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Jarná kampaň za krajšie mesto
Aj v tomto roku by sme Vás radi požiadali 
a vyzvali k pomoci pri jarnom čistení nášho 
mesta. V dňoch od 01.04.2022 až 14.04.2022 
budú pracovníci technických služieb čistiť ve-
rejné priestranstvá a hrabať trávniky. Nie je 
však v našich silách vyhrabať aj všetky tráv-
niky, ktoré prislúchajú k bytovým domom. 
Preto, ak sa rozhodnete prispieť ku krajšie-
mu vzhľadu nášho okolia, budete môcť využiť 
i mimoriadny odvoz biologického odpa-

du po čistení. Upozorňujeme, že daný 
odpad treba nahlásiť telefonicky počas 
trvania jarného zberu, teda od 01.04. 
do 14.04.2022 na tel. č. 032/776 32 15. 
Ak biologický odpad nebude nahlásený, 
alebo bude nahlásený po termíne, jeho 
odvoz bude spoplatnený. V prípade, že 
budete odpad z hrabania dávať na kôpky, 
umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa 
nestalo, že zostanú nepovšimnuté. Vopred 

ďakujeme za pochopenie a prejavený záujem 
o vyčistenie nášho mesta.
V rámci jarnej kampane za krajšie mesto 
organizujeme tiež:
1. zber biologicky rozložiteľného odpadu
2. zber nebezpečného a veľkorozmerného 

odpadu

pokračovanie na str. 2 è

Milenec 
Divadelné 
predstavenie, 
DK Javorina, 
1. apríla 2022  
o 19:00 hod.

Výzdoba 
veľkonočných 
vajec
Aktivita pre deti, CVČ, 
6. apríla o 15:00 hod.

Vítanie jari 
+ Burza kníh 
a časopisov
Remeselný trh, Námestie 
slobody a DK Javorina, 
8. apríla od 10:00 hod.

Anjeli 
Muzikál, Ev. a.v. 
kostol Stará Turá, 
13. apríla 
o 18:00 hod.

Stavanie mája 
29. apríla o 17:00 hod. 

Odber krvi 
jednotkou NTS 
DK Javorina, 1. júna
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1. Zber biologického odpadu - 
01.04. až 14.04.2022

Biologický odpad môžete vykladať pred svoj 
dom na prístupné miesto. Dbajte prosím na to, 
aby bol biologický odpad vytriedený, konáre 
ukladajte samostatne a skrátené, drobnejší 
bioodpad ukladajte do vriec. Dbajte prosím 
na to, aby bioodpad nebol zmiešaný s inými 
druhmi odpadu, inak sa takýto bioodpad ne-
bude odvážať. Zároveň Vás žiadame, aby ste 
po uplynutí termínu nevykladali bioodpad 
a konáre pred vaše domy.

2. Zber nebezpečného 
a veľkoobjemného odpadu – 
09.04.2022 
Zbavme sa nebezpečného odpadu 
bezpečne.

Počas zberu môžu všetci občania bezplatne 
odovzdať elektroodpad, nebezpečný odpad 
a veľkoobjemný odpad na miestach zberu.
Elektroodpad a nebezpečný odpad: te-
levízory, práčky, chladničky, mrazničky, 
umývačky riadu, počítače, fény, monitory, 
tlačiarne, vysávače, rádia, mobilné telefó-
ny, rýchlovarné  kanvice, žehličky,  šporáky, 
batérie, akumulátory, staré farby, riedidlá 
a podobne

Veľkoobjemný odpad: starý nábytok – po-
stele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky 
(najlepšie demontované), matrace, dvere, ko-
berce, linoleum, drevené laty, police, kuchyn-
ské linky a podobne

Veľkoobjemové kontajnery nebudú 
pristavené

Pracovníci technických služieb budú zo zber-
ných miest odpad priamo odvážať do zber-
ného dvora.

Miesta zberu nebezpečných 
odpadov a veľkoobjemového 
odpadu: 
Stará Turá
parkovisko za DK Javorina 09.00 - 12.00  
Zberný dvor (areál bývalej Tehelne) 
 08.00 - 12.00 
Trávniky
pri bývalých potravinách

09.00 
11.30  

Súš
pri autobusovom otoči

09.00 
11.30  

Topolecká
pri bývalom Kultúrnom dome

09.00 
11.30  

Koštialova dolina
pri dome p. Černáka

09.00 
11.30  

Papraď
pri kultúrnom dome a hasičskej 
zbrojnici

09.00 
11.30  

Durcova dolina
pri zastávke

09.00 
11.30  

Drgoňova dolina
oproti požiarnemu cvičisku

09.00 
11.30  

Černochov vrch
pri autobusovom otoči

09.00 
11.30  

Podmienky zberu nebezpečného a veľko-
objemného odpadu:
 § odpad s obsahom škodlivín bude odobraný 

len od občanov mesta a miestnych častí. 
Od podnikateľských a iných organizácií 
sa nebezpečný odpad odoberať nebude 

– tie si musia uzavrieť vlastné zmluvy 
s odberateľom, ktorý má na túto činnosť 
autorizáciu

 § odpad je potrebné priniesť na zberné 
miesto len v deň a hodinu zberu

 § pri preberaní odpadov bude prítomný 
pracovník technických služieb, ktorý 
vylúči nevhodné odpady

Ak tento zber nestihnete, môžete využiť 
Zberný dvor počas celého roku, a to v rámci 
prevádzkových hodín v areáli bývalej 
tehelne:

Pondelok – utorok: 06:00 – 13:30
Streda: 06:00 – 17:00
Štvrtok – piatok: 06:00 – 13:30
Sobota: 08:00 – 12:00

Využite tento  zber v čo možno najhojnej-
šom počte! Upozornite i svojich blízkych, 
susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia 
o tejto možnosti a zbavte sa tak prebytočného 
a zdraviu škodlivého odpadu a prispejte tak 
k zlepšovaniu životného prostredia.

Zber nebezpečného a veľkoobjemného 
odpadu sa bude konať i na jeseň. Termín Vám 
včas oznámime. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinia o čistejšie a krajšie pros-
tredie v našom meste.

 n Technické služby Stará Turá

Jarná kampaň 
za krajšie mesto
è pokračovanie zo str. 1

Podporte nás  
a 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. 

Napriek neľahkým časom posledných období i naďalej chceme po-
kračovať v našich aktivitách a v plnení svojho cieľa pomáhať. Naďalej 
budeme podporovať formou programu malých komunitných grantov 
užitočné aktivity detí a mládeže v našom meste, rôzne športové aktivi-
ty, vzdelávanie či kultúru, i projekty historického významu. Pomáhať 
deťom, ktoré to potrebujú a sú na to odkázané, formou príspevkov na 
liečbu závažných zdravotných ochorení. 
Sme radi, že ste pochopili zmysel a opodstatnenie činnosti nadácie 

a za vašu podporu vám úprimne ďakujeme.  
Tento spôsob získavania prostriedkov je zá-
sadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní 
i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových 
činností v našom meste v oblasti športu, kul-
túry, školstva, životného prostredia či iných 
humanitných oblastí a prispieť k zlepšovaniu  
kvality života, prosíme vás, aby ste vypísaním 

vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 
osôb, či daňového priznania (u právnických osôb) prispeli práve na 
tieto zámery.

Vyhlásenie o poukázaní 2% si môžete stiahnuť na:
 § https://www.staratura.sk/nadacia-zivot/ 
 § https://www.staratura.sk/vyhlasenie-o-poukazani-sumy-do-

vysky-2-zaplatenej-dane/ 

 n Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Nadácia ŽIVOT
IČO: 35630337
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Aplikácia SOM  (Správy o meste)
 n Kancelária primátora

V predchádzajúcom čísle Staroturianskeho 
spravodajcu sme Vám predstavili užitoč-

nú aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorú naše 
mesto využíva ako efektívny nástroj aktuál-
nych informácii pre Vás, našich občanov. 

Keďže aplikácia má za úlohu hlavne po-
máhať občanom zostať informovaní o dianí 
v meste, pokračujeme na týchto stránkach 
s priblížením funkcií a ďalším modulom 
z aplikácie. 

Dnes Vám predstavujeme 
modul: SPRÁVY Z ÚRADU
§  v tomto module, už podľa názvu, sú 
zobrazené správy z mestského úradu. 
V prípade, že je potrebné podať občanom 
okamžitú informáciu, napr. krátku správu 
o vzniknutej situácii v meste, novinkách 
v MsÚ i organizáciách, alebo len v krátkosti 

informovať, práve tu sú tieto 
správy uvedené. 
Takúto správu dostane každý 
občan priamo v mobilnej apli-
kácii. Správy sú publikované 
okamžite po odoslaní a môže 
sa k nim pridať obrázok, či od-
kaz na video.

V ďalšom čísle si 
posvietime na modul: 
STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA
V prípade, že Vás táto aplikácia 
SOM (Správy o meste) oslovila, 
môže si ju bezplatne stiahnuť 
cez QR kód nižšie alebo ju náj-
dete v App Store i Google Play 
pod názvom SOM Stará Turá 
(s diakritikou). 

Pomoc pre hostí z Ukrajiny
 n Mesto Stará Turá

Odo dňa, kedy sme zaregistrovali počiatok 
vojnového konfliktu na Ukrajine, uplynul 
viac ako mesiac. Žiaľ, všetci si uvedomujeme, 
aké tragické udalosti sa i v tomto momente 
odohrávajú u našich východných susedov. Sa-
mozrejme, mesto Stará Turá, ako aj jeho oby-
vatelia, nie sú ľahostajní k takýmto smutným 
momentom a svoju spolupatričnosť prejavili 
už mnohokrát. 

A preto i touto cestou chceme vyjadriť 
obrovské poďakovanie Vám všetkým, ktorí 
ste boli akokoľvek súčinní pri pomoci týmto 
ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom. 
Dokázali ste, že máte srdce na pravom mies-
te a poskytli ste útočisko nielen utečencom 
pred vojnou, ale hlavne ľuďom, ktorí chcú žiť 
v mieri a nádeji, že sa tento konflikt skončí 
a budú sa môcť vrátiť do svojej krajiny a mož-
no i domovov. 

Mesto Stará Turá v spolupráci s nezis-
kovými organizáciami pôsobiacimi v meste, 
ako aj s množstvom dobrovoľníkov, v tejto 
súvislosti podniklo niekoľko podporných 
a pomocných aktivít.

