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T A R O T U R I A N S K Y
SP
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IE
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PO

DU
JA

TI
A Mestské oslavy SNP

24. august 2018, od 15.30 h., Nárcie

Oblastné oslavy SNP
25. august 2018, od 14.00 h., 
vrch Roh pri Lubine

ŠP
OR

TO
VÉ

 
PO

DU
JA

TI
A Staroturanský triatlon

32. ročník, 11. august, Dubník I.

Detský tenisový CAMP
20. – 24. august, od 8.00 – 
16.00 h., tenisové kurty na štadióne

PR
E 

DE
TI

 A
 

M
LÁ

DE
Ž Deň otvorených dverí

31. august, od 8.00 
– 16.00 h, CVČ

Rozlúčka s predškolákmi
Koncom júna vari každý žiak čaká na ukon-
čenie školského roka a vytúžené prázdniny. 
Predškoláci našej materskej školy ukon-
čili nielen školský rok, ale aj posledný 
rok dochádzky do MŠ. A akože inak, ako 
slávnostným odovzdávaním osvedčení 
o ukončení predprimárneho vzdelávania 
v obradnej sieni mesta Stará Turá konanom 
dňa 25. júna 2018. 

Deťom sa prihovorila pani primátorka, 
rozlúčila sa s nimi pani riaditeľka a s učiteľ-
kami detí sa rozlúčili aj rodičia, za ktorých 
vystúpili pani Maláriková a pani Antalová. 
Rozlúčili sa aj deti svojím posledným škôl-
karským vystúpením – krátkym pásmom 
básní a piesní. Vyvrcholením slávnosti bolo 
odovzdávanie osvedčení triednymi učiteľ-
kami detí. 

Milé naše deti, v našej škôlke ste prežili 
zopár bezstarostných rokov. Naučili ste sa 
tu veľa básničiek a pesničiek, namaľovali 
množstvo krásnych obrázkov a vyrobili 
mnoho pekných vecí. Našli ste si kopec 
kamarátov, s ktorými ste, spoločne s vašimi 
pani učiteľkami, zažili veľa zábavy a radosti. 
Už o pár dní naposledy uložíte škôlkarské 
hračky do poličiek a vstúpite do naozajstnej 
školy, aby ste sa naučili čítať, písať, počítať 
a spoznali veľa nových tajomstiev a zázra-
kov života. Čakajú na vás nové pani učiteľky 
a veľa kamarátov, s ktorými v škole preži-
jete krásne chvíle. Verím, že sa vám v škole 
bude páčiť a budú z vás usilovní, poslušní 
a trpezliví žiaci, ktorí budú robiť radosť pani 
učiteľke aj svojim rodičom.

Veľa šťastia! za MŠ Ľubica Hučková
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 21.6.2018 sa uskutočnilo XXXVI. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará 
Turá. Zasadnutie viedla primátorka mesta 
Ing. Anna Halinárová. Poslanci vzali na 
vedomie  Správu z kontroly plnenia uzne-
sení prijatých na XXXV. zasadnutí MsZ. 

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• na zverenie majetku mesta do správy 

ZUŠ Stará Turá,
• na zverenie majetku mesta do správy 

Technických služieb Stará Turá - zame-
tací stroj Kefa Adler v obstarávacej hod-
note 9 978,- €,

• na odkúpenie pozemkov patriacich do 
konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA 
PREMA, a. s. Stará Turá, ktoré majú pre 
mesto strategický význam,

• na zámenu nehnuteľností - predme-
tom zámeny budú nehnuteľnosti a to 
pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Stará 
Turá pod cestami II. a III. triedy, ktoré 
sú vo vlastníctve mesta Stará Turá za 
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli 
bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo 
vlastníctve Trenčianskeho samospráv-
neho kraja,

b) žiadosť
• Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

Bratislava o zriadenie vecného bremena 
na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 
3365/1 z dôvodu umiestnenia elektric-
kých zariadení v rámci pripravovanej 
stavby „TN Stará Turá, ul. Holubyho, 
NNV, NNK“,

• MUDr. Martina Lisého a manželky 
MDDr. Soni Lisej, Stará Turá o zria-
denie vecného bremena na pozemku 
z dôvodu realizácie novej vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky,

• Anny Gulánovej, bytom Stará Turá 
o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 
z pozemku,

c) zámer
• odpredaja časti  z pozemku  parcela reg. 

„C“ parc. č. 8814/1 v zmysle § 9a odst. 8 
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení.

Nebola schválená 
nasledovná žiadosť:
• pána Erika Klča, bytom Stará Turá 

o prenájom časti (cca 15 m2) z pozemku 
parc. č. 278.

