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A bude jarmok!
Písal sa rok 1992, keď naše mesto oslavovalo 
významné výročie, 600 rokov prvej písomnej 
zmienky. Oslava sa niesla v duchu návratu 
do histórie, bohatého programu a milých 
stretnutí. Konal sa spoločenský večer, vý-
stavy, koncerty, stretnutie s rodákmi a jar-
mok. 1. ročník Staroturianskeho jarmoku sa 
uskutočnil 19. – 21. 6. 1992. A začala sa písať 
jarmočná história. 

Odvtedy sa v Starej Turej mesiac jún 
spájal s jarmokom. Až posledné dva roky 
nás pandémia zatvorila do svojich príbytkov, 
obmedzila kontakty a znemožnila zažívať 
príjemné životné okamihy. Nedialo sa takmer 
nič. Myslím tým spoločenské a kultúrne 
podujatia. Nekonečné opatrenia a obmedze-
nia vnášali do nášho života neistotu, zmätok 
a častokrát beznádej. Aj keď sme sa snaži-
li kľučkovať medzi možným a nemožným, 
mnohé akcie boli pre nás, organizátorov, len 
vzdialeným snom. Jarmok nevynímajúc. Ten 
bol definovaný ako vysoko rizikové podujatie. 

Je tu ale konečne radostnejší čas! Smieme 
sa priblížiť jeden k druhému, podať si ruku, 
či objať sa. A môžeme pripravovať podujatia 
rôzneho druhu. I jarmok. Tento rok sme ho 
zobrali pod ochranné krídla my v Dome kul-
túry Javorina.

Staroturiansky jarmok – dva dni rušných 
chvíľ v meste, džavotu, kriku, množstva ľudí, 
chaosu v parkovaní, ale i srdečných stretnu-
tí, návratov rodákov a priateľov. Niektorí 

si jarmok užívame plným priehrštím. Pre-
chádzka jarmočniskom je každoročným ritu-
álom, hoc na záver skonštatujeme, že znova 
nás nič neoslovilo a zaspomíname na staré 
dobré jarmoky, na ktorých sme kúpili to, čo 
vtedy nebolo možné zohnať v žiadnom ob-
chode. Ale i tak si vychutnávame jarmočnú 
atmosféru, kde sa hurhaj z detských atrak-
cií nesie celým mestom a mieša sa s hudbou 
znejúcou z námestia. Deti ťahajúce rodičov 
ku kolotočom a iným jarmočným lákadlám.  
A stánky, najmä tie, z ktorých sa šíria vône 
rôznych druhov, praskajú vo švíkoch. Hlad 
a u mužského pokolenia i neutíchajúci smäd 
ženie návštevníkov do nekonečných radov, 
aby v závere uspokojili svoje chuťové bun-
ky. Rozpálené námestie s divákmi, ktorí sa 
snažia ukoristiť miesto pod veľkým stanom, 
aby si maximálne užili kultúrny program. 
Pri účinkujúcich na pódiu v čase najväčšieho 
úpeku mám vždy pocit, že toto je krutá daň 
za to, že chcú vystupovať a baviť obecenstvo.  
Drobným vykúpením je pre nich f ľaša takmer 
uvarenej minerálky, ukrývajúca sa v zákutí. 
Diváci vychutnávajúci si jarmočný deň s oro-
seným mokom v ruke. Taký je jarmok. Mi-
lovaný i zatracovaný. 

Milí naši spoluobčania, našim cieľom je 
po dlhej dobe vás vytiahnuť z vášho malého 
sveta do centra diania, do ulíc, na námestie. 
K stánkom, v ktorých možno objavíte drob-
nosť, ktorá vám, alebo vašim blízkym urobí 

radosť. Tento rok máme i remeselnú zónu! 
Podporíme poctivú ručnú prácu, ktorej vý-
sledkom sú jedinečné výrobky, poctivé, vy-
robené s láskou. Na kultúrny program, ktorý 
sme sa snažili zostaviť bohatý a hlavne veselý. 
Nech máme dôvod na radosť, smiech. Ten-
tokrát sa na vystúpeniach budeme v piatok 
baviť až do 23.00 hod. Verím, že i tí Sta-
roturanci, ktorí sa nezúčastnia večerného 
programu, budú tolerantní a spoluobčanom 
doprajú príjemný jarmočný večer. Pozýva-
me vás i na sprievodné podujatia, ktorými je 
zaujímavá výstava inštalovaná v Dome kul-
túry Javorina pri príležitosti 60-teho výročia 
poľovníctva v Starej Turej. Rímskokatolícka 
cirkev pripravila pre záujemcov Deň otvo-
rených dverí, kedy bude možné vystúpiť na 
kostolnú vežu, či vzhliadnuť kostolné zvony. 
A ak by ste hľadali troška tieňu, schladíte sa 
v Mestskom múzeu, ktoré bude počas jarmo-
ku otvorené.  Milí Staroturanci, stretnime 
sa s ľuďmi, s ktorým nám je dobre a majme 
pekné jarmočné dni!

Milí Staroturanci, stretnime sa...

 n Eva Adámková  

Odber krvi mobilnou 
jednotkou NTS 
kaviareň DK Javorina, 1. 6. od 8:00 
do 10:00 hod.

Deťom pre radosť 
– oslava MDD
Námestie slobody, 1. 6. 
o 14:00 hod.

Deň detí všetkým 
deťom bez rozdielu
program pre deti, Mierová ul., 
4. 6. od 13:00 hod.

Divadlo Tilia: 
VHREHRA – repríza 
DK Javorina, 4. 6. o 19:00 hod.

Oslava 100. výročia 
otvorenia Masarykovej 
štátnej meštianskej školy
DK Javorina, 7. 6. o 15:30 hod. 

StaroturianskY jarmok 
10. – 11. 6. 2022

Deň otvorených dverí – 
Rímskokatolícky kostol 
10. – 11. 6. 2022

60 rokov poľovníctva 
v Starej Turej – výstava 
DK Javorina, 10. – 17. 6. 2022

Ako prišli lastovičky 
domov – muzikál 
DK Javorina, 19. 6. o 16:00 hod. 

Divné obrazy (I. Roháček) 
a nedivné fotky 
(M. Susko) - výstava 
DK Javorina , 24. – 30. 6. 2022

Festival Divné veci 
Námestie slobody, DK Javorina, 25.6.2022

autor foto: Jozef Udvorka
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OCEŇOVANIE OSOBNOSTÍ 
MESTA STARÁ TURÁ
Dňa 10. 5. 2022 sa v priestoroch mestského múzea v Dome kultúry Javorina uskutočnila 
milá, ale najmä významná udalosť – oceňovanie osobností mesta Stará Turá za rok 2021. 
Ocenení boli obyvatelia nášho mesta, ktorých Vám predstavujeme na týchto stránkach.  

Za svoj prístup a postoj k mestu, jeho obyva-
teľom, kedy vo svojej vzácnej skromnosti, s veľ-
kou dávkou prajnosti ukrytej v ich povahách, 
častokrát viac dávali, ako prijímali, si z rúk 
primátora mesta prebrali plakety Osobnosť 
mesta. 

Mária 
Magdaléna 
Peprníková
Pani Mária Mag-
daléna Peprníková 

– pre mnohých ro-
vesníkov, ale aj tých 
mladších, „pani Ma-
riška“. Je rodáčka zo 
Starej Turej, ktorú 
zo staršej a strednej 
generácie pozná snáď každý Staroturan. Roky 
bola neprehliadnuteľnou postavou Chirany, 
kde nastúpila v roku 1949 do mzdovej učtár-
ne. Po čase prešla pracovať do sociálnej oblas-
ti, kde sa starala o spolupracovníkov zabez-

pečovaním všetkého, čo im vtedajší sociálny 
systém poskytoval. Túto prácu si zamilovala 
a venovala sa jej až do odchodu na dôchodok. 
Zodpovednosť pri prideľovaní poukazov kú-
peľnej liečby, poukazov na rekreácie, pobytov 
do detských táborov velila držať sa princípu 
merať rovnakým metrom. Za svoju prácu bola 
viackrát ocenená podnikovými vyznamena-
niami. Okrem profesijného života sa pani 
Peprníková angažovala aj v spoločenskom ži-
vote. Venovala sa cvičeniu, vodáckemu špor-
tu aj turistike, vďaka ktorej sa spoznala so 
svojim manželom Miroslavom. Veľmi blízke 
jej bolo umenie, kultúra. Pôsobila v ochot-
níckom divadle, účinkovala v estrádnych 
programoch, ktoré boli medzi Staroturanmi 
mimoriadne obľúbené. Bola organizátorkou 
a aktívnou účastníčkou „plesov pracujúcich“ 
počas fašiangov, zábav na Mikuláša, Štefana, 
Silvestra. Je jednou z mála pamätníčok sláv-
nostného otvárania vodnej nádrže Dubník, 
ktorý v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 
vo veľkom využívali obyvatelia Starej Turej 
a jej okolia. Mnohé z toho, čo zažila pani 

Peprníková v mladšom veku, prekonal čas. 
Napriek tomu si stále udržiava svieži pohľad 
na život okolo nej, hýri optimizmom a nešet-
rí úsmevom. Vzácna a charizmatická osoba, 
ktorej zmysel života spočíva v tom, že dokáže 
svojím bytím zabezpečiť a poskytnúť šťastie 
aj pre spoluobčanov. 

Primátor mesta udelil pani Márii Mag-
daléne Peprníkovej cenu Osobnosť mesta za 
celoživotné zásluhy o rozvoj mesta, za aktív-
nu občiansku angažovanosť a spoluorganizo-
vanie spoločenských a verejnoprospešných 
činností. 