Jednou z prvých bola organizácia mate-
riálnej zbierky pre ľudí z Ukrajiny, ktorí po-
stupne do nášho mesta prichádzajú. Mate-
riálna zbierka v Dome kultúry Javorina 
bude naďalej prebiehať v pondelok, utorok, 
štvrtok a piatok v časoch 9:00 – 11:00 hod. 
a 13:00 – 15:00 hod. Treba sa však ohlásiť 
v kancelárii DK Javorina, kde pracovníčky 
tovar preberú. Pracovník priamo na zbernom 
mieste bude len každú stredu od 15:00 – 17:00 

hod. Ľudia z Ukrajiny si sem môžu prísť vziať 
nevyhnutné veci podľa svojej potreby, čím je 
zabezpečená adresnosť tejto zbierky. Materi-
álne zbierky prebiehali i v miestnych častiach 
Papraď, Topolecká, Drgoňova dolina, odkiaľ 
boli prevezené na centrálne zberné miesto 
v DK Javorina. V nadväznosti na materiálnu 
zbierku zabezpečuje mesto aj ponuku obleče-
nia prostredníctvom dostupného sociálneho 
šatníka.

Ďalej mesto v spolupráci s DK Javorina 
usporiadalo 4.3.2022 podujatie na pomoc ľu-
ďom postihnutým vojnovým konfliktom pod 
názvom Koncert pre Ukrajinu. Hudobné 
vystúpenie speváčky Veroniky Rabada a jej 
kapely malo nielen kultúrny, ale aj charita-
tívny rozmer. Výťažok z dobrovoľného vstup-
ného 1.287,81 € bude opäť adresný a bude 
použitý pre ľudí utekajúcich zo svojej vlasti, 
ktorí sú v súčasnosti v našom meste.

V rámci mesta sú tiež koordinované do-
stupné kapacity pre ubytovanie ľudí z Ukra-
jiny, ktoré nezištne ponúkli občania mesta 
i podnikateľské subjekty. 

V stredu 23. marca sa na pôde MsÚ stre-
tol koordinačný tím, kde na základe dostup-
ných informácií, informácií z praxe a plodnej 
výmene skúseností, sme opäť posunuli pomoc 
mesta, dobrovoľníkov a organizácii na vyššiu 
úroveň. Vďaka pánovi Pechovi vznikla strán-
ka, kde si môžu občania a tiež ľudia z Ukra-
jiny nájsť nevyhnutné a potrebné informácie. 
Stránku nájdete na odkaze http://stua.sk ale-
bo si ju môžete načítať prostredníctvom QR 
kódu nižšie priamo v telefóne (nutnosťou je 
mať internet v telefóne).

Dovoľujeme si zároveň dať do pozornosti 
aj tel. číslo, na ktoré sa môžete obrátiť v prípa-
de, že chcete ponúknuť možnosť ubytovania 
ľuďom utekajúcim pred vojnou v našom mes-
te. Ak viete takto pomôcť, dajte nám o sebe 
vedieť na tel. čísle: +421 905 760 641. Zá-
roveň, v prípade poskytnutia ubytovania ľu-
ďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom 
na Ukrajine, Vás prosíme o nahlásenie tejto 
skutočnosti na uvedenom čísle. 

V súčasnosti sa v našom meste nachádza 
76 ľudí z Ukrajiny, ktorí potrebujú aj našu 
pomoc. Vďaka koordinátorom, ktorí sú im 
nápomocní pri vybavovaní nevyhnutných 
dokladov, sa adaptujú v našom meste, ško-
lopovinné deti už navštevujú základnú školu, 
rodičia sa snažia uplatniť na pracovnom trhu.

A i vďaka všetkým dobrovoľníkom, všet-
kým zúčastneným, ktorí participujú akým-
koľvek spôsobom pri tejto neľahkej situácii, 
Vám chceme vyjadriť veľké a srdečné poďa-
kovanie.

Ďakujeme, že pomáhate. Ste skvelí!

INFORMÁCIE A KONTAKTY PRE 
HOSTÍ Z UKRAJINY
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Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023
Zápis detí do materskej školy (prijímanie 
žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na škol-
ský rok 2022/2023 bude prebiehať v termíne  
od 2. mája 2022 do 4. mája 2022.

Zápis sa uskutoční v kancelárii riadi-
teľky MŠ, ktorá sa nachádza v budove Ma-
terskej školy Hurbanova 153/62 (pri Salaši) 
– vchod od mestského úradu.  Na zápis si 
prineste: 
1. vypísanú žiadosť, podpísanú oboma ro-

dičmi dieťaťa a potvrdenú všeobecným 
lekárom pre deti a dorast (potvrdenie je 
súčasťou žiadosti),

2. fotokópiu rodného listu dieťaťa.
Na zápis príďte aj so svojím dieťaťom!

Písomné žiadosti, ktoré nebudú podané 
v riadnom termíne, bude možné doručiť do 
31.5.2022, a to:
 § osobne,
 § poštou,
 § elektronicky prostredníctvom mailu 

alebo elektronickej schránky.
Tlačivo Žiadosti o prijatie do MŠ si môže-
te vyzdvihnúť priamo v materskej škole ale-
bo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy: 
www.msstaratura.sk / Zápis detí do MŠ

PRE DIEŤA, KTORÉ 
K 31.8.2022 DOSIAHNE 5. ROK 

VEKU, JE PREDPRIMÁRNE 
VZDELÁVANIE POVINNÉ! 

PODMIENKY PRIJÍMANIA 
V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa pred-
nostne prijímajú deti, pre ktoré je predpri-
márne vzdelávanie povinné:

a)  deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 
31. augusta 2022,

b)  deti pokračujúce v plnení povinného 
predprimárneho vzdelávania,

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa 
prednostne prijímajú deti s trvalým poby-
tom v Starej Turej.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí 
do materskej školy budú uprednostnené:
1. deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku, pričom 

staršie deti (4-ročné) majú prednosť pred 
mladšími,

2. v prípade prijímania 2-ročných detí tie, 
ktoré dovŕšia 3. rok veku do 31.12.2022,

3. súrodenci detí navštevujúcich materskú 
školu,

4. deti osamelých rodičov a samoživiteľov.

 § Na predpr imárne vzdelávanie 
v materských školách sa prijíma 
spravidla dieťa od troch rokov veku. 
Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku 
môže byť prijaté do materskej školy, 
ak sú vytvorené vhodné materiálne, 
personálne a iné potrebné podmienky. 
Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré 
nedovŕšilo dva roky veku. 

 § Podmienkou prijatia dieťaťa je 
zvládnutie základných hygienických 
a  s e b a o b s l u ž n ý c h  n á v y k o v 
(odplienkovanie, čiastočná samostatnosť 
pri jedení a obliekaní). Dodatočné 
zistenie ich nezvládania môže byť 
dôvodom na prerušenie dochádzky.

 § Dieťa sa do materskej školy prijíma na 
základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu, ktorú predloží riaditeľke 
spolu s potvrdením o zdravotnom 
stave dieťaťa od všeobecného lekára 
pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia 
o zdravotnom stave dieťaťa je informácia 
lekára o absolvovaní povinného 
očkovania.

 § Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, zákonný 
zástupca predloží okrem potvrdenia 
o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie 
príslušného poradenského zariadenia. 
V prípade dieťaťa so zdravotným 
postihnutím (zmyslov ým a lebo 
telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí 
po vyjadrení príslušného odborného 
lekára.

 § Prijatie dieťaťa so špeciá lnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami je 
možné v prípade, ak MŠ dokáže dieťaťu 
vytvoriť potrebné materiálne, hygienické 
a iné špecifické podmienky.

 § Z dôvodu ľahšej adaptácie alebo 
diagnostiky dieťaťa možno prijať dieťa 
na čas adaptačného alebo diagnostického 
pobyt v rozsahu najviac 4 hodiny denne 
na obdobie nepresahujúce 3 mesiace.

 § Do materskej školy sa prijímajú deti pre 
nasledujúci školský rok. Deti môžu byť 
prijímané aj počas školského roka, pokiaľ 
to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne 
budú akceptované žiadosti, ktoré boli 
predložené v čase vyhláseného zápisu 
detí do MŠ. 

n Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

Základná škola v Starej Turej, 
Hurbanova ul. 128/ 25

O Z N A M U J E ,

že  ZÁPIS DETÍ  do 1.ročníka
bude v dňoch 

12. a 13. apríla 2022 (utorok, streda)
v budove ZŠ na Ul. J. A. Komenského, 

vstup cez modrý pavilón  
v utorok od 13:00 do 17:00 hod.
v stredu od 13:00 do 16:00 hod.

Na zápis je potrebné priniesť: 
rodný list dieťaťa + prefotenú kópiu rodného listu 

(ak máte možnosť)
zápisný lístok, preukaz totožnosti

Zápisný lístok bude pripravený v MŠ, v priestoroch 
ZŠ a rodičia si ho môžu nájsť aj na stránke našej školy 

www.zsstaratura.sk v dokumentoch školy.

Čo ponúkame Vašim deťom?
• Odborné vyučovanie anglického jazyka v 

jazykových učebniach od 1. ročníka
• Na 2. stupni možnosť vyučovania Aj, Nj, Rj  
• Výuku informatiky v 5 triedach výpočtovej techniky
• Výuku ďalších predmetov v odborných učebniach
• Mimoškolskú činnosť formou  krúžkov 

s rôznym zameraním
• V čase mimo vyučovania môžu navštevovať ŠKD
• Prípravu talentovaných detí 

na rôzne súťaže a olympiády
• Organizovanie plaveckého a lyžiarskeho výcviku
• Navštevovanie kultúrnych podujatí mimo mesta 

/Piešťany, Trnava, Nitra, Bratislava,.../
• Organizovanie školy v prírode /I. stupeň/

Bližšie informácie o zápise môžete získať na telefónnych 
číslach 776 3022, 776 3639, na www.zsstaratura.sk, 
e-mail: administrativa@zsstaratura.sk

 n Riaditeľstvo ZŠ v Starej Turej 
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Mesto Stará Turá SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 552/2003 Z.z.“) a v súlade s  § 3 a § 4 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len zákon č.  596/2003 Z.z.), zákonom č.138/2019 
Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z.z.“) 
a zákonom  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuje

V ÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej 

umeleckej školy, Ul. SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá 
s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.06.2022

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnos-
ti vedúceho pedagogického zamestnanca § 39 ods. 3 
zákona č. 138/2019 Z.z. a osobitné kvalifikačné pred-
poklady:
 § kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 

v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického 
zamestnanca (§ 10zákona č.  138/2019 Z.z.), získanie 
vyžadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore 
vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom 
študijnom programe (§ 11 a § 12zákona č. 138/2019 Z.z.),

 § zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický 
zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (§ 39 
zákona č. 138/2019 Z.z.),

 § bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z. a § 3 zákona 
č. 552/2003 Z. z.),

 § zdravotná spôsobilosť (§16 zákona č. 138/2019 Z.z.),
 § ovládanie štátneho jazyka (§17 zákona č. 138/2019 Z.z.),
 § najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§ 3 zákona 

č. 596/2003 Z. z.).

