vystavovať v ďalších krajinách. Mladým
OTRUBČIAKOVÁ.
Z tried pani učiteľky Oľgy Med- umelcom blahoželáme za vzornú
ňanskej tento Certifikát získali:
reprezentáciu školy a prajeme im,
SÁRA ALUŠICOVÁ, NIKO- aby ich práce úspešne obdivovali
LA ANTALOVÁ, KLÁR A v ďalších krajinách sveta. A hlavHUDEČKOVÁ, ALEX AN- ne, aby mali stále radosť z výtvarDRA MOLCOVÁ a 2x EVA nej tvorby.
nn Deti s certifikátmi
BEZÁKOVÁ.
nn Mgr. Miroslava Lacová
ZUŠ Stará Turá
Hlavné mesto Taiwanu – Taipei, každoročne prijíma niekoľko
desiatok tisíc kresieb a malieb mladých umelcov z celého sveta,
do prestížnej súťaže WORLD SCHOOL CHILDREN´S ART
EXHIBITION. Záujem o túto súťaž je obrovský, veď i v tom
poslednom 52. ročníku, v nej odborná porota posudzovala výtvarné
práce detí až zo 41 krajín sveta. Tie najlepšie ocenila hlavnými
medailami a certifikátmi. Táto prehliadka umenia má za cieľ
podporovať medzikultúrne vzájomné porozumenie mladej generácie
vo svete, prostredníctvom vlastnej umeleckej tvorby.
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Sústredenie Klubu športového
aerobiku Stará Turá v Centre
gymnastických športov SGF SR v Malinove
V decembri 2021 sa vedenie Klubu ŠAST zapojilo so
žiadosťou o nomináciu v projekte SGF SR a MV SR
pre športové sústredenie v gymnastických športoch
v tréningovom centre – Centre gymnastických športov Slovenskej gymnastickej federácie SR v Malinove
pre január 2022 v bubline, nakoľko reprezentácia SR
v tomto období využíva menej tieto priestory. Tréneri
nášho Klubu sú odborníci v oblasti trénerstva v športovej gymnastike a aerobiku vyškolení práve SGF SR
a spolupracujú s ňou na nejakých projektoch. Dokázali sme sa ako jediný Klub v SR bez reprezentačných
športovcov v tejto oblasti nominovať práve na toto
sústredenie.
Sústredenia sa mohol zúčastniť kvôli pandemickým a kapacitným obmedzeniam určitý počet detí,
ktoré mali jedinečnú možnosť zúčastniť sa tréningového procesu aj s mládežníckou reprezentáciou SR
v modernej gymnastike.
I počas pretrvávajúcej pandemickej situácie sme sa
mohli naplno venovať tréningom, rozvoju schopností
a zručností v gymnastických športoch, predovšetkým teda v aerobi- trénovali počas celého sústredenia dvojfázovo, medzi tréningami si
ku. Sústredenie prebehlo v bubline v dňoch 23. - 29. 1. 2022. Deti vytrvalo plnili aj svoje študentské povinnosti, večer získavali cenné
informácie v oblasti stavby tréningov a životosprávy a samozrejme do
celého procesu bol zahrnutý aj čas na regeneráciu a psychohygienu.
Keďže sústredenia sa zúčastnili deti, ktoré týmto športom „žijú“,
bol nesmierny zážitok aj pre nás trénerov vidieť ich vytrvalosť a odhodlanie počas tréningov. Aj napriek únave, ktorá sa v takomto tréningovom procese dostaví, tieto deti nestrácali chuť športovať a zlepšovať sa v každom smere.
Najväčšou odmenou pre nás je vidieť, ako sa za takýto krátky čas
deti v gymnastike a aerobiku posunuli a ako naďalej napredujú na
tréningoch.
Aj touto cestou patrí dodatočne veľké ĎAKUJEME predovšetkým trénerkám, SGF SR a MV SR, Mestu Stará Turá, Nadácii ŽIVOT Stará Turá, sponzorom a rodičom, za podpory ktorých si tieto
deti zažili neopakovateľný týždeň, žili si svoj aerobikovogymnastický
sen v tomto prostredí ako ozajstní reprezentanti.
nn Katarína Vidová
hl. tréner a štatutár KŠAST

Posilňovňa
na Papradi
Určite všetci ovládame teóriu, sme klubovňu vyčlenili na pohyaký je šport zdravý, ako pro- bové aktivity, pred niekoľkými
spieva ku zdravému životnému rokmi sme ju premenili na posilštýlu. Len v praxi je to už horšie. ňovňu. Vďaka projektu z Nadácie
Niekto nemá čas, iný podmien- ŽIVOT sme rozšírili vybavenie
ky, ďalší nedokáže prekonať posilňovacích strojov a v takejto
svoju pohodlnosť. Pravdaže sa podobe slúži papradskej mládenájdu i svetlé výnimky a tie tre- ži. A počas tohtoročnej zimy sme
ba podporiť a hlavne ak sa jedná priestor vynovili, skrášlili.
o mládež.
nn Eva Adámková
V Kultúrnom dome na Papradi
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Dom kultúry Javorina Stará Turá
1.apríla 2022 o 19:00 hod.

Vstupné: 17,- a 18,- €

Predaj vstupeniek a rezervácie od 14.2.2022 v kancelárií DK Javorina, tel. č. 032 776 3366
alebo online na www.dkjavorina.sk

Dom kultúry Javorina Stará Turá
15. mája 2022 o 17:00 hod.
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