Mestské zastupiteľstvo schválilo prílohu 
č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom 
mesta Stará Turá č. 9/2017 – S, ktorou je 
Cenník mesta za zriadenie odplatného 
vecného bremena. Na základe cenníka 
boli schválené ceny nasledovne:
1. Občan
bezodplatne za zriadenie vecného bre-
mena (za všetky IS, právo prechodu 

a prejazdu), hradí len náklady spojené so 
zápisom zriadenia vecného bremena do 
katastra nehnuteľností.

2. Fyzická osoba - podnikateľ, právnické 
osoby
hradí náklady spojené so zriadením vec-
ného bremena a odplatu:
• za meter uloženej IS a šírke ochranného 

pásma prislúchajúceho k IS (výmera 
bude určená podľa GP) 2,- €/m2 

• za záber pozemku pod šachtu 100,- €/ 
za každý začatý m2

• za záber pozemku pod skrinku 100,- €/
kus

• za záber pod stavebný objekt 1000,- €/
kus

• za záber pozemku pri práve prechodu 
a prejazdu 10,- €/m2  

3. Spoločnosti s majetkovým podielom 
mesta
bezodplatne za zriadenie vecného bre-
mena na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva na návrh primátora mesta 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
o ktorých rozhodne mestské zastupiteľ-
stvo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.

Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie:
• Návrhy rozpočtových opatrení k III. 

zmene programového rozpočtu mesta 
Stará Turá na rok 2018 číslo 20180013, 
20180015, 20180017, 20180018,

• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky mesta na 2. polrok 2018,

• Návrh na zrušenie uznesenia č. 
27-XXXV/2018, ktorým odsúhlasilo 
podanie žiadosti o finančný príspevok 
z fondov EU pre projekt „Stredisko 
triedeného zberu a kompostáreň Stará 
Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne 
a prestrešenie časti kompostárne – časť 
rozšírenie kompostárne neprestrešenou 
spevnenou plochou,“

• predloženie ŽoNFP s názvom projektu: 
Stredisko triedeného zberu a kompostá-
reň Stará Turá v rámci výzvy s kódom: 
OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a zároveň 
i výšku 5% spolufinancovania projektu 
zo strany žiadateľa v sume 37 346,94 
€ z celkových oprávnených výdavkov 
projektu,

• Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine 
Materskej školy, Hurbanova 153/62, 
916 01 Stará Turá. 

• Z dôvodu personálnych zmien zvo-
lilo do funkcie tajomníka komisie pre 
výstavbu, ÚP a dopravu Bc. Radovana 
Morávka miesto odvolanej Ing. arch. 
Kataríny Robekovej.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Životné prostredie 
informuje

Od 1. januára 2016 platí nový zákon o odpadoch 
(č. 79/2015 o odpadoch). Zo zákona obciam vyplýva 
zodpovednosť za nakladanie s komunálnym a drob-
ným stavebným odpadom.

Povinnosti obce:
• povinnosť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu 

komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo. 
Zberné nádoby musia byť  farebne rozlíšené (papier – 
modrý kontajner; plasty – žltý kontajner; kovy 1110 l - 
čierno-oranžový kontajner; sklo – zelený kontajner)

• povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triede-
ného zberu biologického odpadu (biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad, jedlé tuky a oleje z domácnosti, bio-
logicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane 
cintorínov)

• povinnosť umožniť zber elektroodpadov, odpadu z batérií 
a odpadov z obalov

• povinnosť zabezpečiť zberné nádoby na komunálny odpad. 
Náklady na zberné nádoby pre zmesový komunálny 
odpad znáša pôvodca odpadu – napr. domácnosť

• povinnosť hradiť náklady zberu. Obec z miestneho 
poplatku hradí náklady:
 » spojené so zmesovým komunálnym odpadom, 
 » spojené s biologicky rozložiteľným komunálnym 

odpadom, 
 » na triedený zber zložiek komunálneho odpadu na 

ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
(rozšírená zodpovednosť výrobcov – znamená sta-
rostlivosť výrobcu o výrobok počas celého životného 
cyklu výrobku a cieľom je predchádzať vzniku odpadu 
z daného výrobku a zvýšiť jeho možnosti recyklácie 
alebo opätovného použitia. Rozšírená zodpovednosť 
výrobcov sa uplatňuje na obaly, neobalové výrobky, 
batérie a akumulátory, elektrozariadenia, pneumatiky 
a vozidlá). Mesto Stará Turá má od 01.05.2018 uzatvo-
renú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov  
ELEKOS z Nitry. 