Termín a miesto podania žiadosti:
 § písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so 

všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej 
obálke osobne alebo poštou na adresu Mestský úrad, Ul. 
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá,

 § termín podania prihlášok do 22.04.2022 do 12.00 hod.,
 § obálku označte heslom „Výberové konanie – Základná 

umelecká škola, Ul. SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá – 
NEOTVÁRAŤ.“

Termín a miesto výberového konania písomne oznámi 
prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované pod-
mienky účasti na výberovom konaní Rada školy najmenej 
7 dní pred jeho konaním.
Ďalšie informácie: Oddelenie školstva a sociálnych vecí, 
č. tel.: 032/746 16 28 alebo webové sídlo mesta Stará Turá 
www.staratura.sk.

V Starej Turej dňa 21.3.2022

 n PharmDr. Leopold Barszcz 
primátor mesta

Novinky zo ZŠ
Milí čitatelia, opäť vám prinášame zopár informácií o aktuálnom dianí 
na našej ZŠ. Pomaličky, krok za krokom, ako sa zlepšuje epidemická 
situácia, vracajú sa i naše obľúbené športové či umelecké aktivity 
a súťaže do života našej školy. Máme z toho radosť a o túto radosť 
sa chceme podeliť i s vami, čitateľmi Staroturianskeho spravodajcu. 

V uplynulých týždňoch sa mohli 
žiaci na I. i II. stupni ZŠ okrem 
bežného vyučovania zúčastniť 
i mnohých zaujímavých aktivít. 
Žiaci I. stupňa sa zapojili do zá-
bavnej súťaže Ypsilon - Slovina 
je hra, ktorej hlavným poslaním 
je propagovať a popularizovať 
slovenský jazyk a literatúru ako 
vyučovací predmet, ale aj zábav-
nou formou motivovať žiakov 
k úspešnému riešeniu písomných 
testov a skúšok. Cieľom súťaže je 
zbaviť žiakov negatívnych pocitov, 
ktoré sa často spájajú s predmetom 
slovenský jazyk. Súťažné interak-
tívne testy rozvíjajú žiacku origi-
nalitu, tvorivosť a aktívne mysle-
nie. V školskom roku 2021/2022 
sa do súťaže zapojilo 13 žiakov 2. 
ročníka, 19 žiakov 3. ročníka a 8 
žiakov 4. ročníka.

Na II. stupni sa hneď po zim-
ných prázdninách konalo online 
okresné kolo Olympiády v anglic-
kom jazyku. Súťažilo sa v dvoch 
kategóriách. Naša žiačka, An-
drea Šimončičová (7. D),  získala 
v tomto kole 3. miesto. O mesiac 
neskôr, 8. 2., sa konalo tiež v na-
šej škole krajské kolo tejto súťaže 
a súťažilo sa v 3 kategóriách, 1A, 
1B, 1C. Písomný test prebiehal 
online formou, ústne skúšanie 
zabezpečovali všetky vyučujúce 
ANJ našej školy. Súťaž bola nároč-
ná, ale väčšina účastníkov uspela 
veľmi dobre. 

24. 2. sa konalo aj obvodné 
kolo súťaže v prednese poézie 
a prózy, Hviezdoslavov Kubín, 
v Novom Meste nad Váhom. 
Súťaže sa zúčastnil jeden žiak 
I. stupňa, Jakub Saukulič, a traja 
žiaci II. stupňa, Alex Sadloň (7. 
A), Simona Krajčová (7. A) a Ale-
xandra Volárová (5. A). Simona 
Krajčová získala 3. miesto s po-
stupom a bude našu školu repre-
zentovať v okresnom kole súťaže. 

Naša škola mala tiež jedineč-
nú príležitosť vziať žiakov 7. a 8. 
ročníka na lyžiarsky a snowboar-
dový výcvik. Tento kurz pravidel-
ne organizujeme pre žiakov 7. roč-
níka. Minulý školský rok sa pre 
nepriaznivú epidemickú situáciu 

kurz neuskutočnil, vedenie školy 
a učitelia, ktorí tento výcvik kaž-
doročne pripravujú, sa však roz-
hodli spraviť všetko pre to, aby sa 
aj žiaci, ktorým to minulý šk. rok 
nebolo dopriate, mohli tohto vý-
cviku dodatočne zúčastniť. Kurz 
sa teda uskutočnil v 2 turnusoch. 
Žiaci 8. ročníka sa lyžiarskeho 
kurzu zúwčastnili v termíne 21. 
– 15.2.2022. S ôsmakmi sa toh-
to kurzu zúčastnili aj žiaci 7. D 
triedy, spolu 51 žiakov. Ubytovaní 
boli v peknom prostredí Žiarskej 
doliny na chatách Trinec a lyžovať 
sa chodili do neďalekého lyžiar-
skeho strediska Opalisko v Níz-
kych Tatrách. Žiaci boli rozdelení 
na 2 lyžiarske tímy, 2 nelyžiarske 
a 1 snowboardový. Počasie bolo 
spočiatku rozpačité, pršalo, no 
to sa od utorka zmenilo a vy-
kuklo aj slnko. O to viac potešili 
pohľady na panorámu Vysokých 
Tatier. Druhý turnus sa usku-
točnil hneď nasledujúci týždeň, 
28.2. – 4.3. a zúčastnilo sa ho 60 
žiakov 7. ročníka. Tento kurz sa 
realizoval v nám už známom ly-
žiarskom stredisku Ski Tále, pri-
čom ubytovanie bolo v neďalekom 
hoteli Krpáčovo. Celý týždeň bolo 
krásne počasie s mierne plusový-
mi teplotami. Žiaci boli rozdelení 
na 2 lyžiarske tímy, 3 nelyžiarske 
a 1  snowboardový. Tešíme sa 
opäť o rok na lyžiach! Špeciálne 
poďakovanie pánovi učiteľovi 
Mgr. Petrovi Michalcovi za jeho 
organizačné zručnosti a pevné 
nervy pri vybavovaní. Tiež ďa-
kujeme Mgr. Michalovi Denkovi, 
Mgr. Alene Bielčikovej, Mgr. Eve 
Fajnorovej, inštruktorom Marti-
novi Adamkovičovi, Andrejovi 
Maronovi a Mgr. Milanovi Uhar-
čekovi a v neposlednom rade zdra-
votnej sestre Zuzane Durcovej. 

Jednou z ďalších noviniek na 
našej škole je i prijatie niekoľkých 
detí – žiakov a žiačok z Ukrajiny. 
Veríme, že sa im bude u nás páčiť, 
budú sa tu cítiť dobre a vzájomne 
sa niečo nové naučíme.  

 n Mgr. Katarína Medňanská 
učiteľka ZŠ
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 Predstavujeme Vám:  pavlech architekti
Mnohým z Vás, ktorí dianie v našom mestečku sledujete, neušli 
zmeny, ktorými Stará Turá prechádza. Nie všetky súvisia 
s prichádzajúcou jarou ;). Výraznými zmenami prechádzajú viaceré 
budovy v meste, a to či už zvonka, alebo zvnútra. Za niektorými je 
podpísaný architektonický ateliér pavlech architekti. Tím okolo 
Staroturanca Ing. arch. Mareka Pavlecha sa zaoberá navrhovaním 
architektúry, interiéru a urbanizmu. Pri príležitosti ukončenia 
rekonštrukcie Mestskej knižnice Kristíny Royovej v Starej Turej, za 
návrhom ktorej stoja, sme pánovi Pavlechovi položili zopár otázok.

Pán Pavlech, predstavte nám, 
prosím, seba i štúdio pavlech 
architekti - kedy vzniklo, aké 
je vaše zameranie, čo všetko už 
máte „za sebou“...
Mám 35 rokov, som ženatý, 

dvoch synov a som architekt. 
A ateliér. Po vysokej škole som 
pracoval v jednom bratislavskom 
ateliéri. Po dvoch rokoch nastala 

Mestská knižnica 
Kristíny Royovej 
 v novom šate
Marec je jedným z najkrajších mesiacov, 
keď sa po zime všetko prebúdza k životu. 
Navyše je aj mesiacom knihy. A práve knihy 
sú nevyčerpateľnou studnicou múdrosti, 
zdrojom poznania, získania informácii. 

Knižnica je nielen priestorom na výpožičku 
kníh, ale i centrom miestnej komunity. I naša 
Mestská knižnica Kristíny Royovej je navšte-
vovaná čitateľmi všetkých vekových skupín. 
A tých musí, v dnešnej digitálnej a interneto-
vej dobe, osloviť a získať. Prispôsobiť sa dobe, 
zohľadniť potreby čitateľa. Vytvoriť kvalitné 
priestory pre vzdelávanie i inšpiratívne pros-
tredie pre kreatívnu prácu. V knižnici, ktorá 
o tri roky oslávi krásnu storočnicu, sme sa 
vždy usilovali vytvoriť príjemné miesto na 
vzdelávanie i oddych. Snažili sme sa v rámci 
možností čo-to vylepšiť, skvalitniť, ale fi-
nančné prostriedky na rozsiahlejšiu moder-
nizáciu sme nemali. Dlhší čas sme sa borili 
s nedostatkom priestoru na knihy. Šanca 
vyriešiť tento problém sa naskytla vyhláse-
ním výzvy Fondu na podporu umenia, ktorá 
bola zameraná na komplexnú infraštruktú-
ru knižníc. A sen sa stal skutočnosťou. Náš 
projekt „Knižnica so srdcom“ bol úspešný. 
Podpora prišla pre nás v tom najvhodnejšom 
čase, keď sa z dôvodu pandémie zastavil kul-
túrny život. Naplno sme sa mohli venovať re-
konštrukcii. Keďže sa nekonali žiadne akcie, 
mali sme k dispozícii priestor kaviarne, kam 
bolo potrebné  vysťahovať takmer 27 tisíc 
zväzkov kníh. Bola to úloha veľmi náročná. 
Pracovníčky knižnice spolu s kolegom Pe-
ťom Schwartzom dôsledne premysleli systém 
ukladania kníh a v provizórnom priestore 

vytvorili plnohodnotnú knižnicu. Napriek 
tomu, že sa z pôvodnej knižnice stalo stave-
nisko, čitatelia mali možnosť vypožičiavať si 
knihy v plnom rozsahu. Obmedzenia boli len 
z dôvodu pandémie. 