Mgr. Katarína Medňanská
Svojim vyso-
ko kultivova-
ným prejavom 
s podmani-
vým hlasom, 
podporeným 
ľudským prí-
stupom a vy-
sokou dávkou 
empatie, sprevádza všetky významné podu-
jatia v meste. Je vzácnou a žiadanou súčasťou 
mestských podujatí, ktorým svojim priro-
dzeným prejavom nasadila vysokú latku ná-
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ročnosti, spĺňajúcu kritériá profesionála. Na 
spoločenské podujatia je pozývaná s úlohou 
popretkávať ich nosné časti, častokrát je však 
jej prednes a podanie dominantným vnemom, 
ktorý znásobuje umelecký výsledok. Jej au-
tenticita a originálnosť sú neprehliadnuteľné. 
Je učiteľkou v Základnej škole v Starej Turej, 
kde vychováva ďalšiu generáciu idúcu v jej 
stopách. Je manželkou a milujúcou matkou 
troch detí. 

Primátor mesta udelil Mgr. Kataríne 
Medňanskej cenu Osobnosť mesta za rok 
2021 za dlhodobo výnimočný kultúrny a du-
chovný vklad, ktorým obohacuje významné 
udalosti v živote občanov mesta.

Ľudmila 
Klimáčková

Pani Ľudmila Kli-
máčková sa d l-
horočne venovala 
vedeniu Denného 
centra seniorov na 
Papradi. Túto čin-
nosť vykonávala 22 
rokov, kedy spolu 
aj s členmi výboru 
zabezpečovali celý chod Denného centra 
seniorov. Významnou mierou sa podieľala 
na organizovaní stretnutí seniorov na Pap-
radi v Kultúrnom dome, pri zabezpečovaní 
výletov do blízkej prírody, či stretávaniu sa 
pri rôznych, viac, či menej slávnostných prí-
ležitostiach. Napriek tomu, že túto činnosť 
vykonávala pani Klimáčková na úkor svojho 
súkromia, všetky činnosti zvládala s ľahkos-
ťou a ľudskosťou. Vždy bola plná entuziazmu 
a odhodlania vytvoriť pre svoje okolie veľa 
nezabudnuteľných zážitkov a zachovať tra-
dičné ľudské hodnoty. 

Primátor mesta udelil pani Ľudmile 
Klimáčkovej cenu Osobnosť mesta za rok 
2021 za dlhodobú aktívnu angažovanosť 
v rozvoji mesta, najmä však za aktívnu socia-
lizáciu a kultivovanie života seniorov v Den-
nom centre seniorov v miestnej časti Papraď.

MUDr. Eva 
Sadloňová

Do Starej Turej sa 
prisťahovala ako 
mladá absolvent-
ka medicíny pred 
niekoľkými desať-
ročiami. Celý svoj 
profesionálny život 
pôsobila na mestskej 
poliklinike ako lekárka prvého kontaktu. Vo 
svojej práci bola konfrontovaná s utrpením, 
bolesťou, najrôznejšími ochoreniami, teles-
nými poškodeniami či duševnými poruchami. 
Aj preto sa starala o svojich pacientov nielen 
po stránke medicínskej, ale častokrát ich 

v ťažkých situáciách obdarovávala obyčaj-
ným, pre mnohých však často blahodarným, 
od ťažkostí a problémov oslobodzujúcim 
slovom. Pri výkone svojho povolania sme ju 
poznali ako skvelého odborníka. Na jednej 
strane tvrdo pracujúceho, častokrát s veľkým 
sebazaprením, na strane druhej s množstvom 
empatie, odhodlanosti  a vytrvalosti.  Na-
priek tomu, že si jej namáhavá práca v am-
bulancii a službách záchrannej zdravotnej 
pomoci vyžadovala veľkú časovú záťaž, ak-
tívne sa pani doktorka Sadloňová angažovala 
aj v občianskom živote mesta. Po zaslúženom 
odchode do dôchodku ju mnohí obyvatelia 
mesta považujú za vzor lekára. 

Primátor mesta udelil MUDr. Eve 
Sadloňovej cenu Osobnosť mesta za rok 2021 
za aktívnu občiansku angažovanosť, ľudskosť, 
obetavý celoživotný prístup k pacientom 
a prínos v starostlivosti o obyvateľov mesta.

Mgr. Anna 
Haverová

Srdečnosť , opt i-
mizmus, prajnosť... 
Mohli by sme pridať 
ešte mnoho ďalších 
pozitívnych atri-
bútov, z ktorých by 
sme sa dopracovali 
k charakteristike 
pani magisterky 
Haverovej. Jej korene sú aj prostredníctvom 
svojich predkov a milovaných rodičov silne 
späté so Starou Turou. Už od svojich stredo-
školských štúdií sa významnou mierou podie-
ľala na spoločensko-kultúrnom živote mesta. 
Profesijne sa dala na dráhu pedagóga s apro-
báciou cudzích jazykov, pričom zostala celý 
čas verná Základnej škole v Starej Turej. Bola 
jednou z úplne prvých protagonistov v meste, 
ktorí aktívne propagovali, resp. vnášali do re-
álneho života osvojovanie si a používanie cu-
dzích jazykov – najmä anglického. Jej ochota 
pomôcť vytvoriť či preložiť cudzojazyčný text, 
resp. vynakladať obrovskú dávku trpezlivosti 
pri doučovaní, bola a neustále je, obdivuhod-
ná. Významne sa angažuje v spoločenskom 
živote. Pamätné sú ňou spoluorganizované 
letné tábory či výlety so žiakmi na Britské 
ostrovy, na ktoré pretrvávajú živé spomien-
ky nielen u samotných žiakov – aktérov, ale 
aj ich rodičov. Jej výnimočne hlboká dávka 
empatie sa prejavila v časoch bezprecedentnej 
situácie počas pandémie koronavírusu, kedy 
aktívne a nezištne pomáhala tým najzrani-
teľnejším.    

Primátor mesta udelil Mgr. Anne Have-
rovej cenu Osobnosť mesta za rok 2021 za 
aktívnu občiansku angažovanosť a prácu vo 
výchovno-vzdelávacom procese, za zásluhy 
v rozvoji školstva v meste.

Ing. Peter 
Pecho

V prípade Petra Pe-
cha platí, že úspech 
a pocit šťastia sú má-
lokedy prejavom ná-
hody, ktorá sa nám 
jednoducho pritrafí. 
Smelo môžeme po-
vedať, že v jeho prí-
pade vystaval svoj úspech na troch pilieroch: 
túžbe, myšlienke a čine. Práca, ktorú robí, ho 
napĺňa a stáva sa zdrojom jeho sebarealizácie. 
Je mimoriadne aktívny v hľadaní rôznych rie-
šení pre mesto a jeho fungovanie. Množstvo 
podnetov, pripomienok a nápadov pomohlo 
Starej Turej nielen ich vyslovením, či prezen-
tovaním, ale najmä ich realizáciou. Z viace-
rých významných mestotvorných aktivít spo-
menieme napríklad „vzkriesenie“ židovského 
cintorína v Starej Turej, kde s partiou dob-
rovoľníkov vytvorili úžasné mystické miesto 
s výrazne silným odkazom. Svoje názory 
a predstavy prezentuje trpezlivo, s vysokým 
stupňom empatie, pričom na veci sa pozerá 
z vyššej perspektívy a v potrebných súvislos-
tiach. Príkladný rešpekt s vysokou dávkou 
empatie voči ostatným, hoci aj oponentom, 
posilňuje jeho argumentáciu v diskusii. 

Primátor mesta udelil Ing. Petrovi 
Pechovi cenu Osobnosť mesta za rok 2021 za 
aktívnu občiansku angažovanosť, filantropiu 
a podporu v oblasti rozvoja a zveľaďovania 
mesta.

Ján Kýška
Vášnivý bežec, ktorý 
rozbehal Starú Turú. 
Zakladateľ turanskej 
bežeckej komunity 
toRun, otec projektu 
Beh Dubníkom, kto-
rý sa spája nielen so 
športovým duchom, 
ale aj ľudským prí-
stupom k tým, ktorí 
potrebujú našu po-
moc. Výborný organizátor a skvelý moderá-
tor viacerých podujatí. Ale najviac športovec, 
manažér dvojkolesových tátošov a ozajstný 
priateľ.

Primátor mesta udelil Jánovi Kýškovi 
cenu Osobnosť mesta za rok 2021 za vzornú 
reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta, 
propagáciu aktívneho spôsobu života pro-
stredníctvom bežeckej skupiny toRun a or-
ganizovanie tradičného športového podujatia.

Každý jeden z ocenených je svojim príbehom 
pre nás mimoriadnou inšpiráciou. Pretože 
práve vďaka takýmto ľuďom dokážeme meniť 
veci k lepšiemu.

 n Kancelária primátora mesta 
Autor foto: Dušan Haver
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Mesto Stará Turá
zastúpené PharmDr. Leopoldom 
Barszczom, primátorom, vyhlasuje

V ÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie funkcie riaditeľ 

Technických služieb Stará Turá, 
mestská príspevková organizácia

Miesto výkonu práce: Technické služby, 
Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a iné kritéria a požiadavky v súvislos-
ti  s obsadzovanou funkciou:
 § ukončené úplné stredoškolské 

vzdelanie s maturitou ekonomického 
alebo technického zamerania alebo 
VŠ I.- II. stupňa ekonomického alebo 
technického zamerania 

 § znalosť legislatívy v oblasti verejnej 
správy, 

 § znalosť všeobecne záväzných nariadení 
mesta Stará Turá,

 § bezúhonnosť,
 § organizačné a komunikačné schopnosti, 

s a mostat nos ť ,  z odpoved nos ť , 
spoľahlivosť, rozhodnosť, odolnosť voči 
stresu, manažérske schopnosti,

 § ovládanie práce s PC, vodičský preukaz 
skupiny B

Druh pracovného pomeru: 
hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat: 1 200 EUR/mesiac. 
Platové podmienky budú upravené podľa  
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone prá-
ce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov

Predpokladaný termín nástupu: 
1. júl 2022
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu 
s požadovanými prílohami (doklady musia 
byť originály alebo  úradne overené) je po-
trebné zaslať na adresu:
Mesto Stará Turá
Mestský úrad Stará Turá
SNP 1/2, 916 01  Stará Turá
alebo osobne doručiť do podateľne 
Mestského úradu mesta Stará Turá.
Obálku označte v ľavom hornom rohu 
„NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – 
riaditeľ TSST“. Uzávierka prijímania 
žiadostí je 10. 6. 2022 do 14.00 hodiny.