 » spôsobené nedôsledným triedením zložiek komunál-
neho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpo-
vednosť výrobcov

• povinnosť oddeliť náklady. Obec je povinná oddeliť 
náklady na činnosť nakladania s odpadom, ktoré znáša 
obec od nákladov na činnosti nakladania s odpadom, 
ktoré znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov

• povinnosť viesť evidenciu o odpadoch a ohlasovať údaje 
príslušnému orgánu štátnej správy

• povinnosť vydať a zosúladiť Všeobecne záväzné naria-
denie so zákonom o odpadoch (v súčasnosti je platné 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 5/2016 
– Nar. O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území Mesta Stará Turá

• povinnosť vypracovať Program odpadového hospodár-
stva obce, ak má obec viac ako 1000 obyvateľov alebo na 
území obce sa produkuje viac ako 350 t odpadu. Obec svoj 
POH vypracováva do 4 mesiacov od vydania POH kraja. 
POH Trenčianskeho kraja bol zverejnený vo Vestníku 
vlády 1. júna 2018 a účinný od 15. júna 2018. To znamená, 
že mesto Stará Turá  svoj Program odpadového hospo-
dárstva vypracuje a predloží na posúdenie príslušnému 
orgánu ochrany prírody do polovice októbra 2018.

odd. výstavby, ÚP  a ŽP
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Voľby do orgánov samosprávy obcí
I N F O R M Á C I E  P R E  V O L I Č A

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy 
obcí sa konajú v sobotu 10. 
novembra 2018 od 7:00 do 

22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samo-
správy obcí má obyvateľ obce, 
ktorý má trvalý pobyt v obci 
a najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je 
zákonom ustanovené obmedze-
nie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený

Za poslanca obecného (mest-
ského) zastupiteľstva, v hlav-
nom meste Slovenskej republiky 
Bratislave a v meste Košice aj 
miestneho zastupiteľstva, môže 
byť zvolený obyvateľ obce, ktorý 
má trvalý pobyt v obci, v ktorej 
kandiduje a najneskôr v deň 
volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora 
mesta, starostu mestskej časti 
môže byť zvolený obyvateľ obce, 
ktorý má trvalý pobyt v obci 
a najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený 
je:
•  výkon trestu odňatia slobody,
•  právoplatné odsúdenie za 

úmyselný trestný čin, ak odsú-
denie nebolo zahladené,

•  pozbavenie spôsobilosti na 
právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci 
svojho trvalého pobytu vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode 
do volebnej miestnosti preuká-
zať okrskovej volebnej komisii 
svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu alebo 
dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná 
komisia zakrúžkuje poradové 
číslo voliča v zozname voličov 
a vydá voličovi dva hlasovacie 

lístky - hlasovací lístok pre 
voľby do obecného (mestského) 
zastupiteľstva a hlasovací lístok 
pre voľby starostu obce (primá-
tora mesta) a prázdnu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích líst-
kov a obálky potvrdí volič 
v zozname voličov vlastnoruč-
ným podpisom.

Každý volič sa musí pred hla-
sovaním odobrať do osobitného 
priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov. Voličovi, 
ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov, okrsková 
volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

Na hlasovacom lístku pre 
voľby poslancov obecného 
(mestského alebo miestneho) 
zastupiteľstva môže volič 
zakrúžkovať najviac toľko 
poradových čísiel kandidátov, 
koľko poslancov má byť v prís-
lušnom volebnom obvode zvo-
lených. (Počet poslancov, ktorý 
sa volí vo volebnom obvode je 
uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre 
voľby starostu obce (primátora 
mesta alebo starostu mestskej 
časti) môže volič zakrúžkovať 
poradové číslo len jedného 
kandidáta.

V osobitnom priestore urče-
nom na úpravu hlasovacích líst-
kov vloží volič do obálky jeden 
hlasovací lístok pre voľby do 
obecného (mestského) zastupi-
teľstva a jeden hlasovací lístok 
pre voľby starostu obce (primá-
tora mesta). 