Celkové vkusné riešenie priestoru kniž-
nice bolo zrealizované vďaka projektantom 
Ing. arch. Marekovi Pavlechovi a Ing. arch. 
Márii Rakúsovej. Citlivo, podľa požiada-
viek pracovníčok knižnice spracovali projekt, 
ktorý úplne zmenil našu pôvodnú knižnicu. 
Naplno sa využil priestor, zmenilo sa radenie 
regálov, čím sme získali dostatok denného 
svetla a vytvorili sme viac miesta na kni-
hy. Čitateľom sme poskytli malé súkromné 
zákutia, kde môžu stráviť príjemnú chvíľu 
s knihou. V detskom oddelení sme vytvorili 
kútik na hravé i tvorivé stretnutia najmenších 
návštevníkov knižnice. A nad regálmi s det-
ským knižkami vyniká  grafika znázorňujúca 
známe žabiatko tety Ľudmily Podjavorinskej. 
Tento úžasný darček sme dostali od našej ro-
dáčky, bývalej čitateľky, známej ilustrátorky 
Márie Nerádovej.

Projekt „Knižnica so srdcom“ prebiehal 
od júna 2021 a ukončený bol v marci 2022. 
15. marca sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
zrekonštruovanej knižnice. Zúčastnili sa ho 
tí najpovolanejší, ktorí sa pričinili o to, že 
knižnica sa stala dôstojným a reprezenta-
tívnym miestom. Vedenie mesta, pracovníci 
domu kultúry –  súčasní i bývalí, architekti. 
Výnimočnú chvíľu v histórii našej knižnice 
nám hudbou spríjemnili zástupkyne zo ZUŠ 
Mgr. Andrea Borovská a Mgr. Michaela 
Pavlíková, Dis.art. Po slávnostnom pre-
strihnutí pásky primátorom mesta PharmDr. 

Leopoldom Barszczom a riaditeľkou Domu 
kultúry Javorina Evou Adámkovou si všet-
ci prítomní vychutnali prehliadku nových 
priestorov knižnice. 

Celková rekonštrukcia bola vo výške 
106 tis. €, z toho 65 tis. € sme získali z Fon-
du na podporu umenia, 25 tis. € z rozpočtu 
zriaďovateľa – mesta Stará Turá a 16 tis. € 
z prostriedkov Domu kultúry Javorina. 

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa na projekte podieľali. Sú to 
hlavne pracovníčky knižnice (súčasné i býva-
lé) p. Evka Nováčiková, Zdenka Zemanová, 
Erika Bielčiková, Marcela Sopóciová, správca 
a náturista Peter Schwartz a ostatní pracov-
níci Domu kultúry Javorina. 

Rekonštrukciou knižnica získala na hod-
note. Nielen materiálnej, ale hlavne ľudskej. 
Okrem skvalitnenia priestoru skvalitňujeme 
i služby. Čitatelia už budú môcť i v našej kniž-
nici realizovať online výpožičky. 

Robíme všetko pre to, aby sa rodina na-
šich čitateľov rozrastala, aby si k nám našli 
cestu mladší i starší a aby nezabudli, že mož-
no v tej najvyššej poličke čaká kniha práve 
na nich.

Svoj príspevok ukončím krásnym citátom 
českého filozofa Jána Patočka: „Nemiluj kni-
hy, aby si si nimi vyzdobil svoj príbytok, ale 
preto, aby si vyzdobil ducha a srdce.“

 n Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina

pokračovanie na str. 7 è
 n Marek Pavlech, Mária Rakúsová, David Repiský



www.staratura.sk 704/2022 STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA

Správička z CéVeČka  alebo 
Čo pripravujeme v apríli 2022...

 n Věra Tepličková, 
riaditeľka CVČ Stará Turá

 § V sobotu 2. 4. ponúkame členom 
Babyclubu možnosť Veľkonočného 
fotenia. Fotenia sa môžu zúčastniť 
nielen mamičky s deťmi, ale i oteckovia, 
prípadne starí rodičia. Na aktivitu je 
potrebné sa prihlásiť vopred.

 § V stredu 6. 4. o 15.00 hod.  pripravujeme 
pre deti tvorivé dielničky Výzdoba 
veľkonočných vajec. Zúčastniť sa ich 
bezplatne môžu deti od 7 rokov, pomôcky 
a materiál zabezpečuje CVČ.

 § Prázdninový štvrtok 14. 4. vyplníme 
deťom od 7 rokov tradičným turnajom 
v stolnom futbale O veľkonočného 
zajaca. Začiatok je o 10.00 hod. (z dôvodu 
rozlosovania je potrebné dodržať čas).

 § V utorok 19. 4. (veľkonočné prázdniny) 
pozývame deti a mládež od 12 rokov na 
Prázdninový dramatický workshop 
– priestor pre rozvoj komunikácie, 
tvorivosti a spolupráce. Workshop bude 
trvať 4 hodiny (13.00 – 17.00 hod.), preto 
je potrebné si zobrať pitie, prípadne malý 
olovrant. Podmienkou je nahlásiť sa 
vopred, najneskôr do 14. 4. 2022.

 § V piatok 22. 4. oslávime Deň Zeme 
s predškolákmi na turistike v okolí Starej 
Turej.

 § V stredu 27. 4. o 15.00 hod. sa v CVČ 
uskutoční výtvarná dielnička pre deti ZŠ 
pod názvom Decoupage na drevo. Deti 
dostanú potrebný materiál v CVČ

zmena, nebola práca a bolo treba odísť. So 
spolužiakom Michalom sme na jeseň 2014 
založili vlastný ateliér pavlech paulišin ar-
chitekti. Bolo to niečo úplne iné ako predtým, 
fajn obdobie.

Napriek tomu som cítil, že chcem niekto-
ré veci robiť inak, byť slobodnejší (v návrhu, 
v rozhodovaní, v čase,…). A tak začiatkom 
roku 2017 vznikol druhý ateliér pavlech ar-
chitekti.

Sme menší ateliér, ale ako často hovoríme 
– so širokým záberom. Nešpecializujeme sa 
iba napríklad na interiéry, alebo len rodinné 
domy. Máme radi prekvapenia a pestrosť tém.

Čo sa týka zloženia tímu. Mal som a mám 
šťastie na dobrých kolegov. Nielen profesne, 
ale hlavne ľudsky. Zastabilizovali sme sa 
v trojici. Ateliér tvoria Mária Rakúsová, Da-
vid Repiský a ja. Plus máme viacero exter-
ných spolupracovníkov. Z prác, ktoré máme 

„za sebou“, môžem spomenúť napríklad - Café 
Sládkovič v Trenčíne, Café Bábovka v Trnave, 
návrh a realizácia interiéru bytu v Záhorskej 
Bystrici, Penzión Branecký v Trenčíne.

V Starej Turej napríklad Konverziu školy 
na administratívnu budovu - Mestský dom 
na Štefánikovej ulici, alebo teraz aktuálne 
rekonštrukciu Mestskej knižnice...

Ako ste sa dostali k architektúre?
Nemám to zdedené, ako mnohí spolužiaci 
z „výšky“. Dedko architekt, otec architekt, 
mama, teta... :)

Od malička som často držal v ruke ceruzu 
a niečo si čarbal (hlavne zvieratá). Rodičia si 
to všimli a myslím, že ako štvorročného ma 
priviedli k pani učiteľke Elene Rumánkovej. 
Súkromne som jej hodiny navštevoval počas 

celej základnej školy. Z jej ve-
denia čerpám dodnes. 

Strednú školu som študo-
val na Piaristickom gymnáziu 
v Trenčíne. Keď sa mali posie-
lať prihlášky na vysokú školu, 
nevedel som kam ďalej. Otec 
mi povedal: „Vieš kresliť, vy-
skúšaj architektúru.“ Zobrali 
ma, doštudoval som a aj po-
kračujem. Architektúra ma 
baví.

Čo je pre štúdio pavlech architekti typické? 
Práca s niektorým konkrétnym materiálom, 
tvarom, farbou... Máte nejaké svoje 
poznávacie znamenie?
Poznávacím znamením môže byť už spome-
nutá pestrosť tém. Od domu pre poľovníkov, 
cez hospodársku usadlosť, areál rodinnej far-
my, interiéry, návrhy rodinných domov – to 
máme veľmi radi – až po menší urbanizmus.

Ďalším bodom môže byť, že najradšej 
riešime projekt komplexne. Napríklad pri 
návrhoch rodinných domov – dom aj s exte-
riérom a interiérom, teda celok.

Do tretice vyhľadávame v návrhoch prav-
divosť a funkčnosť. Keď sa dá a rozpočet to 
umožní, preferujeme prírodné materiály, nie 
napodobneniny...

V portfóliu vášho štúdia môžeme vidieť 
viacero návrhov lokalizovaných v Starej 
Turej. Váš pohľad na mesto ,budovy 
a verejné priestranstvá v ňom je iný, než nás, 
bežných obyvateľov. Ako (terajšiu) Starú 
Turú vidíte vy? 
Ako malé mesto s veľkým potenciálom.

Po dlhšom čase sa z Bratislavy vraciate aj 
s rodinou do rodného mesta. A hoci je Stará 
Turá malé, milé, príjemné mestečko, aj tu 
je čo zlepšiť, zmeniť, doplniť či, naopak, 
zredukovať / zastaviť. Ak by mal Marek 
Pavlech možnosť zmeniť Starú Turú podľa 
seba, ako by vyzerala? Aká by Stará Turá 
mohla byť trebárs o 10 rokov?

V tomto odpoviem inak. Skôr otázkou: „Quo 
vadis Stará Turá?“

Myslím si, že mesto by malo mať víziu, 
koncepciu a stanovený smer kam „kráča“, 
kam smeruje. Z toho vyplýva otázka identity 
mesta a stratégie rozvoja. Treba postupovať 
v dôležitých témach od celku k detailu a jed-
notlivé kroky dobre prediskutovať a navzájom 
koordinovať. 

V Starej Turej vnímam iniciatívu a snahu 
niečo robiť, zmeniť, rozvíjať, rekonštruovať, 
atď. Aktivita je. 

Toto je téma na dlhší rozhovor. Ako cel-
ky môžem uviesť napríklad riešenie rozvoja 
bývania (aby sa ľudia neodsťahovali, mesto 
nevymieralo). Ďalej napríklad čo s chátrajú-
cimi Dubníkmi, čo s Chiranou, atď.

Riešením môžu byť verejné urbanisticko - 
architektonické súťaže. To určite vítam.

Pri vyhlásení súťaže je veľmi dôležité 
dobre formulovať zadanie, ktoré výrazným 
spôsobom ovplyvňuje tvorivosť zúčastne-
ných...