Ďalšie informácie: Mgr. Soňa 
Krištofíková, č. tel: 032/746 16 12, 
0915 984 311

 n PharmDr. Leopold Barszcz 
primátor mesta

Nákupte a podporte 
jeden z našich projektov
Každoročne z Nadácie COOP Jednota je v rámci regiónu podporená obec alebo mesto 
s troma svojimi projektmi. S potešením konštatujeme, že už druhý rok po sebe do 
hlasovania postúpilo mesto Stará Turá.

V rámci súčasného 6. ročníka nadačného 
Programu podpory lokálnych komunít sa 
mesto zapojilo so svojimi 3 projektmi, za 
ktoré budú môcť hlasovať zákazníci v pre-
dajni COOP Jednota Stará Turá v termíne 
od 15.5.2022 do 15.6.2022.

V predajni je k dispozícii hlasovacia 
urna s popismi troch projektov. Zákazní-
ci vhodením žetónov do urny zahlasujú za 
projekt, ktorý si vybrali a chcú ho podporiť. 
Za každých 5 € zo zrealizovaného nákupu 
dostane zákazník 1 žetón, ktorý môže po-
užiť na ľubovoľný projekt. Príďte hlasovať 
a tak podporiť „svoj“ projekt.

Hlasovanie za projekty:
1. Cyklonabíjačky v meste Stará Turá
2. Oválne parkové sedenie na detskom 

ihrisku pri Dome služieb
3. Doplnenie detského ihriska Kujanovec

Bližšie info tu:
https://coopprievidza.sk/program-podpo-
ry-lokalnych-komunit-vybrali-sme-hlasuj-
te2022/

 n Mgr. Jana Potfajová, 
riadenie projektov
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Aplikácia SOM  
(Správy o meste)

 n Kancelária primátora

V predchádzajúcom čísle Sta-
roturianskeho spravodajcu 

sme na stránkach s pokračova-
ním predstavenia ďalšej súčas-
ti aplikácie absentovali. Ďalší 
modul Vám tak predstavujeme 
v tomto vydaní. 

Dnes Vám predstavujeme 
modul: STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA
§  už ako názov prezrádza, 
v tomto module si môžete 
prečítať archivované čísla 
nášho mesačníka. V prípade, 
že si nestihnete niektoré číslo 
zakúpiť alebo niekde čakáte 

a chcete si skrátiť 
chvíľu čítaním 
Staroturianskeho 
spravodajcu, je 
toto jedinečná 
možnosť ako ho 
mať stále so sebou.

V ďalšom čísle si 
posvietime na modul: 
ÚRADNÁ TABUĽA

V prípade, že Vás 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). 

Pravidlá 
participatívneho 
rozpočtu  mesta 
Stará Turá
V roku 2019 prijalo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá VZN 
č. 7/2019 o participatívnom rozpočte pre mesto Stará Turá, 
ktoré predpokladalo dvojročný cyklus participatívneho roz-
počtu a tiež systém pravidelného stretávania sa komunít. 
Prvé stretnutia a návrhy projektov sa očakávali v roku 2020, 
no  pandémia, ktorá vypukla v úvode roka 2020, obmedzila 
aktivity a zhromažďovanie sa obyvateľov. Tento rok došlo 
k postupnému uvoľňovaniu obmedzení, preto je možné pri-
stúpiť k napĺňaniu účelu participatívneho rozpočtu. K tomu, 
aby sa ešte tento rok mohli realizovať malé projekty z parti-
cipatívneho rozpočtu mesta, bolo potrebné zmeniť pravidlá, 
pretože obmedzujúcim faktorom bol jeho dvojročný cyklus. 
Keďže pravidlá nemusia mať formu VZN, bolo pôvodné 
VZN zrušené a boli prijaté Pravidlá participatívneho rozpoč-
tu pre mesto Stará Turá, ktoré majú formu smernice, sú teda 
flexibilnejším predpisom. Na základe týchto pravidiel je pre 
rok 2022 priestor na predkladanie projektov od 27.05.2022 
do 27.06.2022. O tom, ktoré projekty budú môcť byť v tomto 
roku aj zrealizované, rozhodnú obyvatelia mesta vo verej-
nom hlasovaní. Pre rok 2022 je na participatívny rozpočet 
vyčlenená celková čiastka EUR 15.000,-. Všetky bližšie in-
formácie k participatívnemu rozpočtu nájdete na webovom 
sídle mesta www.staratura.sk.

 n Mgr. Iveta Gavačová, 
poslanec MsZ a zástupca primátora

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

 § Medzinárodný deň detí oslávime v stredu 1. 6. 2022. V dopoludňajších 
hodinách v priestoroch ZŠ na akcii Športový deň, na ktorý sme získali 
grant z Nadácie SPP a o 14.00 hod. na Námestí slobody v Starej Turej na 
akcii Deťom pre radosť. Súčasťou programu budú nielen hry a súťaže pre 
deti, ale i exhibičné vystúpenia malých športovcov a tanečníkov z našich 
škôl, školských zariadení a športových klubov. V prípade nepriaznivého 
počasia sa program uskutoční v DK Javorina.

 § V stredu 8. 6. je Deň najlepších priateľov a pri tejto príležitosti 
organizujeme literárnu súťaž pre deti základných škôl s témou: Mám 
šťastie, že som ťa stretol/stretla. Literárne dielko by malo byť napísané 
ako vyznanie svojmu najlepšiemu priateľovi/priateľke (napr. formou 
listu, básne,...). Rozsah nie je určený. Vyhlásenie súťaže: 13. 5. 2022, 
uzávierka súťaže: pondelok 6. 6. 2022. Deti môžu svoje práce posielať 
do 6. 6. na cvcstaratura@gmail.com. Najlepšie práce budú odmenené 
a prezentované v CVČ i na našich webových stránkach.

 § V stredu 8. 6. pozývame do CVČ malých chovateľov na akciu Moje 
najmilšie zvieratko. Jedná sa o súťaž, v ktorej bude hodnotená slovná 
prezentácia (predstavenie) svojho zvieratka. Záujemcovia môžu prísť 
so svojimi miláčikmi o 15.00 hod. Zo súťaže sú z dôvodu bezpečnosti 
detí a zvierat vylúčené psy, mačky, jedovaté hady a pavúky. Na všetkých 
súťažiacich čaká malé prekvapenie. Akcia je bezplatná a deti sa na ňu 
nemusia hlásiť vopred.

 § Pre deti, ktoré v tomto roku v CVČ navštevovali nejaký krúžok, 
pripravujeme akciu 3, 2, 1... Hurá prázdniny. Akcia sa uskutoční v CVČ 
30. 6. – 1. 7. 2022 a na deti čaká nielen množstvo hier a zábavy, ale 
i večerná diskotéka, letné kino a prespávačka v telocvični. Kapacita je 
obmedzená a na akciu sa je treba vopred prihlásiť. Poplatok: 2,- eurá

 n Věra Tepličková, CVČ Stará Turá
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Strieborná cena 
z Japonska  pre 
Karolínu od Prezidenta 
IE-NO-HIKARI Association
„Učešem Ti vlasy a budeš ešte krajšia“, povedalo slniečko zvedavej mačke, ktorá si vykračovala 
po streche. Páči sa Vám táto úsmevná predstava? Porotu na 29. ročníku svetovej súťaže 
WORLD CHILDREN´S PICTURE CONTEST v Japonskom Tokiu veľmi zaujala a jej originálnu 
výtvarnú podobu ocenila. A kto bol autorom tejto úspešnej práce?

Nádejná osemročná umelkyňa KAROLÍNA 
KANDRÍKOVÁ, ktorá navštevuje výtvarný 
odbor Základnej umeleckej školy v Starej Tu-
rej. Jej fantazijná kolorovaná kresba slniečka, 
češúceho mačku, získala STRIEBORNÚ 
CENU od Prezidenta IE-NO-HIKARI 
Association Kurihara Takamasa. Víťazi boli 
vybraní po dvoch fázach dôkladného posu-
dzovania odbornou porotou, ktorá hodnotila 
10 000 prác až z 50 krajín sveta. Karolínka 
je jedinou ocenenou žiačkou zo Slovenska 
a jej práca je publikovaná v Pamätnej knihe 
víťazov. 

Táto prestížna súťaž má dlhoročnú 
tradíciu. Pôvodne bola prvýkrát organizo-
vaná pri príležitosti 30. výročia najpredá-
vanejšieho japonského rodinného časopisu 
IE-NO-HIKARI. Od roku 1993 prebieha 
v súčasnej podobe ako svetová súťaž, podpo-
rujúca sebavyjadrenie detí prostredníctvom 
svojej výtvarnej tvorby. Sponzorujú ju dve 
japonské ministerstvá – Ministerstvo zahra-
ničných vecí a Ministerstvo školstva, kultú-
ry, vedy a techniky. Do tejto súťaže sa žiaci 
výtvarného odboru ZUŠ, pod vedením Mgr. 
Miroslavy Lacovej zapojili druhýkrát, a to 

opäť úspešne. V jej 27. ročníku získala Bron-
zovú cenu žiačka Júlia Stanová. Karolínke 
blahoželáme k významnému úspechu a praje-
me jej, aby mala ešte veľa takýchto úspešných 
fantazijných nápadov. 

 n Mgr. Miroslava Lacová 
ZUŠ Stará Turá

SÁRA LUŽNÁ,  žiačka 
výtvarného odboru ZUŠ 
Stará Turá –  držiteľka 
CENY SVÄTÉHO 
GORAZDA za rok 2021
Po dvojročnej odmlke sa v piatok (29. 4.) večer v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského 
hradu, uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti odovzdávania Ceny svätého 
Gorazda. Ocenenie učiteľom, oddaným svojej pedagogickej práci, ale aj žiakom a študentom 
odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Tieto 
morálne ocenenia nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte 
školstva. Symbolicky sú nazvané po prvom známom učencovi v dejinách nášho národa. 