Na požiadanie voliča mu 
okrsková volebná komisia vydá 
za nesprávne upravené hlasova-
cie lístky iné. Nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky vloží volič 
do schránky na odloženie nepo-
užitých alebo nesprávne uprave-
ných hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre 
zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasova-
ním túto skutočnosť okrskovej 
volebnej komisii, má právo vziať 
so sebou do priestoru určeného 

na úpravu hlasovacích lístkov 
inú spôsobilú osobu, aby podľa 
jeho pokynov a zákona upra-
vila hlasovací lístok a vložila do 
obálky. Obidve osoby pred vstu-
pom do osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov 
člen okrskovej volebnej komi-
sie poučí o spôsobe hlasovania 
a o skutkovej podstate trestného 
činu marenia prípravy a prie-
behu volieb. Členovia okrskovej 
volebnej komisie nesmú voličom 
upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre 
zdravotné postihnutie sám vlo-
žiť obálku do volebnej schránky, 
môže požiadať, aby obálku do 
volebnej schránky v jeho prítom-
nosti vložila iná osoba, nie však 
člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže 
dostaviť do volebnej miest-
nosti zo závažných, najmä zdra-
votných dôvodov, má právo 
požiadať obec a v deň konania 
volieb okrskovú volebnú komi-
siu o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky, 
a to len v územnom obvode 
volebného okrsku, pre ktorý 
bola okrsková volebná komisia 
zriadená.

Volič je povinný odložiť 
nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky 
do zapečatenej schránky na 
odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov, inak sa dopustí 
priestupku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur.

Krajské oslavy SNP na vrchu Roh
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás srdečne pozýva 
na spomienkové podujatie organizované pri príležitosti 74. výro-
čia Slovenského národného povstania. Krajské oslavy sa uskutočnia 
v sobotu 25. augusta 2018 od 14.00 hod. na vrchu Roh pri obci Lubina. 
Po skončení oficiálnej spomienkovej časti osláv bude pripravený v amfi-
teátri Roh zaujímavý kultúrny program. Viac informácií na plagátoch 
k podujatiu.  Pre účastníkov je zabezpečený bezplatný autobus. Odchod 
autobusu je o 13.00 hod. od DK Javorina.

ZO SZPB Stará Turá
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Prehľad zmien v organizácii ambulantnej pohotovostnej 
služby a prehliadok mŕtvych s účinnosťou od 1. júla 2018

Ambulantná pohotovostná služba
K 1. júlu 2018 dochádza v zmysle novelizo-
vanej právnej úpravy k podstatným zmenám, 
kedy zaniká lekárska služba prvej pomoci 
(ďalej ako „LSPP“) a vzniká ambulantná 
pohotovostná služba (ďalej ako „APS“), 
ktorá poskytuje rovnaký druh zdravotnej 
starostlivosti ako doterajšia LSPP. Dochádza 
však k podstatným zmenám v ordinačných 
hodinách APS a vo výške poplatkov za 
poskytnutú APS.

APS je zdravotná starostlivosť, ktorou 
sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej sta-
rostlivosti v rozsahu poskytovania všeobec-
nej ambulantnej starostlivosti pri náhlej 
zmene zdravotného stavu osoby, ktorá 
bezprostredne neohrozuje jej život alebo 
bezprostredne neohrozuje niektorú zo zák-
ladných životných funkcií.

Pevná APS je poskytovaná poskytovate-
ľom v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. 
hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase 
od 7. do 22. hodiny. 

Popri pevnej APS je možné vykonávať 
aj doplnkovú APS, ktorá je poskytovaná 
nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín 
v pracovných dňoch v čase medzi 16. a 22. 
hodinou nepretržite v rozsahu najmenej 
dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja 
v čase medzi 7. a 22. hodinou, ak má orga-
nizátor vydané povolenie na prevádzkovanie 
ambulancie doplnkovej ambulantnej poho-
tovostnej služby.

Zoznam všetkých poskytovateľov APS 
pre každý samosprávny kraj spolu s uve-
dením miesta poskytovania APS bude 
zverejnený na stránkach príslušného samo-
správneho kraja a zároveň aj na stránkach 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky. Zoznam Ambulantných poho-
tovostných služieb nájdete na nasledujúcom 
odkaze (www.tsk.sk/zdravotnictvo/ambu-
lantna-pohotovostna-sluzba.html) ako aj na 
stránke TSK v sekcii Zdravotníctva.

 Od 1.7.2018 sú pôvodné LSPP nahradené 
ambulantnou pohotovostnou službou v čase 
od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch 
a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pra-
covného pokoja. Najbližší poskytovateľ APS: 
Ambulantná pohotovostná služba, 
okres Nové Mesto nad Váhom:
• Ambulantná pohotovostná služba pre deti 

a dorast, Kpt. Nálepku 2411, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom(LSPP Nové Mesto nad 
Váhom, s. r. o.) - č. tel.: 032/774 03 41

• Ambulantná pohotovostná služba pre 
dospelých, M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom (LSPP Nové Mesto nad 
Váhom, s. r. o.) - č. tel.: 032/771 24 44, 
032/774 03 40

• LSPP zubno-lekárska, Halalovka 63, 
911 08 Trenčín (Falck Healthcare, a. s.) - 
č. tel.: 032/640 00 10, 0905 606 552