Boli sa už na Vašu prácu, odvedenú 
v knižnici, pozrieť Vaši synovia? Ako sa im 
páči otcova práca?
Zatiaľ knižnicu „naživo“ videl len mladší syn 
Tomáš. Boli sa tam pozrieť zo škôlky. Páčilo 
sa mu to. Veď čo už má otcovi povedať :)

Starší Matúš je prvák a v škole sa o kniž-
nici už tiež rozprávali. Pravdepodobne tiež 
pôjdu...

 n redakcia

 Predstavujeme 
Vám:  pavlech 
architekti
è pokračovanie zo str. 6

 n Interiér bytu Pod Vŕškami – Záhorská Bystrica
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Dom kultúry Javorina pripravuje

 Predstavenia

 n 1. apríla 2022 o 19:00 hod.
 MILENEC – brilantná komédia svetoznáme-
ho amerického autora Neila Simona vtipným 
spôsobom prevedie diváka svetom plným ná-
strah, ktoré čakajú na muža po 22 ročnom 
manželstve. Hlavný hrdina, usadený majiteľ 
reštaurácie (Martin Mňahončák), už nedoká-
že odolávať pokušeniu a vyberie sa na cestu 
do sveta milostných románov. Rozhodne sa 
čeliť nástrahám zakázanej nemanželskej lás-
ky. Objektom jeho túžob sa postupne stáva-
jú tri atraktívne ženy (Karin Haydu, Mirka 
Gális Partlová / Natália Puklušová, Domini-
ka Žiaranová), s ktorými sa dostáva do víru 
komických aj pikantných situácií. Nezasta-
viteľný 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,- €.

 n 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!“ Va-
riácie na chúlostivú tému „ženského dozrie-
vania“ a účtovanie s ňou. Liek na vašu zlú 
náladu. Trefné bonmoty, postrehy zo života, 
smiech a humor. Herecký koncert všetkých 
dám (Zuzana Kocúriková / Zuzana Tlučko-
vá, Gizela Oňová / Jeanette Švoňavská, Kata-
rína Brychtová / Daniela Kuffelová / Jana Va-
locká, Jeanette Švoňavská / Zuzana Vačková). 
Hrdinky inscenácie – Pamela, Kristína a Žo-
fia – „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-

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,- €.

 n 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 Pi-
nocchia, ktorý sa túži stať skutočným chlap-
com. 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 30. mája 2022 o 19:00 hod.
 ALŽBETA BÁTHORY – originálne a jedi-
nečné spojenie legendárneho príbehu, su-
gestívnej pôvodnej hudby a podmanivého 
temperamentu slovenského folklóru s fúziou 
autorskej hudby a world music v spracova-
ní 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,- €.

Zájazd

 n 30. apríla 2022   – FLORIA JARO 2022 KROMĚŘÍŽ  – predajná výstava pre všetkých 
záhradníkov a záhradkárov s unikátnymi expozíciami tisícov kvetov na tému Rozkvitnuté 
múzy. Nakúpite priesady, kvety, okrasné i ovocné stromy a kríky, záhradnícke potreby  a iné.
  Poplatok za dopravu: 10,- €

Besedu

 n 5. mája 2022 o 17:00 hod.  – MÝTY A HOAXY VO VÝŽIVE   – 
beseda s autorkou konceptu Terapia jedlom Silviou Horeckou v nefor-
málnej a uvoľnenej atmosfére. Silvia Horecká sa viac ako pol života ve-
nuje gastronómií. Jej cestou je hľadanie rovnováhy vo výžive, stravovaní 
a poznávanie entity, ktorú nazývame pokrm každodenný.
  Vstupné oznámime dodatočne.

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

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Banáš, Jozef: Som Baťa, dokážem to!

Brestenská, Kristína: Srieň, pochodeň 
a temnota

Bystričanová, Silvia: Ticho nikdy nemlčí

Gillerová, Katarína: Priveľa spomienok

n DET EK T Í V K Y
Bryndza, Robert: Keď padá súmrak

Silva, Daniel: Violončelistka

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Hela, Vlastimil: Návrat žitkovských bohyní 

Isaacson, Walter: Einstein

Jacq, Christian: Údolie kráľov

Timura, Viktor: Zamlčané dejiny

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Dubuc, Marianne: Lev a vtáčik

Kol.: Zajko Uško a jeho rodinka

n DET SK Á 
NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Sparrow, Giles: Detská encyklopédia vied
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, suse-
dom a známym, ktorí sa dňa 
26.2.2022 prišli rozlúčiť s na-
ším milovaným manželom, ot-

com, dedkom, bratom, švagrom Slavkom 
MEDŇANSKÝM, ktorý nás opustil dňa 
23.2.2022 vo veku 71 rokov. Ďakujeme za 
vaše slová útechy, kvetinové dary a za dôs-
tojnú rozlúčku p. Halásovi a Mgr. Kataríne 
Medňanskej.

S láskou a úctou spomína manželka, 
syn a dcéry s rodinami.

•

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

Dňa 14.3.2022 sme si pripomenuli 40. vý-
ročie, čo nás navždy opustila naša milovaná 
dcérka a sestra Janka KÝŠKOVÁ.

S láskou spomínajú rodičia Janko a Mária, 
brat Janko a sestra Lenka.

•

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

Dňa 18. apríla 2022 si pripome-
nieme 10. výročie, čo nás na-
vždy opust i l náš mi lovaný 
Branislav HVOŽĎARA . Kto 
ste ho poznali a mali radi, spo-

mínajte s nami.
So smútkom v srdci spomína manželka, 

syn Martin, Roman, vnučka Natalka, 
synova priateľka Anička a ostatná rodina.

•

Hoci ste odišli, niet Vás medzi nami, 
ale v našich srdciach zostávate s nami.

Dňa 8.4.2022 uplynú 3 roky, 
kedy od nás odišla naša drahá 
mama, babička a prababička 
ANNA DÚBRAVČÍKOVÁ. Dňa 
16.4.2022 uplynie 19 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý 
o t e c ,  d e d k o  a  p r a d e d k o 
VLADIMÍR DÚBRAVČÍK.

S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

Ľudský život je ako púpavový kvet,  
rozplynie sa a viac ho niet. 

Len v spomienkach prichádza medzi nás 
a žiadny čas nezahojí, čo v srdci bolí nás.

Dňa 23. 4. 2022 uplynie 10 ro-
kov, kedy nás navždy opustil vo 
veku 82 rokov náš otec, dedo 
a pradedo Ján KOSTELNÝ.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéra Jana a Drahomíra s rodinou, 

vnúčatá a pravnúčatá.

•

Keď sa noc skončila a svitol nový deň,  
Ty dosníval si svoj posledný sen. 

Prinášam biele ruže, majú biele lupienky,  
ja som do nich vložila všetky naše spomienky.

Dňa 15. apríla 2022 uplynie rok, 
čo nás navždy po zákernej a ne-
vyliečiteľnej chorobe opustil 
Miroslav FERIANEC zo Starej 
Turej.

V neznámy svet odišiel si spať, v našich srd-
ciach stále zostáva bolesť a žiaľ.

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
svokra, švagrovia a synovec.

•

Čas nelieči bolesť ani rany,  
iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme milovali.

Dňa 24. apríla 2022 uplynie 
smutných 30 rokov, čo nás na-
vždy opustil bez rozlúčky náš 
drahý manžel, otec, švagor Ján 
KLIMÁČEK. Kto ste ho pozna-

li, venujte mu spolu s nami tichú modlitbu 
a spomienku.
Máme ťa navždy v našich srdciach.

S úctou a láskou v srdci spomína manželka, 
synovia s rodinami a ostatná rodina.

Bol tu krátko, 
ale v našich srdciach zostane navždy.

S veľkým smútkom v srdci si 
dňa 26.4.2022 pripomenieme 
5.výročie, kedy nás v plnom 
rozkvete života opustil náš mi-
lovaný syn, brat, vnuk, príbuz-

ný a priateľ, Mirko SLÁDEK, ktorý by sa 
dňa 14.4.2022 dožil 22 rokov.

Všetci s láskou spomíname.

•

„Len láska zostane, tá smrť nepozná“  
1 Kor 13,8

Dňa 29.3.2022 uplynulo 16 ro-
kov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, babička 
a prababička Vilma RÁCZOVÁ 
a dňa 1.4.2022 uplynie už 49 
rokov od smrti jej milovaného 
manžela, drahého otca a staré-
ho otca Štefana RÁCZA.

S láskou spomínajú deti, 
vnúčatá a pravnúčatá.

MATRIČNÉ 
OKIENKO
n VÍTAME BÁBÄTKÁ
Alica Čečotová
Počet narodených detí: 7

n UZATVORILI MANŽELSTVO
Matej Potfaj (Stará Turá) 

a Veronika Konečná (Veľká Mača)
Martin Petre (Stará Turá) 

a Renáta Robeková (Stará Turá)
Michal Marko (Priepasné) 

a Simona Macková (Stará Turá)
Počet uzavretých manželstiev: 4

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
Marta Kolníková, Michal Slezák, 
Slavko Medňanský, Melánia 
Pechancová, Božena Baranovičová, 
Ján Bielčik, Oľga Kýšková, Helena 
Kovárová, Alžbeta Tomečková, Anna 
Bunčáková  
Počet úmrtí: 10

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť 
pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané 

smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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 Pozemskú púť ukončila 
 pani ELENA KOVÁROVÁ zo Starej Turej
Tam hore vypína sa Javorina. 
Pod ňou v náručí hôr učupená je 
Hlavina.

V nej sa pani Kovárová, rodená Stachová, na-
rodila 25. novembra 1929. Tu vyrastala spolu 
s dvoma staršími súrodencami v náručí mi-
lujúcich rodičov Kataríny a Michala. Rodina 
žila súdržne napriek ťažkým životným kopa-
ničiarskym podmienkam, tvrdej práci okolo 
hospodárstva, v zúriacej 2. svetovej vojne 
v strachu o holý život svoj i svojich susedov. 
Pred očami im šedé oddiely rabovali domy, 
brali chlapov, zabíjali ľudí. Pred očami im 
popolom líhala Hlavina a blízke Nárcie. To 
v pani Kovárovej od malička budovalo silné 
sociálne cítenie, silný zmysel pre spravodli-
vosť, priateľskosť, náročnosť, zodpovednosť. 
Taká bola a to vyžadovala aj od iných.

Mladučká dievčinka pomáhala 
partizánom.