Cenu svätého Gorazda žiakom a študentom 
udelilo Ministerstvo školstva za mimoriadne 
výsledky celoštátneho významu alebo repre-
zentáciu Slovenskej republiky v zahraničí 
v študijnej oblasti, záujmovo – umeleckej 
oblasti, výskumno – vývojovej oblasti, za 
mimoriadny športový výkon alebo humánny 
čin v predchádzajúcom roku. Z viac ako 200 
nominácií vybrala odborná komisia na ocene-
nie spolu 30 žiakov (desať žiakov základných 
škôl a umeleckých škôl, desať stredoškolákov 
a desať študentov vysokých škôl). 

Najmladšou ocenenou žiačkou (9 ro-
kov) a jedinou z výtvarných odborov ZUŠ 

na celom Slovensku, ktorá si prevzala toto 
významné ocenenie z rúk ministra školstva, 
vedy, výskumu s športu SR Branislava Gröh-
linga, sa stala SÁRA LUŽNÁ, žiačka vý-
tvarného odboru ZUŠ Stará Turá.

Sárka získala Cenu svätého Gorazda za 
reprezentáciu Slovenskej republiky v za-
hraničí v záujmovo – umeleckej oblasti. Za 
získanie najvyššieho ocenenia svetovej sú-
ťaže The 51st International Children´s Art 
Exhibition v Japonsku – Ceny ministra za-
hraničných vecí Japonska Motegi Toshimit-
su a zároveň za získanie bronzovej medaile 
(posudzovali 32 779 prác z 39 krajín sveta). 

Ocenenie získala i na ďalšej svetovej súťaži, 
a to v Taiwane – Certifikát za zásluhu a kre-
atívne maľovanie. Sárkine práce boli súčasťou 
mnohých výstav, z tej poslednej virtuálnej, 
v New Yersey, jej prišlo povzbudenie v podo-
be ocenenia a titulu Mladý nádejný umelec. 
Malá výtvarníčka sa túži stať ilustrátorkou 
detských kníh, k čomu ju motivuje i jej ďalší 
úspech. Jej práca je uverejnená k básni Koral 
v knihe autorky Kataríny Holubekovej Naďo-
vej Rýmové vyprávačky Starého Tura.  

„Výsledky, ktoré ste dosiahli, sú odrazom 
Vášho talentu. Pevne verím, že získanie Ceny �

 n Karolínka Kandríková
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Stretnutie 
Ukrajincov
Ráno 24. 2. bolo pre mnohých z nás šokom – Ukrajina bola 
napadnutá ruským vojskom. Zrazu sa náš život posunul do 
inej roviny. Uvedomili sme si hodnotu a cenu mieru, ktorý sme 
považovali za samozrejmú súčasť našich životov. Vnímanie určitej 
dávky ohrozenia nás otvorilo a uvoľnila sa v nás potreba pomáhať 
ľuďom, predovšetkým ženám, ktoré hľadali bezpečné prostredie 
pre seba a svoje deti.

Aj obyvatelia nášho mesta prejavili kus po-
chopenia, dobrosrdečnosti a ponúkli nový 
dočasný domov ľuďom z Ukrajiny, ktorí ute-
kali pred nebezpečenstvami a hrôzami voj-
ny. Prijali ich do svojich domov, bytov, chát 
a penziónov. Najväčší počet ukrajinských 
žien a detí sa ubytoval na internáte SOŠ. 
Okamžite sa rozbehla zbierka potravín, ktorú 
zastrešovali pracovníci DK Javorina, sociál-
neho oddelenia MsÚ a členky komisie pre 
sociálne veci a bývanie. Veľkú pomoc im po-
skytli aj dobrovoľníčky v sociálnom šatníku, 
ktorý sa vďaka chuti pomáhať intenzívne plnil 
oblečením, obutím, hračkami a rôznymi iný-
mi potrebnými vecami. V ponuke bol a stále 
pokračuje i jazykový kurz, ktorý im pomáha 

ľahšie sa uplatniť na 
trhu práce a zaistiť si finančné prostriedky. 
Bola tu nová náročná situácia, ktorá opäť 
preverila schopnosti adaptovať sa a riešiť 
mnohé problémy. Vďaka pracovníkom MsÚ 
a množstvu nadšencov sme zvládli aj túto 
zložitú situáciu.

Keďže ľudia z Ukrajiny boli ubytovaní 
po celom meste a nemali možnosť sa bližšie 
spoznať a vytvoriť užšiu komunitu, skupina 
dobrovoľníkov pre nich zorganizovala 30. 
apríla stretnutie. Vzhľadom na ich početnosť 
bola využitá ponuka priestoru Cirkvi bratskej. 
Členenie modlitebne takmer ideálne napĺňalo 
potreby na spoločný program, tvorivé činnos-
ti aj malé pohostenie. Ukrajinské rodiny pri-

vítal p. Hladík, kto-
rý aktívne pomáha 
týmto ľuďom, hľadá 
pre nich ubytovanie 
a materiálnu pomoc. 
Snahou organizáto-
rov bolo informovať 
rodiny o voľnočaso-
vých ponukách pre 
deti v CVČ a ZUŠ. 
Deti zo ZUŠ sa pre-
zentovali aj krátkou 
hudobnou a taneč-
nou ukážkou. Srdcia 

detí si svojou spontánnosťou a bezprostred-
nosťou získal Dr. Klaun, ktorý priniesol veľa 
smiechu a radosti všetkým deťom ale aj ro-
dičom. Utíšenie medzi deťmi nastalo počas 
tvorivých dielničiek a pri príbehu Tajomstva 
veľkonočných vajíčok. 

Ukrajinci neboli len prijímateľmi pohos-
tenia, ale darovali nám aj kus svojho srdca. 
Emotívne silné chvíle pripravila Viktorka 
z Ukrajiny, ktorá svojím nádherným spevom 
o nezlomnosti Ukrajincov vtlačila slzy do 
očí všetkým. Veselšie, ale taktiež burcujúce 
piesne zaspievali ženy, ku ktorým sa pridalo 
takmer celé obecenstvo. Je potrebné spome-
núť aj usilovné ruky ukrajinských žien, ktoré 
počas celého dňa spolu s ostatnými dobrovoľ-
níčkami pripravovali pohostenie a občerstve-
nie pre všetkých. 

Radosť a spokojnosť detí a ich matiek 
bola tou najväčšou odmenou pre množstvo 
nezištných ľudí, schopných venovať svoj čas 
a financie, aby mohli pripraviť toto podujatie. 
Cieľom bolo nielen umožniť ľuďom z Ukra-
jiny stretnúť sa na jednom mieste, ponúknuť 
im zaujímavý program spolu s informáciami 
o ponukách v Starej Turej, ale ukázať im pri-
jatie a snahu včleniť ich do života mesta. 

 n Za všetkých dobrovoľníkov 
Júlia Bublavá

svätého Gorazda sa stretne so zaslúženým uznaním vo Va-
šom okolí a naplní hrdosťou Vás ako aj ľudí, ktorí sa podie-
ľajú na Vašom ľudskom a študijnom formovaní. Dovoľte 
mi ešte raz Vám poďakovať za Váš prístup k povinnostiam 
a ľudským hodnotám,“ napísal Sárke minister školstva. 

Slávnostný akt oceňovania bol večerom plným 
emócií a príbehov výnimočných učiteľov a talentova-
ných žiakov. Na pódiu si prevzali ocenenia desiatky 
inšpiratívnych ľudí zo školského prostredia. Ocenená 
bola ich obetavosť, pracovitosť, vytrvalosť rozvíjať svoj 
talent. Sárka je už štvrtou žiačkou Mgr. Miroslavy 
Lacovej, ktorej bola udelená Cena svätého Gorazda. 
Prajeme jej, aby si uchovala v sebe tento krásny okamih 
a svoj prirodzený talent, spoločne s odborným vede-
ním, naďalej rozvíjala. Blahoželáme k významnému 
oceneniu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

 n Mgr. Miroslava Lacová 
ZUŠ Stará Turá

�

 Rímskokatolícka farnosť v Starej Turej pozýva na 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý bude počas 
Staroturianského jarmoku 10. a 11. júna 2022. 
V rámci programu pripravujeme farskú tombolu, 

bazár kníh, program pre deti a možnosť 
vystúpiť na kostolnú vežu a pozrieť si kostolné 

zvony. Výťažok z akcie bude venovaný na 
opravu starej katolíckej školy a kostola.
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Dom kultúry Javorina pripravuje

 Zájazdy

 n 9. júla 2022  – BOJNICE – možnosť 
navštíviť Národnú zoologickú záhradu Boj-
nice, ktorá je najstaršou a najnavštevovanej-
šou ZOO na Slovensku s 360 druhmi zvierat, 
Bojnický zámok – jeden z najkrajších zámkov 
na Slovensku, ktorý sa po prvýkrát spomína 
v listine zoborského opátstva z roku 1113, 
termálne kúpalisko Čajka s troma bazénmi 
(plavecký 50 m / 2,5 m a 2 detské) alebo 30 
metrov vysokú vyhliadkovú vežu Bojnice, 
ktorá je dostupná pre každého – rodinu, deti 
alebo seniorov, s úžasnými výhľadmi.