Ambulantná pohotovostná služba, 
okres Myjava:
• Ambulantná pohotovostná služba pre deti 

a dorast, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 
(Nemocnica s poliklinikou Myjava)

• Ambulantná pohotovostná služba pre 
dospelých, Staromyjavská 59, 907 01 
Myjava (Nemocnica s poliklinikou 
Myjava)

• LSPP zubno-lekárska, Halalovka 63, 911 
08 Trenčín (Falck Healthcare, a. s.) - č. 
tel.: 032/640 00 10, 0905 606 552

 Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
v rámci APS je výška úhrady poistenca za 
spracovanie údajov zistených pri poskyto-
vaní APS 2 eurá, ak poistenec nie je oslobo-
dený od povinnosti úhrady. Ak bol poistenec 
následne odoslaný k poskytovateľovi ústav-
nej pohotovostnej služby je výška úhrady 
v ambulancii APS  0 eur.

Pri poskytovaní zdravotnej starost-
livosti v rámci pevnej APS formou náv-
števnej služby v domácom prostredí alebo 
v inom prirodzenom prostredí osoby, kto-
rej sa pevná APS poskytuje, je výška úhrady 
10 eur, ak poistenec nie je oslobodený od 
povinnosti úhrady.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
v rámci ústavnej pohotovostnej služby je 
výška úhrady poistenca, ak poistenec nie je 
oslobodený od povinnosti úhrady:
• 10 eur, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak,
• 2 eurá, ak poistenec navštívi poskytova-

teľa ústavnej pohotovostnej služby v čase 
medzi 16. a 22. hodinou v pracovných 
dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou 
v dňoch pracovného pokoja v okrese, 
v územnom obvode ktorého sa neposky-
tuje APS, alebo

• 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi 
ústavnej pohotovostnej služby odoslaný 
bezprostredne po poskytnutí APS.

V zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej zo zdra-
votného poistenia v znení zákona 257/2017 
Z. z.  je od povinnosti úhrady pri poskytnutí 
APS  oslobodený poistenec, ktorému bola 
poskytnutá:
1. APS v súvislosti s úrazom bezprostredne 

po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol 
preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, 
inej návykovej látky alebo lieku užitého 
iným spôsobom, ako bolo odporučené 
lekárom,

2. APS a následne bol poistenec prijatý do 
ústavnej starostlivosti,

3. APS, ak je poistenec maloletým dieťaťom 

a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti 
žiada zariadenie, v ktorom je maloleté 
dieťa umiestnené na základe rozhodnu-
tia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately.

Postup pri oznamovaní úmrtia
Každý, kto sa dozvedel o úmrtí mimo zdra-
votníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti 
alebo našiel mŕtve telo mimo zdravotníc-
keho zariadenia ústavnej starostlivosti, je 
povinný túto skutočnosť bezodkladne ozná-
miť na číslo tiesňového volania „112“ alebo 
útvaru Policajného zboru.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie 
v zdravotníckom zariadení ústavnej sta-
rostlivosti osobám blízkym zomrelej osobe, 
a ak takéto osoby nie sú známe, obci prís-
lušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu zomrelého. Ak nie sú 
známe blízke osoby zomretej osoby a ani 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zomre-
tej osoby, oznámi  poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti úmrtie v zdravotníckom zaria-
dení ústavnej starostlivosti obci, v ktorej má 
nemocnica miesto prevádzkovania.

Úmrtie osoby v zdravotníckom zaria-
dení ústavnej starostlivosti, ktorá sa liečila 
v súvislosti s úrazom, poškodením zdra-
via zavineným inou osobou alebo otravou, 
je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
povinný oznámiť aj príslušnému útvaru 
Policajného zboru.

V závere je potrebné upozorniť, že tento 
dokument nemá právny charakter, ide 
o informatívny materiál k uvedenej prob-
lematike, nakoľko Ministerstvu zdravotníc-
tva SR neprináleží podávať záväzný výklad 
právnych noriem a to so zreteľom na čl. 2 
ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 
ktorého štátne orgány môžu konať iba na 
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu 
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

TSK 

Spomienka 
v osade Nárcie

Mesto Stará Turá v spolupráci s ZO SZPB 
Stará Turá Vás pozýva na spomienkovú 
slávnosť pri príležitosti 74. výročia SNP 
k pamätníku do osady Nárcie, ktorá sa 
uskutoční v piatok 24. augusta 2018 
od 15.30 hod. Odchod autobusu je 

o 14.45 hod. od DK Javorina so zastávkou 
oproti Mestskému úradu. Pre účastníkov 

je pripravené občerstvenie a posedenie pri 
ohni v priestore pod pamätníkom.
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Týždeň plný ocenení
Posledný júnový týždeň sa niesol 
na MsÚ Stará Turá v duchu oce-
není, osláv i rozlúčok.  