Pani Kovárová nám robievala v škole besedy 
o vojne ako jej priama účastníčka. Na nie-
ktoré momenty si živo spomínam. Partizáni 
často navštevovali ich rodinu. Mohli sa u nich 
umyť, poskytovali im jedlo, šatstvo i nebez-
pečný azyl. Veď keby ich tam Nemci našli, 
vystrieľali by ich. Hovorila, že nosila partizá-
nom do hôr buchty, potraviny,... aj rôzne in-
formácie o pohybe a plánoch Nemcov, ktoré 
sa nenápadne dozvedala počas cesty do školy 
alebo zo školy v Starej Turej. Po vojne sa celý 
život venovala protifašistickému odboju ako 
členka SZPB, predsedníčka ZO SZPB v Sta-
rej Turej, funkcionárka Oblastného výboru 
SZPB v Novom Meste nad Váhom. 

Žila vždy prosto, obyčajne. 
Pracovala ako predavačka a vedúca predajne 
textilu na Starej Turej. Neskôr sa zamestnala 
v Podjavorinskom výrobnom družstve (PVD). 
Tu pôsobila na rôznych pracovných pozíciách 
až do odchodu na zaslúžený odpočinok. Na-
posledy ako vedúca personálneho oddelenia.

Strnula jej dlaň jak postrelená laň. 
Ale má v sebe život, plodný život 
má. V bolestiach zvädlo jej telo. No 
nezvädol kvet jej lásky.

Lásky pre rodinu – manžela Jána, synov Jána 
a Branislava, pre vnúčence Martina, Juraja, 
Branka, Lenku. A pre 7 pravnúčeniec – Ši-
monka, Matejka, Sebku, Sašku, Mathiaska, 
Jakubka, Adamka. 

Nezvädol ani kvet jej práce.
Pani Kovárová sa skoro celý svoj život plne 
angažovala vo viacerých verejných organi-
záciách. Okrem spomínaného SZBP bola 
poslankyňa mesta Stará Turá, členka Zbo-
ru pre občianske záležitosti. Veľa sobotných 
popoludní sme spolu trávili v sobášnej sieni, 
vtedy, Mestského národného výboru v Sta-
rej Turej na uvítaniach detičiek do života 
a na sobášoch. Pani Kovárová ako členka 
ZPOZ-u a neskôr ako sobášiaca poslanky-
ňa, ja ako recitátorka. Presne 33 rokov. Bola 
i predsedníčka Slovenského zväzu žien Sta-
rá Turá. Mala veľkú zásluhu na dlhoročnej 
družobnej spolupráci s Českým zväzom žien 
v Kunoviciach na Morave. Družba s mesta-
mi Stará Turá a Kunovice trvá dodnes. Aj jej 
zásluhou vznikla na Starej Turej záhradkár-

ska osada Šášnatá za PVD. Bola držiteľkou 
viacerých vyznamenaní a ocenení. Okrem 
iných 20.1.2019 získala v Novom Meste 
nad Váhom ocenenie „Významná osobnosť 
Podjavoriny.“

„Ľúto mi, žena moja, ľúto teba. 
Že kríž môj vidieť musela si.“

Tieto verše som recitovala na poslednej roz-
lúčke s manželom pani Kovárovej, pánom 
Jánom, v júli 1992. Manželstvo uzavreli 
22.1.1952. Pán Ján pochádzal z Krajného. 
S láskou vychovávali a k úspešnému dosiah-
nutiu vysokoškolských vzdelaní priviedli 
svojich dvoch synov – Ing. Jána a Mgr. Bra-
nislava. 

Je najkrutejšia rana osudu, keď 
matka prežije svoje dieťa.

To postihlo pani Kovárovú v septembri 2021. 
Vo veku 67 rokov opustil tento svet jej syn 
Branislav. Jeho pohreb – bol to pohľad, kedy 
by aj skala zaplakala. Matka na vozíčku (ona 
chodila, ale celý pohreb by neustála) odpre-
vádzala svojho syna na cestu do nenávratna. 

Bola to moja susedka.
55 rokov. Bývať sme do našej 12-bytovky pri-
šli v roku 1966. Ja som mala 5 rokov. Synovia 
pani Kovárovej mali 13 a 12 rokov. To bol 
dosť veľký vekový rozdiel na to, aby sme sa 
spolu hrávali na dvore s loptou, na obchod, 
s bábikami, maličkým bábikám sme robili 
domček v topánkovej škatuli, nábytok zo zá-
palkových krabičiek, robili sme si z lupienkov è 

 n Pani Elena Kovárová ako sobášiaca poslankyňa MNV Stará Turá. Rok 1982

 n Pani Elena Kovárová pri preberaní 
ocenenia Významná osobnosť Podjavoriny 
v Novom Meste nad Váhom 20.1.2019



www.staratura.sk 1104/2022 STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA

kvetiniek nechty... Chlapci Kovárovci už 
boli na také kúsky veľkí, nespolupracovali 
J Ale ich mama áno. Nosila nám han-
dričky pre bábiky, zápalkové škatuľky, 
poradila... A hlavne pochválila. Bolo jej 
to vzácne, keď nemala dcéry. A keď nám 
pri vybíjanej spadla lopta na ich balkón? 
To bolo každú chvíľu. Vždy nám ju hodila 
naspäť. Ale, keď to bolo často, pridala aj 
oprávnený komentár J Niekedy tam tá 
potvora lopta padala tak často, že sa pani 
Kovárová mohla na tom balkóne ubytovať 
ako brankár J

Bola to vzácna žena, bojovníčka 
a vždy upravená dáma.

Par excellence. Mladá, stará, zdravá, 
chorá... Vidieť to podľa fotiek. Ani sme-
ti nešla vyniesť neupravená. Po operácii 
bedrového kĺbu jej robila spoločníčku 
elegantná palička. Bola ozaj  bojovníčka. 
Jej synovia sa o ňu starali. Ale ona sama 
bojovala, neopúšťala sa. Prešla si s palič-
kou do obchodu na ľahký nákup alebo na 
prechádzku. Len aby sa hýbala. 

Ako z chleba ukrajujem 
zo svojich spomienok.

Pani Kovárová bola veľa rokov domovou 
dôverníčkou našej bytovky. Všetko mala 
pod kontrolou. Všetko vedela vybaviť, 
zariadiť, zorganizovať. Milovala kvety. 
Vďaka nej sme bývali v okvetinkovanej 
bytovke ako v ružovej záhrade. Už aj keď 
nebola domovníčkou, sledovala, čo sa 
okolo robí, nič jej neuniklo. Aj mňa, už 

„starnúcu“, párkrát „zjazdila“. Napríklad 

za to, že periem v nedeľu J Alebo minulý 
rok som sa opaľovala vonku na trávniku. 
A ona na mňa z balkóna zavolala: „Moja 
milá, nezdá sa ti, že to preháňaš? Už si na 
opaľovanie stará.“ J To bolo také krásne 
a pravdivé. A teraz nostalgické, lebo už 
mi to nepovie a bude mi to chýbať. Jej 
balkón ostal opustený. Na naše spoločné 
meniny sme si vymieňali koláčiky. Aj ten 
dlhoročný meninový rituál mi bude chý-
bať. Môjmu manželovi hovorila „majster 
Oto“ vďaka tomu, že jej vždy ochotne 
pomohol, keď jej zlyhalo rádio, televízor, 
chladnička, niečo s mobilom... Dojímavé 
bolo, že mu chcela za drobnú službičku 
platiť.

Písal sa 8. marec 2022, 
Medzinárodný deň žien.

Deň, ktorý si pani Kovárová ako funkcio-
nárka ženskej organizácie celý život ctila, 
vážila... Deň, ktorý jej patril. Patril až tak, 
že si ho vyhradila za deň odchodu do ne-
návratna. Je to neuveriteľná náhoda alebo 
osud? Jednoducho, 8. marec jej patril do 
posledného výdychu.

Skončené dielo? Dych len 
skončený. Ona s nami ďalej 

pôjde po zemi. Ľudia si s ňou 
v mysli postoja. Ozve sa v 

spomienkach najbližším, do reči 
vpadne priateľom. Nezarastie 

stopa.

n Text: Mgr. Elena Klimová 
Foto: archív E. Klimovej

 Navždy nás opustila
Keď sa obzriete za svojím životom a robíte 
si bilanciu svojich úspechov, tieto sa nebudú 
hodnotiť peniazmi, ani spoločenským 
postavením. Oveľa hodnotnejšie a dôležitejšie 
sa ukážu byť skutky, ktoré ste vykonali pre 
dobro iných.

Tento citát Stuarta Macfarlana plne vystihuje 
život našej zosnulej Heleny Kovárovej, ktorá  
nás opustila 8. marca t.r. vo veku 92 rokov. Ako-
by iróniou osudu to bolo vo sviatok MDŽ, kto-
rý organizovala pre svoje členky ako dlhoročná 
predsedníčka Slovenského zväzu žien. Bola 
dlhoročnou predsedníčkou ZO SZPB v Starej 
Turej. Členkou SZPB fakticky od jeho vzniku. 
Keďže žila pod horami v osade Hlavina v Bie-
lych Karpatoch, počas príprav SNP bola osada 
Hlavina medzi prvými, kde sa začali združo-
vať stretnutia partizánov, ktorým vykonávala 
cenné služby tým, že prinášala správy o pohybe 
nemeckých vojakov, ktorí boli ubytovaní v Sta-
rej Turej. Za činnosť a spoluprácu so skupinou 
II. Stalinovej brigády po ukončení vojny bola 
ocenená osvedčením podľa zákona 255/1946 
Zb. Je držiteľkou viacerých vyznamenaní za 
svoju činnosť v odboji, naposledy Striebornou 
plaketou kpt. Miloša Uhra. Pani Helena Ko-
várová bola dlhé roky poslankyňou Mestského 
zastupiteľstva, členkou ZPOZ , členkou Klubu 
dôchodcov. Celý jej život bol úzko spätý s dia-
ním v našom meste a jeho aktivitami. 

Česť jej pamiatke! 

 n Zuzana Zigová 
predsedníčka ZO SZPB v Starej Turej. 

Víťazný návrh Timoteja  
je predlohou kalendárika Europe Direct Senica
V tradičnej výtvarnej súťaži 
informačného centra Europe 
Direct Senica sa každoročne or-
ganizátori pýtajú detí materských, 
základných a základných ume-
leckých škôl, ako si predstavujú 
Európu v nasledujúcom roku. Ich 
úlohou je navrhnúť vreckový ka-
lendárik centra. Odpoveď na ňu 
hľadali i deti výtvarného odbo-
ru ZUŠ v Starej Turej. Napriek 
koronavírusu, ktorý ovplyvnil 
veľa oblastí a aktivít, nestrati-
li vieru a pozitívny prístup. Vo 
svojich výtvarných dielach vy-
jadrovali námety šťastných ľudí, 
rodiny a čistej prírody. Želania, 
aby sa mohli vzdelávať, športovať 
a stretávať sa s kamarátmi. 