 Poplatok za dopravu: 11,- €

 n 30. júla 2022  – ORAVA – poznávací 
autobusový zájazd pre celú rodinu. Môžete 
sa tešiť na vyhliadkovú plavbu na pltiach po 
rieke Orava popod bradlo Oravského hradu 
s odborným výkladom histórie pltníctva a na 
jazdu vláčikom po Oravskej lesnej železnici, 
ktorá pôvodne slúžila na zvážanie dreva. Po-
čas zájazdu je možnosť individuálne navštíviť 
Oravský hrad.
 Poplatok za zájazd: dospelá osoba 45,- €, 
dôchodca, študent 37,- €, dieťa 6 – 15 rokov 
32,- €, dieťa do 6 rokov 22,- € (doprava + 
plte + železnica)

 n 13. augusta  2022  – ZOO ZLÍN / LEŠNÁ  
– precestujte celú Zem za jeden deň! ZOO 
ponúka cez 210 druhov zvierat z celého sveta, 
ktoré nie sú zatvorené v klietkach, ale žijú 
vo voľných výbehoch v prírodnom bioparku. 
Neodmysliteľnou súčasťou areálu je zámok 
Lešná z konca 19. storočia so zbierkami 
porcelánu, obrazov a trofejí, dokumentujúci 
vysokú úroveň bývania na šľachtickom sídle.

 Poplatok za dopravu: 11,- €

 n 20. augusta  2022  – LEDNICE  – Led-
nicko-valtický areál spája to najlepšie z južnej 
Moravy. Ide o najrozsiahlejší krajinný celok 
v Európe, od r. 1996 zapísaný v zozname sve-
tového a kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Počas dňa je možné navštíviť rozsiahly zámok 
Lednice, bohaté zámocké záhrady. Vychádz-
kou cez park a lesík sa dostanete k Minaretu 
i Janovmu hradu. Využiť môžete i plavbou 
loďou. Pre návštevníkov je k dispozícii Mú-
zeum hračiek a múzeum s expozíciou Ako sa 
žilo za tatička Masaryka. Zaujímavým spes-
trením dňa je výstava sôch z piesku, v tomto 
roku na tému grécka mytológia.

 Poplatok za dopravu: 11,- €

 n 3. septembra  2022  – TULLN (Rakúsko)  
– obľúbená medzinárodná výstava kvetov 
a záhrad, považovaná za skutočný rakúsky 
raj kvetín. Privítajú vás nielen ruže, orchidey, 
trvalky, ale aj rôzne rezané kvety, okrasné 
a črepníkové rastliny, majstrovskú kvetinové 
diela a zaujímavo naaranžované ovocie a ze-
lenina. Nenechajte si ujsť pohľad na tisíce 
kvetov usporiadaných najlepšími rakúskymi 
záhradkármi a kvetinármi do jedinečných 
kvetinových umeleckých diel! V závere zá-
jazdu, vo večerných hodinách sa zúčastníte 
na nádhernom ohňostroji nad mestom Tulln 
i nad Dunajom. Návrat do Starej Turej v ne-
skorých nočných hodinách.
 Poplatok za zájazd: dospelá osoba: 30,- €, 
dieťa 6 – 15 rokov 21,- €

Premietanie
 n 8. júna 2022  o 19:00 hod.   – PREMLČANÉ  – filmový triler, v ktorom Karel Roden 

v hlavnej úlohe odkrýva dávny a takmer zabudnutý zločin. Hlavný hrdina Radek sa vydáva 
na cestu pomsty a každého, koho sa jeho príbeh dotkne, čaká šokujúce odhalenie. Film otvára 
tému premlčaných zločinov a získal už niekoľko ocenení na zahraničných festivaloch.

 MP od 12 rokov; 95 min. Vstupné: 5,- €

Informácie o podujatiach 
a vstupenkách  v kancelárií 

DK Javorina Stará Turá 
tel. č. 032 776 33 66, e-mail: 

dkjavorina@gmail.com, 
www.dkjavorina.sk

Dom kultúry Javorina Stará Turá hľadá 
záujemcov o prenájom priestoru na reklamu, 

nachádzajúci sa  na ulici Gen. M. R. Štefánika, oproti pošte.

V PRÍPADE ZÁUJMU BUDÚ PÔVODNÉ 

VITRÍNY ZREKONŠTRUOVANÉ. 

Poplatok za prenájom je 50,- € polročne. Záujemcovia sa môžu hlásiť 

v kancelárii DK Javorina, tel. 032/776 33 66, e-mail dkjavorina@gmail.com. 

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Ďuranová, Mária: Všetci to vedia
Górecki, Wojciech.: Planéta Kaukaz 
Lindströmová, Inga: Vietor v zálive
Repová, Hana: Súkromné problémy - 

Sebastian 
Simson, Joe: Vábivé ticho (rozprávanie 

o alpinizme, horolezectve)

n DET EK T Í V K Y
Granger, Ann: Vražda mezi námi  
Klevisová, Michaela: Dům na samotě

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Bellová, Alice: Dokážeme zachrániť 

planétu Zem?
Kucharík, Juraj: Európa (najkrajšie výlety) 

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Hrachovcová, Michaela: Hnedáčik a 

nájdená podkova
Socha, Radomír: Cifruška Lipienka a jej 

kamaráti

n DET SK Á 
NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Babicová, Violeta: Abeceda správneho 

dievčaťa
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Kvety uvädajú, ľudia zomierajú,  
ale spomienky na našich rodičov 

navždy v srdciach zostávajú.

  Dňa 25. 5. 2022 
sme si pripome-
nuli 20. výročie 
odchodu do več-
n o s t i  n a š e j 

mamy, starej mamy, prastarej mamy 
a svokry p. Márie TRUHLÍKOVEJ.
Zároveň si dňa 26. 6. 2022 pripomenieme 
smutných 40 rokov, čo nás predišiel do 
večnosti náš otec, starý otec a svokor p. 
Ambróz TRUHLÍK.

S láskou spomína dcéra Anna 
a syn Anton s rodinami.

•

Cieľ človek tu má uložený, 
čo nemôže zmeniť nikto z nás. 

Hoc by bol ako povýšený, 
raz klesne, príde smrti čas. 

Skôr, než sa spamätá, 
odíde náhle zo sveta.

 Dňa 7. 6. 2022 si pripomenie-
me smutných 25 rokov, čo nás 
opustil náš otec, dedko a pra-
dedko pán Ján GORČÍK.

S láskou spomínajú 
vnúčatá s rodinami.

Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach.

  Dňa 1. 6. 2022 
uplynie 14 rokov, 
čo nás opustil môj 
brat, otec a ujo 
Emil ŠARKÖZY.

S láskou spomína rodina.
Dňa 13. 6. 2022 uplynie 12. výročie, kedy 
nás opustila moja mama, babička, prababič-
ka Mária ŠARKÖZYOVÁ.  

S láskou spomína dcéra s rodinami.

•

    

Dňa 11. 6. 2022 uplynie 15 rokov, čo nás 
navždy opustila naša drahá mama, babička 
a svokra Mária KRIŠTOFOVÁ a dňa 13. 9. 
2022 uplynie 11 rokov od smrti jej milova-
ného manžela, drahého otca a starého otca 
Jána KRIŠTOFA. Dňa 31. 8. 2022 uplynie 
10 rokov od smrti nášho milovaného brata, 
švagra a strýka Jána KRIŠTOFA ml.

S úctou a láskou spomína celá rodina.

•

Nesmúťte, že som odišiel, 
len pokoj mi prajte 

a v srdci večnú spomienku 
si na mňa zachovajte.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s mojim 
manželom, našim bratom, 
švagrom, krstným otcom, 

ujom a strýkom Emilom BATKOM, ktorý 
nás po ťažkej chorobe navždy opustil dňa 17. 
mája 2022 vo veku 64 rokov.

Smútiaca rodina.

MATRIČNÉ 
OKIENKO

n VÍTAME BÁBÄTKÁ

Maximilián Valenčík, Richard Krč, 
Arthur Nathaniel Hubina, Teo 
Bezecný

Počet narodených detí: 8

n UZATVORILI MANŽELSTVO

Počet uzavretých manželstiev: 1

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY

Zvonimír Lehotský, Michal Magál, 
Anna Klimáčková, Anna Nemcová, 
Jozefa Štesová, Milan Baranovič, Pavol 
Mikolášek  

Počet úmrtí: 7

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

Dňa 3. júna 2022 uplynú tri roky, čo nás vo veku 81 
rokov navždy opustil náš drahý manžel a otec, 
Ing. Gustáv RUMÁNEK.
Narodil sa 14. novembra 1937 v Novom Meste nad 
Váhom, kde aj skonal. Väčšinu svojho života prežil 

v Starej Turej, kde pracoval v Chirane Stará Turá ako konštruktér. 
Na svojom konte mal viac ako 30 autorských patentov, pri ktorých 
vývoji spolupracoval napr. aj s MUDr. Pavlom Törökom, CSc.
Na dôchodku vydal niekoľko zbierok básní, dlhoročne a pravidelne 
sa venoval tiež regionálnej publicistike, ako aj investigatívnej his-
toriografii. Zanietene podnecoval intenzívnu výstavbu pamätníkov 

mnohých významných osobností na úrovni trenčianskeho regiónu. 
Svojou neutíchajúcou spoločensky prospešnou činnosťou podstatne 
prispel k zveľaďovaniu kultúrneho života svojho rodného kraja. 
Spolu s manželkou Mgr. Elenou Rumánkovou (učiteľkou, maliarkou 
a spisovateľkou) a spisovateľkou Mgr. Zuzanou Kuglerovou založil 
časopis Staroturiansky spravodajca.
Aktívnym prístupom k životu a odkazom svojej práce sa stal zdro-
jom trvalej inšpirácie nielen pre svoje najbližšie okolie a to aj po 
skončení svojho života.