Pondelok 25. júna patril rozlúčke 
s predškolákmi. Veselé tóny piesní, 
recitácií básničiek, vystriedal jasot 
a detský smiech pri preberaní  
prvého „ozajstného“ vysvedčenia 
o absolvovaní škôlky. Našim naj-
menším sa prihovorila primátorka 
mesta Stará Turá Anna Halinárová 
a spoločne s nimi si zaspomínala na 
detské časy, keď sa i ona lúčila so 
škôlkou. K nástupu do veľkej školy 
po prázdninách, im pani učiteľky 
popriali veľa šťastia, úspechov a na 
vysvedčení samé jednotky. 

Po krásnej rozlúčke nás čakalo 
milé bilancovanie, pretože v utorok 
26. júna, sme privítali v obradnej 
sieni mesta Stará Turá dva man-
želské páry, ktoré v tomto polroku 
oslávili 50 rokov spoločného života, 
a teda tzv. „zlatú svadbu“. Ku krás-
nemu medzníku v živote manželov 
Grelnethových a Hluchých, im do 
ďalších spoločných rokov popriala 
primátorka mesta ešte veľa zdra-
via, šťastia a nezabudnuteľných 
chvíľ strávených v kruhu svojich 
najbližších.

Na pekné časy si zaspomínali 
taktiež účastníci stretnutia pri prí-
ležitosti 50. výročia od vzniku 
Staroturanskej kapely. Síce kapela 
už nepôsobí na hudobnej scéne nie-
koľko rokov, avšak Tí, ktorí formo-
vali jej vlastný umelecký prejav, sa 
v stredu 27. júna stretli v sobášnej 
sieni na mestskom úrade v Starej 
Turej. Udalosť, ktorá pripomínala 
stretnutie dobrých známych po nie-
koľkých rokoch, bola ozvláštnená 
malým ocenením, ktoré si z rúk 
primátorky mesta prevzali prítomní 
členovia tejto bývalej kapely. Veľmi 
príjemné úvodné tóny naladilo 

Trio klarinetistov pod vedením 
bývalého zakladateľa a vedúceho 
Staroturanskej kapely Antona 
Bálenta. Postupne sa k prítomným 
prihovorila primátorka mesta Stará 
Turá, Ing. Anna Halinárová, Ing. Ján 
Hargaš, PhD. a Miroslav Mikuš. Po 
záverečných slovách, opäť zazneli 
ľúbivé zvuky klarinetov a následne 
sa všetci účastníci odobrali do veľkej 
zasadačky, kde  pre nich bolo pripra-
vené malé občerstvenie. S postupom 
času a dobrým jedlom sa spomínalo 
na zážitky z koncertovania, ciest, 
nahrávania albumu, pričom si tiež 
všetci spoločne spomenuli na tých, 
ktorí sa takejto vzácnej a významnej 
chvíle už nedožili.

Vo štvrtok 28. júna sa opä-
tovne zaplnila sobášna sieň, tento-
krát jubilujúcimi obyvateľmi nášho 
mesta. Pozvaní boli všetci, ktorí sa 
v uplynulom období dožili krásneho 
životného jubilea 70 a 80 rokov. 
Cestu do obradnej siene si nako-
niec našlo 42 jubilantov. Mnohí 
z nich sa netrpezlivo prechádzali 
po chodbe už pred začiatkom ofi-
ciálnej časti a radostne sa zvítavali 
s priateľmi, ktorí postupne prichá-
dzali. Vďaka matrikárkam Bc. Erike 
Držkovej a Mgr. Ivone Málkovej, 
ktoré v spolupráci s členkami Zboru 
pre občianske záležitosti celé pod-
ujatie pripravili, mohli odchádzať 
oslávenci spokojní a plní energie do 
ďalšieho obdobia. Každý z osláven-
cov si prevzal pamätný list a malý 
darček. Všetci následne zanechali 
svoj podpis v pamätnej knihe 
mesta, aby sa nezabúdalo na takéto 
významné udalosti, ktoré nás počas 
života sprevádzajú. Po skončení ofi-
ciálnej časti sa jubilanti presunuli do 
veľkej zasadačky, kde bolo pre nich 
pripravené malé občerstvenie. Veľká 
vďaka patrí všetkým zúčastneným 
jubilantom a tiež im želáme, aby boli 

šťastní, plní životného optimizmu, 
obchádzalo ich všetko zlé a sprevá-
dzala ich len radosť, pokoj a životný 
elán.  