Výtvarnú súťaž a úroveň prác 

detí z rôznych kútov Slovenska, 
hodnotila porota veľmi pozitív-
ne. Výtvarník a hlavný porotca 
Štefan Orth konštatoval, že jej 
úroveň sa každý rok o určitý stu-
peň zlepšuje. Ocenil, že pedagó-
govia vedú žiakov k téme myš-
lienky súťaže, čo potom porota 
aj zohľadňuje. 

Slávnostné oceňovanie ví-
ťazov informačné centrum ne-
mohlo uskutočniť, a tak putovali 
ocenenia deťom priamo do škôl. 
Z diplomov a vecných cien za 
najlepšie výtvarné návrhy kalen-
dárika sa tešia i naši žiaci – TI-
MOTEJ MICHALEC a ADE-
LA BELIŠOVÁ, ktorí sú žiakmi 
p. učiteľky Miroslavy Lacovej 
a VANESA OSTROVSK Á, 

ktorú viedla p. učiteľka Oľga 
Medňanská. 

Návrh TIMOTEJA 
MICHALCA, v ktorom 
namaľoval seba a svojho psí-
ka pri futbale, bol v kategórii 
ZUŠ porotou vyhodnotený 
ako víťazný. Stal sa predlo-
hou pre vreckový kalendárik 
Europe Direct Senica pre 
rok 2022. Výstavu najlep-
ších prác si môžete pozrieť 
v priestoroch informačné-
ho centra na MsÚ v Senici. 
Žiakom blahoželáme k zís-
kaným oceneniam. 

 n Mgr. Miroslava Lacová 
ZUŠ Stará Turá 

è 
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O prázdnom hrobe a ťažkých kameňoch
Jozef z Arimatie je kontroverzná 
postava z evanjeliového príbehu, 
o ktorej nevieme veľa. Tajný ve-
riaci, ktorý z tieňa vystupuje až 
potom, čo Ježiš dokonal. Zrejme 
mal vplyv a kontakty, keďže je 
bohatý a môže si dovoliť pýtať od 
Piláta Ježišovo telo, aby ho dôs-
tojne pochoval. A napriek tomu 
neurobil nič, nevyužil svoje mož-
nosti, aby Ježiša zachránil. Preto 
by sa nám chcelo spýtať: Kde si 
bol doteraz, Jozef? Prečo o tebe 
evanjelia nehovoria, kým Ježiš 
žil? Nuž, ale lepšie neskoro ako 
nikdy! Jozef dáva Ježišovi svoj 
vlastný hrob. Hrob, v ktorom 
mal ležať on sám. “Teraz” tam 
leží mŕtvy Ježiš namiesto neho. 

Milý čitateľ! Na Veľkú noc 
sa stalo to, že v Tvojom “hrobe” 
beznádeje – tam, kde si mal le-
žať Ty – neschopný plnohodnot-
ného života a skutočnej radosti, 
leží Kristus. Vymenil si s Tebou 
miesto, aby porazil to, čoho sa 
najviac bojíš. Vstúpil namiesto 
Teba do ťažoby ľudskej pomi-
nuteľnosti, aby čelil všetkým 
tým traumám padajúcich bômb 

a vražedných výstrelov, ktoré 
nám nedajú v noci spávať. Zobral 
na seba naše bolesti a straty, aby 
sa s nimi vysporiadal. Aby vyrie-
šil to, čo my vyriešiť nevieme.

Nuž, ale také to “ jozefovské” 
mlčanie sa rozlieva aj vôkol nás, 
a je svedkom aj našej zbabelosti. 
A ten privalený kameň na Ježi-
šovom hrobe svedčí proti nám, 
že sme doteraz nevyužili všetky 
svoje možnosti v tomto ubolenom 
svete. Vyzýva nás konečne vystú-
piť zo svojho tieňa, a robiť to, pre 
čo sme boli stvorení, a do čoho 
nás Boh volá uprostred hroziacej 
utečeneckej krízy a nepokojov. 
Pretože vždy, keď necháme vy-
strašiť svoju vieru, ukladáme aj 
my Ježiša do hrobu. 

Povedzme si, mnohí sme 
Ho takto pochovali. Najprv sme 
ho vyhodili na smetisko nepo-
trebných nádejí, potom sme Ho 
pochovali do zhonu našej uponá-
hľanej povrchnosti, do denného 
stereotypu, do našich múdrych 
právd a istôt materiálneho živo-
ta. Potom sme naň privalili veľký 
kameň našich strachov, starostí 

a bolestí života, s ktorými sa den-
ne vysporadúvame, lebo nechce-
me, aby Boh hovoril do našich 
životov. Nechceme, aby nás vy-
rušoval v našej každodennosti, 
aby nás usvedčoval z toho, ako 
nesväto žijeme. Pochovali sme 
Boha, chceli sme Ho umlčať. 
A teraz, keď sa dejú ťažké veci 
uprostred covidu, nepokojov 
a hroziacej vojny, čudujeme sa, 
kde je, a mnohí sú zahorknutí 
Jeho “ničnerobením”. 

Tie ťažké kamene sú nemým 
výkrikom našej bolesti. Ťažobou, 
ktorú nevládzeme uniesť, ani ju 
odpratať, aby sme si sami urobili 
poriadok v našich dušiach.

Priatelia, Boh ale vo Veľko-
nočné ráno otvára hrob! A keď 
ženy idú pomazať Ježišovo telo 
desiac sa reality ťažkého balva-
nu pred jeho otvorom, kameň 
je už odvalený! Boh sa s ním 
vysporiadal! A presne tak, ako 
odstránil ten kameň od hrobu, 
chce odstrániť aj tie ďalšie ťažké 
kamene, ktoré pochovali Ježiša 
v našich životoch! Chce ich dať 
preč z našich sŕdc, aby nás viac 

neťažili. Aby živý Ježiš vykročil 
z tých našich hrobov beznáde-
je, ktoré sme mu urobili svojou 
ľahostajnosťou a nepokorou, do 
tohto sveta, ktorý Ho práve teraz 
tak veľmi potrebuje! Presne tak, 
ako svojou mocou otvoril Ježišov 
hrob, chce otvoriť tie naše hroby, 
aby ich prevetral. Aby do nich 
vpustil čerstvý závan nového ži-
vota, radosti a pokoja a odstránil, 
čo tam nepatrí. Aby si sa konečne 
slobodne nadýchol. Nezáleží na 
tom, aký je veľký ten tvoj kameň 
pochybností a strachu! Boh si 
vie s ním poradiť! On je Bohom 
nádeje, a chce, aby aj v tvojom 
živote Pán Ježiš vstal z mŕtvych! 
Nech teda ožije to, čo je mŕtve: 
Možno láska k ľuďom, ktorí sú na 
Teba nepríjemní, možno schop-
nosť odpustiť, možno radostný 
pohľad do budúcnosti... Nech to 
ožije spolu s Kristom! 

Žehnám všetkým nám, aby 
veľkonočná nádej prenikla naše 
ubolené srdcia a uistilo nás o Bo-
žej dobrote aj v ťažkých dňoch! 

 n Mgr. Anna Činčuráková 
Tipulová, farárka ECAV

Veľkonočný baránok
Keď do internetového vyhľadávača zadáme slovné spojenie Veľkonoč-
ný baránok, objavia sa nám odkazy na recepty na voňavý piškót. Je to 
celkom pochopiteľné, lebo formy na pečenie v tvare baránka, korbá-
če, veľkonočné barančeky, vajíčka, kuriatka a zajačiky na nás hľadia 
z obchodov pomaly od konca januára. Reklama nás nabáda dobre sa 
pripraviť a zásobiť. Škoda len, že sa v tom množstve tovaru zabúda na 
to najdôležitejšie, a síce duchovnú prípravu. K dobrej príprave patrí 
aj veľkonočná svätá spoveď, na ktorú mnohí už viac rokov zabudli. 

Veľká noc je náš najstarší a najvýznamnejší kresťanský sviatok, 
ktorý si pripomíname každú nedeľu, a špeciálne teraz počas Veľkej 
noci, kedy si ako spoločenstvo pripomíname umučenie, smrť a vzkrie-
senie pána Ježiša Krista. 

Počas slávenia si ako spoločenstvo veriacich znovu obnovujeme 
krstné sľuby, ktoré nám pripomínajú, že náš život patrí Bohu, že sme 
zomreli hriechu a povstali k novému životu v spojení s Bohom. Vie-
ra nie je súkromná záležitosť, ale je vždy spojená so spoločenstvom 
Cirkvi, prejavuje sa životom a ohlasovaním Zmŕtvychvstalého Krista.

Baránok je typický veľkonočný pokrm a v chudobnejších rodinách 
sa nahrádzal aspoň barančekom z kysnutého cesta posypaného cuk-
rom. Isto sa aj v dnešnej dobe nájde v našich domácnostiach baránok, 
u niekoho pečený, u iného z cesta či čokolády, ale v jednom budeme

všetci zajedno. Vo viere, že ten baránok nám má pripomenúť pána 
Ježiša Krista, ktorý zvíťazil nad smrťou a dal nám nádej na večný život 
v Božej milosti. Prežime tieto Veľkonočné sviatky najlepšie ako vieme 
a môžeme. Požehnanú Veľkú noc vám praje

 n o. Michal Ledecký - rímskokatolícky farár v Starej Turej
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Monografia o odboji  opäť dostupná
Kniha o podjavorinskom partizánskom odboji sa dočkala svojej do-
tlače. Prvé vydanie z roku 2017 v skromnom počte 300 kusov sa 
rozchytalo v priebehu dvoch mesiacov. Mesto Stará Turá sa rozhodlo 
monografiu finančne podporiť. Vychádza v rozšírenom vydaní, pô-
vodný text dopĺňajú kapitoly o osude Stanislava Hlubockého, Ondreja 
Chorváta a amerického letca Jamesa Kirchhoffa (text vyšiel v uprave-
nej podobe i v našom časopise), súdnom procese s veliteľom POGH 
v Novom Meste nad Váhom Jozefom Gašparíkom a vládnym komi-
sárom Starej Turej Júliusom Tomkom a nechýba štúdia o niektorých 
povojnových osudoch partizánov z II. Stalinovej brigády. Zameral 
som sa na menej známe procesy s Jozefom Brunovským a Martinom 
Kavickým, ktoré, najmä v druhom prípade, podjavorinskou spoloč-
nosťou hlboko otriasli a poznačili ju na niekoľko desaťročí. 