Česť jeho vzácnej pamiatke!
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 Ďalšie príbehy Židov 
 Prípad Morgensternovcov
Po jari 1942 boli skoro všetci židovskí občania Starej Turej deportovaní do koncentračných 
táborov. Zostali tu po nich majetky hnuteľné aj nehnuteľné. Domy gardisti uzamkli. A tak 
ako po celom Slovensku, niektorý majetok gardisti arizovali hneď. Niečo z majetku Židov 
dostali správcovia z radov gardistov a ich prisluhovačov. Niektoré zostali v správe obce 
Stará Turá. V štátnom archíve v Trenčíne som sa snažila zistiť, ktorí ľudia majetky arizovali, 
ktorí boli ich správcovia a ktorí sa neskôr (zrejme po vojne) zúčastnili na dražbe. Z archívu 
som zistila toto: 

Už v r. 1941 okresný úrad v Novom Meste 
nad Váhom žiadal (podľa výnosu minister-
stva vnútra) notársky úrad v Starej Turej 
o vyhotovaní súpisu židovských domácností, 
ktoré by mali obsahovať tieto údaje:
1. Ulicu a číslo domu a či ide o árijský 

alebo židovský dom
2. Meno držiteľa bytu, resp. domácnosti
3. Počet obytných miestností
4. Mená Židov, ktorí tam bývajú
5. Koľko je tam voľných miestností
V súpise boli uvedení Dávid Schlessinger (ži-
dovský dom), Bertold Bastin (ŽD), Herman 
Morgensern (ŽD), Mojžiš Blumen (árijský 
dom), Elena Weissenstein (ŽD), Gejza Gut-
stein (ŽD), Ignác Weissenstein (ŽD), Jozef 
Gutstein (ÁD), MUDr. Ignác Kaiser (ŽD), 
Alexander Langfelder (ŽD).
V tom istom roku ustanovili správcov židov-
ských domov:
1. Karol Bilčik, súkromník, stal sa 

správcom domu Alexandra Langfeldera
2. Anton Horečný, hostinský, stal sa 

správcom domu Bertolda Bustína
3. Pavol Kováčik, murár, stal sa správcom 

domu Gejza Gutsteina
4. Jozef Máček, obchodník, stal sa 

správcom domu Dr. Oskara Bustína 
z Bratislavy

5. Emanuel Púček, robotník, stal sa 
správcom domu Hermana Morgensterna

6. Ján Pavlovič, tokár dreva, stal sa 
správcom domu Dr. Ignáca Kaisera

7. Michal Vagač, robotník, stal sa 
správcom domu Marcela Weissensteina

8. Michal Žemla, obchodník, stal sa 
správcom domu Terézie Schwartzovej-
Róthovej

9. Ferdinand Galbavý, poštár, stal 
sa správcom domu Dr. Alžbety 
Lichtmanovej, manželky Františka 
Wintera

10. Peter Galbavý, bankový riaditeľ, stal sa 
správcom domu Židovskej náboženskej 
obce

11. Ondrej Durec, stal sa správcom domu 
Juliusa Fuchsa (č. d. 737)

Po deportácii Židov dostala žandárska sta-
nica za úlohu spísať hnuteľný majetok v ich 
bytoch, zapečatiť ich a odovzdať kľúče. Vy-
konali to 29. apríla 1942, ale ešte predtým 
21. 4. 1942 boli spísané u Židov prepychové 
predmety. V týchto zoznamoch sú uvedení 
Židia, ktorých kompletné rodiny skončili 
v koncentračných táboroch. Snažila som sa 
dopátrať, ktoré domy boli arizované. Dom 
a sódovkáreň arizoval Truhlík. Našla som 
doklad, že o arizáciu po majetku sódovkára 

Schwartza požiadal Samek Alexander. Ne-
bolo mu vyhovené. Žiadosť o arizáciu podal 
aj Žigmund Rádocy – sódovkár. Nenašla som 
v archíve žiadne iné doklady o arizácii, ale 
to neznamená, že neboli aj ďalšie. Dom po 
MUDr. Lichtmanovej po jej úmrtí a úmrtí jej 
bývalého manžela asi pripadol obci. Dodnes 
sa mu hovorí Wintrovec.

Nenašla som ani doklady o dražbách ži-
dovského majetku. Ani neviem, či sa konali 
ešte cez vojnu, alebo až po vojne. Určite viem, 
že Dr. Winter požiadal pána Pražienku, aby 
kúpil jeho nábytok, aby vedel u koho je, keď 
sa vráti. A viem (už som o tom niekde pí-
sala), že otcov ujo kúpil dva domy po We-
issensteinovcoch. Určite sa predali i ďalšie 
židovské domy s výnimkou domu po Mor-
gensternovcoch. Od Ing. Ivana Sadloňa mám 
presne zdokumentované, čo sa stalo s domom 
Morgensterna. Rodina Morgensterna zahy-
nula celá v koncentračnom tábore. Po vojne 
sa ozvali dedičia – reštituenti, takže obec 
Stará Turá nemohla predať dom v dražbe. 
Pán Gustáv Sadloň kúpil dom od týchto reš-
tituentov. Bol však na ňom veľký dlh, ktorý 
musel zaplatiť nejakému Židovi z Brna. Po 
splatení dlhu zvyšok vyplatil potomkom jeho 
brata Emila Morgensterna a dvom potom-
kom po Morgensternovej manželke Jolane, 
rod. Dušinskej:
1. Zlatica Kreibichová, rod. 

Morgensternová (1906)
2. Margita Müllerová, rod. 

Morgensternová (1904)
3. Oľga Zachová, rod. Morgensternová 

(1907)
4. Oskar Morgenstern, neskôr 

premenovaný (1911)
5. Štefan Morgenstern, neskôr 

premenovaný (?)
6. Eduard Dušinský (?)
7. Oľga Dušinská – splnomocnila Michala 

Dušinského na predaj
Predaj riadil Ignác Hajnal. Emil Morgen-
stern (1874) s manželkou Jolanou, rod. Blau-
ovou, ktorí žili v Brietome, sa ešte v r. 1939 
prekrstili na katolíkov. Z archívu v Trenčíne 
som mala o tom záznam. A určite boli pri 
tom prekrstení aj synovia Oskar a Štefan. 
Oskar Morgenstern bol mäsiarom v Lubine. 
Sestra Emilia Morgensterna (1879) a asi aj 
jej muž zahynuli v koncentračnom tábore aj 
s dcérou Katarínou. V koncentračnom tábore 
tiež zahynula aj ďalšia sestra Berta (1888).

Pán Ivan Sadloň vlastní kúpno-predajnú 
zmluvu z r. 1948. Potomkovia po Emilovi 
žijú doteraz v Trenčíne pod zmeneným priez-
viskom, ktoré poznám, ale ho neuvádzam

 n Ing. Eva Tomisová
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Hurá do školy! 
Obdobie vstupu dieťaťa do školy je vážnym 
medzníkom v živote celej rodiny. Často dis-
kutovanou témou pred nástupom dieťaťa do 
základnej školy je otázka, či je dieťa dosta-
točne pripravené a schopné zvládnuť záťaž 
školskej výučby. Rodičia často nevedia ako 
by mali správne postupovať, preto je dôležité 
spolupracovať s triednymi učiteľkami v ma-
terskej škole, s centrom pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie, s logopé-
dom a s inými odborníkmi.   

V súvislosti s prechodom dieťaťa zo škôl-
ky do školy vystupujú do popredia pojmy 
školská zrelosť, pripravenosť či spôsobilosť.

Školskú zrelosť vnímame ako zrelosť cen-
trálnej nervovej sústavy (CNS). Prejavuje sa 
odolnosťou voči záťaži, schopnosťou sústrediť 
sa a emočnou stabilitou. Zrenie CNS ovplyv-
ňuje lateralitu, rozvoj motorickej a senzomo-
torickej koordinácie, je predpokladom rozvo-
ja sluchového i zrakového vnímania.

Školská pripravenosť zahŕňa oproti bio-
logickému zreniu skôr úroveň predškolskej 
prípravy z hľadiska schopností, vplyvu pros-
tredia a výchovy.

Pojem školská spôsobilosť chápeme ako 
termín, ktorý zahŕňa pojmy zrelosť a pripra-
venosť vo vzájomnej súčinnosti, teda zrelosť 
po stránke somatickej (telesnej), psychickej 
a sociálnej. 

Čo ako rodičia a učitelia očakávame od 
prváčika? Je potrebné, aby bola jeho reč čistá, 
zrozumiteľná, s dostatočnou slovnou záso-
bou, orientovalo sa v priestore (pravo-ľavá 
orientácia), poznalo tvary, malo primeraný 
grafomotorický prejav, správne zvládnuté dr-
žanie písacieho materiálu, bolo na určitý čas 
nezávislé od rodičov, dokázalo sa prispôsobiť 
v činnostiach ostatným, rešpektovať pravidlá. 
Ak by sme sa na dieťa pozreli komplexne, 
malo by v jednotlivých oblastiach zvládať 
tieto činnosti:

Jazyk, reč a poznanie:
 § pri spontánnom prejave hovoriť 

gramaticky správne 
(skloňovať, časovať, 
používať minulý, 
prítomný a budúci 
čas), používať všetky 
slovné druhy (slovesá, 
prídavné mená, 
podstatné mená);

 § sformulovať otázku 
a tiež na ňu odpovedať;

 § uprednostňovať 
verbálnu formu 
komunikácie (pomocou 
reči dosahovať cieľ);

 § informovať o svojich 
zážitkoch, pocitoch 
a prianiach;

 § vysvetliť význam slov (napr. žaba, kabát), 
vystihnúť charakteristickú vlastnosť, 
funkciu slova;

 § porozprávať známu rozprávku 
s udržaním dejovej línie, zoradiť obrázky 
(3 – 6) podľa deja;

 § vedieť naspamäť báseň, pieseň, riekanku 
a pod.;

 § poznať svoje meno, mená súrodencov, 
rodičov, kamarátov, vzájomné vzťahy, 
adresu;

 § tvoriť nadradené pojmy, kategórie (napr. 
hruška, jablko, slivka = ovocie);

 § tvoriť protiklady slov (napr. malý – veľký, 
teplý – studený);

 § pochopiť a zrealizovať inštrukcie (napr. 
„Vezmi si modrú pastelku a nakresli kruh 
do stredu papiera“.).