Záver týždňa sme zakončili ako 
sa patrí a to rozlúčkou s uplynu-
lým školským rokom 2017/2018. 
Na školskom dvore základnej školy 
v Starej Turej, na Komenského 
ulici, sa v piatok 29. júna, zhro-
maždili žiaci I. a II. stupňa, aby sa 
slávnostne rozlúčili so školským 
rokom, prevzali si vysvedčenia 
a vyrazili v ústrety prázdninám. 
V úvode si pre pozvaných hostí 
pripravili najmenší žiaci program 
s viacerými veselými pesničkami. 
Potom sa ujala slova pani riaditeľka 
Ing. Jana Koštialová, ktorá všetkých 
privítala a odovzdala slovo pani pri-
mátorke Ing. Anne Halinárovej. Tá 
vyzdvihla prácu a snahu všetkých 
žiakov, poďakovala pedagogickému 
zboru za prípravu žiakov a popriala 
im počas prázdnin len samé neza-
budnuteľné zážitky. Potom pani 
riaditeľka oboznámila prítomných 
s výsledkami počas celého škol-
ského roka, poďakovala žiakom 
za výbornú reprezentáciu školy, 
vyzdvihla a pogratulovala žiakom, 
ktorí sa aktívne podieľali na zvidi-
teľnení školy a následne pani pri-
mátorka na návrh riaditeľky školy 
ocenila ešte dve žiačky, menovite 
Ellu Glatzovú a Natáliu Drobnú. 

V závere dostala slovo aj zástup-
kyňa z radov deviatakov, ktorí  sa 
tento rok lúčili so školou a odchá-
dzajú študovať na vybrané stredné 
školy. Úprimné poďakovanie znelo 
smerom k učiteľom, ktorí sa im sna-
žili vštepiť vedomosti počas tých 
rokov, kedy navštevovali základnú 
školu. Poďakovali im i za trpez-
livosť, ochotu a obetavosť, ktorú 
s nimi v mnohých okamžikoch mali. 
Niektorým sa pri týchto slovách 
zaleskli slzy v očiach, avšak ustáli 
to statočne a nad slzami napokon 
zvíťazil úsmev. Následne už neostá-
valo nič iné, ako sa všetkým poďako-
vať a vykročiť v ústrety vytúženým 
prázdninám.

I takýto hektický týždeň 
nás však dokáže nabiť energiou 
a novými poznatkami, keď stretnete 
takéto množstvo úžasných a srdeč-
ných ľudí. 

Tešíme sa na ďalšie podujatia, 
kde možno stretneme práve Vás.

za redakciu M. Krč

Povstanie
A národ povstal,

čo ticho vrelo so strachom,
odhodlanie, túžba po slobode,

násilia bolo dosť.

Zatvárané obloky, čierne plátno,
aby nevyšiel lúč svetla,
keď lietadlá  s hukotom

robili nálet.

Kto riadil 
slnka dennú púť,

kto riadil
v ľuďoch zloby prúd?

Prečo pripomínať 
hrôzy vojny?

Nuž preto len,
aby sa nezopakovala,
život v slobode, pokoji

ľud si chráň...

J. Trúsiková
50. výročie Staroturanskej kapely (autor: MsÚ)

Manželia Grelnethoví (vpravo) a Hluchí (vľavo) spolu s primátorkou 
mesta Ing. Annou Halinárovou v obradnej sieni (autor: MsÚ)
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Nezabudnuteľný letný tábor
Občianske združenie 
Štvorlístok deťom aj 
tento rok uskutočnilo 
každoročný tábor pre 
deti zo sociálne znevý-
hodneného prostredia, 
siroty, polosiroty a týrané 
deti zo všetkých kútov 
Slovenska, ktorý sa usku-
točnil v Hoteli Lomnistá 
pri obci Jasenie neďa-
leko Podbrezovej. Tento 
ročník sa konal s pod-
porou Nadácie Markíza, 
Slovenského olympijského 
výboru a Detskej organi-
zácie Fénix. Cieľom pro-
jektu je aspoň na chvíľu 
vymaniť tieto deti z pros-
tredia smútku, nedostatku 
a problémov. Aby zabudli 
na smutné zážitky z tra-
gických udalostí v rodine, 
na dospelácke povinnosti, 
či na nepriaznivé sociálne 
pomery a ukázať im, že 
život môže vyzerať aj inak. 
Celý pobyt v tábore mali 
deti zdarma. 