Príbeh Jozefa Brunovského po roku 1948 v mnohom pripomína 
životnú dráhu Gustáva Husáka. Obaja prešli komunistickým väze-
ním, v čase rehabilitácií sa im podarilo opäť získať spoľahlivé spo-
ločenské postavenie a aktívne sa podieľali aj na oporných pilieroch 

komunistického režimu. Husák dosiahol najvyššiu métu v podobe 
prezidentskej funkcie, Brunovský – možno po vnútorných výčitkách 
– podpísal v roku 1975 spoluprácu s ŠtB. Jednou z hlavných úloh 
bolo presvedčiť Alexandra Dubčeka, aby sa nezúčastnil na oslavách 
30. výročia SNP. 

Knihu si môžete zakúpiť v informačnej kancelárii v Starej Turej 
a v SNM – Múzeu Slovenských národných rád v Myjave. Cena 15 €. 

n Juraj Krištofík

Ako triedime odpad  v Starej Turej?
Za rok 2021 sa v meste Stará Turá 
celkovo vyprodukovalo 4339,49 
ton odpadu, z toho 1410,670 je 
zmesového komunálneho od-
padu a 473,050 ton objemného 
odpadu, ktorý skončil na sklád-
ke odpadov. Oproti roku 2020 
je to viac o 93,656 ton odpadu. 
Ostatné množstvo, teda 2455,77 
ton odpadu sme vytriedili, čo je 
o 325,797 ton vytriedeného od-
padu viac ako v roku 2020, za 
čo vám ďakujeme. Celkového 
odpadu sa teda vyprodukovalo 
viac, no zároveň sa z celkového 
množstva odpadu viac vytriedilo. 
Percentuálna úroveň vytriedenia 

odpadov sa tak z 50,01 % z roku 
2020 zvýšila na 56,48 % za rok 
2021. 

Čo to pre nás znamená?
Európska únia stanovila prísny 
recyklačný cieľ – do konca roka 
2035 by sme mali aj na Slovensku 
zrecyklovať 65 % komunálneho 
odpadu. To znamená, že sme na 
dobrej ceste. Veríme, že aj v roku 
2022 sa nám spoločne podarí 
zlepšovať úroveň vytriedenia 
v našom meste a tým prispieť 
i k ochrane životného prostredia. 

 n Technické služby Stará Turá

Prehľad vzniku odpadov na Starej Turej – roky 2019 až 2021
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Poľnohospodárske 
družstvo Stará Turá
PD Stará Turá vzniklo v roku 1950. V roku 1977 došlo k zlúčeniu JRD Stará Turá 
s JRD Hrašné, a tak vzniklo JRD „Dubník“ Stará Turá, ktoré po transformácii 
v roku 1994 prijalo názov Poľnohospodárske družstvo Stará Turá a pôsobí tak 
dodnes. 

Pre naše družstvo bola vždy hlavným záuj-
mom rastlinná a živočíšna výroba, v neskor-
šom období až do transformácie, pridružené 
výroby ako kovovýroba, drevovýroba, staveb-
ná výroba či výroba biliardových stolov. Ži-
vočíšna výroba sa zameriavala na chov dojníc, 
jalovíc, výkrm býkov a chov ošípaných. 

Rastlinná výroba sa zameriavala na pes-
tovanie obilnín, technických a špeciálnych 
plodín a dorábala nemalé množstvá krmovín 
pre potreby živočíšnej výroby. Hlavným fak-
torom, ktorý ovplyvňuje výšku úrody a ná-
sledne ekonomiku nie len rastlinnej, ale aj 
živočíšnej výroby je fakt, že naše družstvo 
hospodári v sťažených podhorských pod-
mienkach, čo sa odzrkadľuje v nie najlepšej 
úrodnosti pôdy s nie vždy ideálnymi klima-
tickými podmienkami.  

Dôsledkom súčasnej pôdohospodárskej 
politiky štátu sú poľnohospodári nedosta-
točne uznávaní, nedocenení, a hlavne nie 
rovnakým metrom podporovaní pri porov-
naní s okolitými štátmi. Tento problém nie 
je problémom súčasnej doby, ale tiahne sa už 
od roku 1989. To nás stavia do pozície, že 
sme menej konkurencieschopní, i keď kva-
lita našich produktov je na rovnakej, alebo 
aj vyššej úrovni, ako je to v EÚ. Myslíme si, 
že ide o cielenú a vedomú likvidáciu celého 
poľnohospodárstva na Slovensku. V súčas-
nej situácii Slovensko nerieši kvalitu potravín 

a ani potravinovú sebestačnosť, 
na ktorú sme boli v minulosti 
hrdí, ale práve ceny a trhové prostredie sú 
faktory, ktoré sa stali rozhodujúcimi. Na zák-
lade týchto skutočností sme od 1.1.2021 zme-
nili systém hospodárenia a celý náš podnik 
prešiel do ekologickej výroby. Momentálne 
naše družstvo hospodári v chotári s výmerou 
1 880 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 580 
ha zaberajú trvalé trávnaté porasty. 

V súčasnosti chováme 672 kusov oviec, 
pribudlo nám 590 kusov narodených jahniat 
a chováme tiež 76 kusov dobytka bez trhovej 
produkcie mlieka. Momentálne v tejto dobe 
a našich podmienkach nie je možné ekono-
micky vyrábať mlieko, ktorého cena je 0,32 
€/l, chov ošípaných, ktorého cena je 1,10 €/kg 
a robiť výkrm HD za 1,60 €/kg, nakoľko to 
nemá pre družstvo ekonomický prínos. Hlav-
ne z tohto dôvodu bol chov dojníc v roku 2021 
ukončený. 

Počas prechodného obdobia vzniklo veľa 
otázok, prečo máme zaburinené polia, prečo 
zatrávňujeme, a čo vlastne ekológia znamená. 
Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje 
druh poľnohospodárstva, ktoré si kladie za 
cieľ vyrábať potraviny s využitím prírodných 
látok a postupov. Ekológia má obmedze-
ný vplyv na životné prostredie a podporuje 
zodpovedné využívanie energie, prírodných 
zdrojov, zachovanie biodiverzity, ekologickej 
rovnováhy v regiónoch, zúrodňovanie pôdy, 
zachovanie kvality vody a zvyšuje sa štandard 
životných podmienok zvierat. V ekologickej 
výrobe je zakázané používanie GMO, ume-
lých hnojív, herbicídov, pesticídov, hormónov 
a obmedzenie používania antibiotík iba na 
prípady, kedy je to nevyhnutné pre zdra-
vie hospodárskych zvierat. Inak povedané, 

všetky vstupy do našej výroby musia byť 
v BIO kvalite, nakoľko je naša výroba prísne 
a pravidelne kontrolovaná akreditovaným 
kontrolným orgánom a musíme spĺňať všetky 
kritéria stanovené legislatívou EÚ. 

Rastlinná výroba je zameraná na pestova-
nie všetkých obilnín ako pšenica, jačmeň, raž, 
ovos či tritikal. Avšak, pestovanie tradičných 
obilnín ako je kukurica, repka olejná, horčica 
či ľan, nie je možné v našich podmienkach 
pestovať v BIO kvalite. 

Pre živočíšnu výrobu bude hlavným 
zámerom chov oviec s produkciou mlieka 
a následné spracovanie na výrobky, ktoré 
budú predávané v predajni, ktorá sa nachá-
dza priamo na družstve v sociálnej budove 

– Kujanovec. 
Ranné začiatky slovenskej bryndze sú 

často spájané so Starou Turou, vďaka rodá-
kovi Jánovi Vagačovi, vďaka ktorému dnes 
ľudia poznajú bryndzu. Práve preto je naším 
zámerom rozšíriť predaj vlastnej produkcie 
ovčích výrobkov v Starej Turej. Všetky výrob-
ky sú zo 100 % ovčieho mlieka, ktoré je v BIO 
kvalite. Ak nám počasie dovolí a porasty tráv 
budú v dobrom stave, začneme ovce vyháňať 
na pastviny a vyrábať výrobky v prvom aprí-
lovom týždni. Predaj jahniat na priamy kon-
zum bude realizovaný v týždni pred Veľkou 
nocou, avšak predaj jahniat na ďalší chov je 
po dohode možný aj v iných termínoch. 

Všetky zvieratá ako ovce a dobytky mu-
síme v ekológii pásť v stanovenom období 
a podľa stavu porastov sa budú premiestňovať 
v celom chotári družstva. Dobytok budeme 
pásť v elektrických ohradníkoch. Ovce sú pa-
sené bez oplôtkov, pastierom a psami, preto 
žiadame všetkých, ktorí chodia do prírody 
a chcú vidieť ovce a dobytok pri pasení, aby 
sa správali ohľaduplne nie len ku zvieratám, 
ale i ľuďom. Zároveň upozorňujeme tých, 
ktorí chodia do prírody so psami, aby boli 
opatrní v blízkosti oviec, nakoľko sú strážené 
ovčiarskymi psami a mohlo by dôjsť k stretu 
medzi psami. 

Veríme, že prechodom na ekologickú 
výrobu zlepšíme životné prostredie v celom 
našom chotári, zvýšime čistotu vôd a prispe-
jeme k zdravšiemu životu všetkých ľudí v na-
šom regióne.

 n Ing. Miloš  Roháček 
Predseda PD StaráTurá
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Poďakovanie sponzorom
Chceli by sme sa poďakovať za úžasnú vec, 
ktorú sme si mohli zadovážiť vďaka firme 
CHIRANA T. Injecta. Náš klub podporila 
finančným darom, ktorý nám veľmi pomohol 
a dovolil nám zakúpiť nové náčinie – atletické 
prekážky.

Vďaka takým ľuďom a firmám, ktoré nám 
pomáhajú, môžu naše deti rozvíjať svoj talent 
a oboznamovať sa s atletickými disciplínami. 

Chceli by sme tiež poďakovať aj ďalším 
firmám, ktoré pravidelne sponzorujú náš 
klub: smile4you, s.r.o, ODRA s.r.o, RPM Bi-
keTech, MY BIKES, PROFIGHTERS, AS 
ENGINEERING s.r.o., mesto Stará Turá, 
ale hlavne najväčšiemu sponzorovi, ktorý si 
neželá byť menovaný.

Náš klub sa snaží každé euro investovať 
do pomôcok, ale keby nebolo sponzorov, atle-
tika na Starej Turej by nemohla existovať. Bez 
náčinia a pomôcok sa nedá trénovať, vlastné 
finančné zdroje sú nedostačujúce, preto je fi-
nančná a iná pomoc sponzorov nevyhnutná.

Čím staršie sú deti, tým je väčší dopyt po 
špeciálnych pomôckach, ktoré sú pri tréningu 
veľmi dôležité.

Mohlo by sa nájsť viac takých firiem ako 
horeuvedené, ktoré podporia rozvoj našich 
detí.

V E Ľ K Á  V Ď A K A !

n Boris Šumák 
Detská a mládežnícka atletika 
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