Sluchové vnímanie:
 § určiť, či sa dve slová rýmujú alebo nie;
 § rozlíšiť dvojice slov, či sú rovnaké alebo 

nie (hrady/brady, sud/sad, pije/bije);
 § určiť začiatočnú a poslednú hlásku 

v slove;
 § jednoslabičné slová rozložiť na hlásky 

napríklad: LES  g  L-E-S;
 § zopakovať vetu zloženú z piatich slov 

alebo zapamätať si štyri nesúvisiace slová.

Zrakové vnímanie:
 § v rade obrázkov odlíšiť, ktorý obrázok 

je iný, ak sa líšia v detaile, určovať 
odlišnosti vo vertikálnej i horizontálnej 
polohe;

 § nájsť zhodné obrázky;
 § doplniť chýbajúcu časť obrázka;
 § poskladať obrázok z niekoľkých častí;
 § zo šiestich obrázkov si aspoň tri 

zapamätať.

Matematické predstavy a pojmy:
 § rozlíšiť viac, menej, rovnako pri rôznej 

veľkosti a usporiadaní prvkov;
 § počítať do 10, určiť množstvo o jedno/

dve viac alebo menej;

 § triediť prvky (tvoriť skupiny) podľa 
kritérií: farby, veľkosti, tvaru;

 § zoradiť päť prvkov podľa veľkosti od 
najmenšieho po najväčší a naopak;

 § rozlišovať pojmy: malý – stredný – veľký, 
vysoký – vyšší – najvyšší, málo – menej 
– najmenej;

 § poznať a pomenovať geometrické tvary 
(kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik), 
priestorové telesá (guľa, kocka, kváder, 
hranol).

Motorika, grafomotorika:
 § udržať rovnováhu, poskakovať na jednej 

nohe, chytať a hádzať loptu;
 § prejsť bezpečne cez cestu;
 § uvoľniť ruku pri kreslení, správne držať 

ceruzku;
 § nakresliť postavu, príbeh, vlnovku, 

šikmú čiaru, „zuby“, horný a dolný 
oblúk;

 § nakresliť kruh, trojuholník a štvorec 
a pod.

Sociálne zručnosti:
 § spolupracovať, adekvátne komunikovať 

a dodržiavať pravidlá;
 § reagovať na pokyny autority, byť 

trpezlivý;
 § rozlišovať medzi hrou a úlohami;
 § zhodnotiť následky vlastného správania 

v jednoduchých situáciách;
 § pozdraviť, poďakovať, pomôcť pri 

domácich prácach; 
 § ovládať sebaobslužné zručnosti 

(obliekanie, stolovanie, hygienické 
návyky).

Na práci s deťmi je úžasné to, že koľko lás-
ky rozdáte, toľko jej dostanete späť, ba i viac. 
V každom z nich sa usilujme nájsť dobré 
vlastnosti, schopnosti, za ktoré ich vieme 
pochváliť. Nesústreďujme sa však len na ich 
dosiahnuté výkony v škole, nepreceňujme 
ich, ale predovšetkým sa s nimi denne roz-
právajme, hovorme s nimi otvorene, pohlaď-
me ich, pochváľme, uistime ich o našej láske, 
nezabúdajme na radosť a humor v životných 
situáciách. Správny rodič vie, že činnosti 

a povinnosti určené dieťaťu 
má vykonať ono samo, dospe-
lý len dohliada na správnosť 
a dokončenie činností. Tým 
podporuje jeho zodpovednosť, 
trpezlivosť, samostatnosť 
a vstup do sveta skutočného 
školáka. Želáme úspešné roz-
hodnutia a hurá do školy, milí 
budúci prváci! 

n Mgr. Blanka 
Kucharovicová 
MŠ Stará Turá

Zdroj: internet, časopisy Zdravie, 
archív autora n ilustračný obrázok
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 n  Detský spevokol Lastovičky zo Starej 
Turej Vás pozýva na muzikál AKO PRIŠLI 
LASTOVIČKY DOMOV podľa rovnomen-
nej rozprávky Kristíny Royovej. Rozprávkový 
príbeh o strastiplnej ceste lastovičiek z tep-
lých krajov Afriky až k nám na Slovensko. 
Lastovičky zacítili zmenu ročného obdobia 
a pod vedením vedúcej lastovičky sa začali 
pripravovať na dlhú cestu. Počas letu mali tiež 
aj kapitána. Ten udržiaval smer a riešil rôzne 
krízové situácie. Z ďalekých krajín si odnášali 
pekné spomienky, ale návrat do svojej domo-
viny bol pre ne najkrajší. Autorkiným príno-
som tejto rozprávky je humorné prepojenie 
niektorých ľudských vlastností s vlastnosťa-
mi malých vtáčikov. Upriamuje pozornosť na 
cnosti ako disciplína, poslušnosť, pracovitosť 
a súdržnosť. Nebojí sa pravdivo ukázať aj na 
tragické dôsledky neposlušnosti. V príbehu 
je aj mnoho edukačných momentov. Deti, ale 
aj dospelí, sa zaujímavým spôsobom naučia 
veľa z oblasti histórie, zemepisu a prírod-
ných zákonov. V neposlednom rade autorka 
touto rozprávkou prebúdza hlavne duchov-
ný život poslucháča. V stvorení nachádza 
Stvoriteľa, v pestrosti života – Darcu života.  
19. 6. 2022 o 16:00 hod. v Dome kultúry Ja-
vorina Stará Turá. 

MUZIKÁL
 n 4. – 8. 7. 2022 –  ENGLISH ADVENTURE 

– týždeň plný zaujímavých a praktických lek-
cií, aktivít, hier a súťaží v anglickom jazyku. 
Tábor pre deti vo veku 8 – 12 rokov bude 
prebiehať v priestoroch ZŠ Kostolné v čase 
od 8:00 do 16:00 hod. 
 Cena tábora: 100,- € 
(strava 3 x denne, študijné materiály) 
 Kontakt: 0910 170 643, 
dandy.stuchla@gmail.com

 n 4. – 8. 7. 2022 –  DENNÝ FUTBALOVÝ 
CAMP – denný tábor pre futbalistov aj nefut-
balistov vo veku od 7 do 13 rokov.
 Cena tábora: 90,- €
 Kontakt: 0905 123 728, facebook Mestský 
futbalový klub Stará Turá – oficiálna klubová 
stránka

 n 11. – 15. 7. 2022 –  GYMNASTIC-
KO-ŠPORTOVO-ZÁŽITKOVÝ TÁBOR 
KŠA ST. Tábor pre deti od 5 rokov bude pre-
biehať v Mestskej športovej hale Stará Turá 
v čase od 8:00 do 16:00 hod.
 Cena tábora:  75,- € členovia klubu
 95,- € nečlenovia klubu
 Kontakt: 0908 724 466, 
ksastaratura@gmail.com

 n 11. – 15. 7. 2022 –  NAŠE SAFARI – 
denný biblický tábor, ktorý pre deti od 6 do 
11 rokov pripravila ECAV Stará Turá, bude 
prebiehať v čase od 8:00 do 16:00 hod. 
 Cena tábora: 
 50,- € pre deti prichádzajúce o 8:00 hod.
 60,- € pre deti prichádzajúce o 6:15 hod.
 Kontakt: 0911 829 297, staratura@ecav.sk

 n 11. – 15. 7. a 18. – 22. 7. 2022 –  CES-
TOVATELIA V ČASE – nevšedné objavo-
vanie tajov života v rôznych historických 
obdobiach od praveku až po život v ďalekej 
budúcnosti pre deti od 7 do 11 rokov. Tábor 
bude prebiehať v Centre voľného času Stará 
Turá od 8:00 do 16:00 hod.
 Cena tábora: 65,- €
 Kontakt: 0905 612 829, 
cvcstaratura@gmail.com

 n 1. –  5. 8. 2022 –  EXPEDÍCIA KRÍ-
ŽOM-KRÁŽOM – športovo-zážitkovo-dob-
rodružný tábor KŠA ST pre deti od 8 rokov. 
Tábor bude prebiehať v Mestskej športovej 
hale Stará Turá v čase od 8:00 do 16:00 hod.
 Cena tábora:  75,- € členovia klubu
 95,- € nečlenovia klubu
 Kontakt: 0908 724 466, 
ksastaratura@gmail.com

DENNÉ DETSKÉ TÁBORY
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Tradičné slovenské výrobky zTradičné slovenské výrobky z
vlastného 100 % ovčieho mliekavlastného 100 % ovčieho mlieka

Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:
  

 Družstevná 679, 916 01 Stará TuráDružstevná 679, 916 01 Stará Turá
Budova družstva Kujanovec - smer TopoleckáBudova družstva Kujanovec - smer Topolecká

Pondelok - Piatok
08:00 - 14:00
16:00 - 18:00

Sobota 
08:00 - 10:00

 

Možnosť objednávky na tel. 0944 445 128 /email: marketing@pdstaratura.skMožnosť objednávky na tel. 0944 445 128 /email: marketing@pdstaratura.sk
Poľnohospodárske družstvo Stará Turá

Cenník:Cenník:
  Čerstvý ovčí syr - 1,00 € / 100 g

Údený ovčí syr - 1,20 € / 100 g
Žinčica - 2,00 € / Liter

Bryndza - 2,20 € / 150 g
Bryndza - 3,50 € / 250 g

 

 Uctili si výročie 
 ukončenia II. 
svetovej vojny
Po rokoch pandémie sa 
stretli členovia ZO SZPB 
v Starej Turej 6. mája 
2022 na členskej schôdzi. 
Po vyčerpaní programu 
sa presunuli na Námestie 
slobody, aby si polože-
ním vencov k pamätníku 
padlých  hrdinov v II. 
svetovej vojne uctili ich 
pamiatku. Prítomným sa 
prihovoril i predseda Ob-
lastného výboru SZPB v Novom 
Meste nad Váhom pplk. Kamil 
Krištofík, ktorý sa zúčastnil i na 
členskej chôdzi. Svoj príhovor 
ukončil slovami: „Vážme si na-
šich hrdinov, pokiaľ ich máme, 

lebo keď ich budeme potrebovať, 
už ich nemusíme mať.“

 n Zuzana Zigová, predseda ZO 
SZPB v Starej Turej 

foto: M. Blaško

Príďte sa s nami zabaviť !
Čaká na Vás a Vaše deti bohatý program 

              
13:00 - 14:00    Mici a Mňau
14:00 - 15:00    Vnímajkovia  (hlavné pódium)
14:00 - 15:00    Divadlo Haaf (stan)
15:00 - 16:00    Divadlo Severka
16:00 - 16:30    Detský aerobik klub Stará Turá
16:40 - 17:30    Fifo a Vierka                         
18:00 - 19:00   Fidlikanti - Jožko a Aďo
19:00  - 19:30   Tombola

 
a ďaľší program:  maľovanie na tvár, skákací hrad, 
čitáreň s Katkou, remeselníček, canisterapia, súťaže 
a veľa iných aktivít. V ponuke chutné jedlá a nápoje. 

              
                                            Tešíme sa na Vás 

Organizátori : 

 SOBOTA   4.6.2022                                          

DEŇ DETÍ
všetkým deťom bez rozdielu

Medicsam Asociácia a  Mesto Stará Turá  Vás pozývajú na :

Partneri : 

STARÁ TURÁ                                
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Novinky a aktivity 
 v Klube športového 
aerobiku Stará Turá
Jarné obdobie je v našom klube každoročne aktívne a zaujímavé. 
Sme veľmi radi, že sa situácia všeobecne vyvíja pre aktivity a súťaže 
veľmi priaznivo a deti všetkých kategórií zapájame a pripravujeme 
okrem bežných hobby tréningov, ktoré deťom vypĺňajú zdravo 
a zaujímavo s nami s gymnastikou a aerobikom voľný čas, do 
rôznych akcií a súťaží. 

Pre Klub je veľkou príležitosťou 
a zážitkom po 2 rokoch účasť 
na medzinárodnej súťaži Ae-
robik tour 2022 skupín sezóny 
2021/22, ktoré prebieha v nie-
koľkých kolách a vždy v rôznych 
mestách ČR. Do súťaže sa mohli 
nominovať tímy, ktoré spĺňajú 
isté kritériá v zostavení choreo 
a odcvičení istých prvkov, poč-
tom účastníkov, tiež podmien-
kou je aj min. účasť na určitom 
počte kôl, čo je dosť náročné na 
čas a podporu rodičov. Dokázali 
sme pripraviť pre túto súťaž dve 
skupiny detí vo vek. kat. 8-10 ro-
kov a 11-14 rokov, ktoré odštar-
tovali túto súťaž 10.4. Je pre nás 
veľkým zadosťučinením a rados-
ťou, že po neľahkom období sme 
sa dokázali nominovať ako jedi-
ný klub zo SR medzi tímy z ČR, 
z ktorých sa niektoré favoritné 
tímy z minulých rokov  nestihli 
pripraviť, a teda nie je vždy aj 
ľahké presadiť sa na českej pôde. 

Každopádne veľmi ďakujeme ro-
dičom a všetkým priaznivcom za 
podporu a ústretovosť pri dopra-
ve a príprave detí.

V rámci súťaže sme sa 
zúčastnili zatiaľ 3 kôl:
 § 10. 4. 2022 Stará Turá 1. a 2. 

miesto
 § 30. 4. 2022 sme si z Uherského 

Ostrohu odviezli dve 6. miesta 
 § 14. 5. 2022 z Otrokovíc 

“O pohár Města Tlumačov” 
6. a 8. miesto so špeciálnym 
ocenením pre kostýmy 
a použitie gymnastických 
pomôcok od špeciálnej poroty 
– Hanky Kynychovej a Davida 
Holzera - býv. majstri sveta 
v športovom aerobiku. Všetky 
kolá sme pre náhle ochorenia 
športovkýň museli odcvičiť 
v neúplnej zostave, čo tiež nie 
je jednoduché a mentálne sa 
pripraviť na výkon v takejto 
zostave.

Čakajú  nás v máji ešte ďalšie kolá 
v Hodoníne, Uherskom Hradiš-
ti..., a dúfame, že každá skupina 
nazbiera bodíky pre postup do 
finále 4. 6. 2022.

Palce držíme 28. 5. 2022 
v Prahe našim najstarším sleč-
nám 11-14 rokov, ktoré v po-
stupovom kole postúpili priamo 
odporučením poroty do finále 
medzinárodnej súťaže Mia fes-
tival Praha a vo veľkej Prahe si 
zasúťaží Klub z nášho mesta s ne-
malou konkurenciou.

Mladšie skupinky pripravu-
jeme na rôzne podujatia a príle-
žitosti v rámci okolitých podujatí 
v nasledujúcom období.

Ale hlavne nás tešia bež-
né tréningy, tešíme sa z no-
vých gymnastických pomôcok 

a veríme, že deti budú zdravé 
a naplnené zdravým športom, 
ktorý vie byť zábavný a inšpiru-
júci.

Okrem spomínaného sa naše 
dve trénerky, s odbornosťou pre 
šport. a modernú gymnastiku vy-
školených Slovenskou gymnas-
tickou federáciou, venujú doobe-
dia  deťom v základných školách 
na 1. stupni v projektoch Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR v Moduloch gym-
nastika v školách, ktoré inšpirujú 
deti i učiteľov v ZŠ v gymnasti-
ke a všeobecnom rozvoji pohybu, 
momentálne i v Starej Turej v 2. 
a 3. ročníkoch.

 n K. Vidová, hl. trénerka 
KŠA ST

Začiatok tenisovej sezóny r. 2022
Pokiaľ sa naše kurty v Starej 
Turej ešte len začínali upra-
vovať, na niektorých miestach 
sa už začala hrať v plnom 
prúde Slovenská tenisová 
súťaž družstiev. Nakoľko náš 
tenisový klub TK OSKO-
RUŠA Stará Turá nedispo-
nuje väčším počtom hráčok 
v kategórii žien alebo dorast, 
naša hráčka Katarína Škodáč-
ková v kategórii ženy hosťuje 
a hráva súťaž družstiev v roku 
2022 na Slovensku za Tennis 
club Veľké Kostoľany (II. liga) 
a v Českej republike je súčas-
ťou družstva TCV Strání (III. 
třída).

Začiatok tenisovej sezóny 

2022 našej tenistke Kataríne 
Škodáčkovej vyšiel na jednotku. 

V sobotu 30. 4. 2022 cesto-
vali s družstvom TVC Strání 
do Brna, kde vyhrala v dvojhre 
proti Kristíne Hurnickej 6/1, 6/2 
a vo 4-hre so spoluhráčkou An-
dreou Matějíčkovou porazili pár 
Baránková + Hurnická 7/6, 6/1 
(celkovo družstvo TCV Strání 
zvíťazilo nad TC Komárov Brno 
7-2 na zápasy).

V nedeľu 1. 5. 2022 odohrala 
naša hráčka 2 zápasy za Tennis 
club Veľké Kostoľany na pôde 
hosťujúcej LTC Bytče. Vo dvoj-
hre po ťažkom 3 setovom zápase 
porazila domácu Sáru Ďurajko-
vú 6/2, 5/7, 7/5, keď sa Katke 

podaril v 3 sete obrat z 0/3 na 7/5.  
Tým potvrdila svoju zaslúženú 
výhru v tomto zápase trvajúcom 
takmer 3 hodiny. 

Na posledný víkendový zápas 
nastúpila Katarína vo štvorhre 
v páre so spoluhráčkou Terezou 
Porubskou (TC Veľké Kosto-
ľany), kde za 60 minút porazili  
pár Máriu Minárikovú a Vanesu 
Čičkovú (LTC Bytča) 6/1, 6/0. 
Vďaka dobrým výkonom diev-
čat (vrátane našej hráčky z TK 
Oskoruša Stará Turá) vyhralo 
družstvo Veľkých Kostolian nad 
Bytčou celkovo 4-2 na zápasy.

 n Ing. Miroslav Pšenica 
TK OSKORUŠA Stará Turá
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  14.00 – Súbory ZUŠ
  15.00 – Wushu centrum Stará Turá
  15.30 – Klub športového aerobiku
  16.30 – Ľudová hudba POLUN
  18.00 – Hudobná skupina FUERA FONDO
  19.30 – Hudobná skupina PLOŠTÍN PUNK
  21.00 – SAMO TOMEČEK & Milujem
             Slovensko band

V Á S  P O Z Ý V A J Ú  N A

10. – 11. jún 2022

29.

DOM KULTÚRY JAVORINA
A MESTO STARÁ TURÁ

  11.00 – Dychová hudba DRAHOVČANKA
  13.00 – Hudobná skupina LOS BRADOS
  15.00 – Hudobná skupina MF
  16.30 – Heligonkári MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI

DETSKÉ ATRAKCIE ZDARMA
piatok 10. júna, 14.00 – 18.00 h.
Námestie slobody

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
10. - 11. júna, 9.00 - 17.00 h.
Výstava 60 rokov poľovníctva v Starej
Turej – Dom kultúry Javorina
Mestské múzeum Stará Turá
stála expozícia a výstava fotografií

Remeselná zóna

Predajná doba
piatok 8.00 – 19.00, sobota 8.00 – 18.00

Občerstvenie v priestoroch tržnice
v piatok do 24.00 h.
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