Máme radosť, že aj 
tento rok sme mohli pri-
hlásiť do tábora dve deti 
z nášho mesta, ktoré spolu 
s ďalšími 113 deťmi zažili 
dvanásť nezabudnuteľných 

dní plných zážitkov 
a prekvapení. Stretli sa 
so známymi osobnos-
ťami, spevákmi či hudob-
nými skupinami, zábavu 
i napínavé chvíle zažili 
napr. počas Beauty day, 
Laser game, v 3D kine, 
McDonald-e, pri zásahu 
kukláčov, na motorových 
člnoch s hasičmi či pri hľa-
daní záverečného táboro-
vého pokladu. Záverečný 
rozlúčkový deň bol preto 
plný emócií a sĺz. Okrem 
krásnych spomienok 
si domov deti priniesli 
aj materiálnu pomoc 
v podobe oblečenia, obuvi, 
okuliarov, kompletnej 
výbavy do školy a iných 
užitočných vecí. 

Za „naše“ deti ďaku-
jeme OZ štvorlístok, hlav-
nému vedúcemu Patrikovi 
Hermanovi  a ostatným 
organizátorom, dobro-
voľníkom a sponzorom 
no a zároveň aj našej pani 
primátorke Ing. Anne 
Halinárovej, ktorá sa aj 
tento rok postarala o bez-
platnú dopravu detí do 
tábora.  

Sociálne oddelenie MsÚ 
Autor foto: Martin Moldovan

O pohár riaditeľa Lesoturu 
DHZ Topolecká v spolupráci s Lesturom a Inovecko-Karpatskou hasičskou 
ligou zorganizovala IX. ročník súťaže hasičských zborov o „Pohár  riaditeľa 
Lesoturu“, ktorá sa konala 30.06.2018. 

Na Slovensku dnes existuje viacero 
hasičských líg. Odlišujú sa od seba 
svojou pôsobnosťou, pravidlami 
a povinnosťami, či územným charak-
terom. Spoločné majú to, že zväčša 
združujú hasičov z blízkeho okolia 
či susedných okresov. 

Inovecko – Karpatská hasičská 
liga (IKHL), vznikla z myšlienky spo-
jiť územie, tiahnuce sa od Považského 
Inovca, cez Podjavorinské a Myjavské 
kopanice späť na severné výbežky 
Malých Karpát, ktoré sa donedávna 
len s ťažkosťou do týchto súťaží 
zaraďovalo, keďže náklady spojené 
s cestovaním boli pre niektoré zbory 
privysoké.

Hasičská súťaž o „Pohár  ria-
diteľa Lesoturu“ a zároveň 4. kolo 
IKHL sa konala 30.06.2018 o 13:00 
hod. na konci Topoleckej smer chata 
Kamenný most. Súťaže sa zúčastnilo 
25 družstiev z toho 8 ženských druž-
stiev. Celá súťaž začala registráciou 
súťažných družstiev v čase od 12:00 
hod. Po zaregistrovaní jednotlivých 
družstiev sa súťaž začala o 13:00 
hod. a poradie jednotlivých druž-
stiev bolo určené časom registrácie. 
Každé družstvo vykonávalo požiarny 
útok tzv. „hurá spôsobom“ v dvoch 
kolách, ktoré nasledovali hneď po 
sebe, samozrejme s krátkou pre-
stávkou. Na dodržiavanie pravidiel 
férovej súťaže podľa pravidiel IKHL 
dozerali rozhodcovia  z jednotlivých 
zborov DPO.

V tento pekný slnečný teplý deň 
bolo veterno a nárazový vietor skom-
plikoval výsledné časy, ale súťažne 
družstvá sa s touto prekážkou popa-
sovali a Pohár riaditeľa Lesoturu 
si odniesli  v kategórii muži DHZ 
Babulicov Vrch s časom 14,85 na 
1. mieste, 2. miesto s časom 14,96 
patrilo DHZ Vrbové a na 3. mieste 
s časom 15,12 sa umiestnila DHZ 

Drgoňova Dolina a v kategórii ženy 
DHZ Babulicov Vrch na 1. mieste 
s časom 18,83, 2. miesto  s časom 
18,92 DHZ Podbranč Horná Dolina 
a na 3. mieste s časom 19,37 DHZ 
Drgoňova Dolina.

Hasičské súťažné družstvo 
z Topoleckej tvoria chlapci, ktorí 
pre tento druh športu obetujú svoj 
voľný čas a stretávajú sa na trénin-
goch, ktorých hlavným cieľom je 
úspech. Úspech môže prísť raz, keď 
sa podarí aj dvakrát, úspech je hlavne  
motivácia, ktorá vedie tím dopredu 
a vzniká z vytrvalosti, usilovnosti 
a súťaživosti a keď toto všetko máme, 
tak úspech je na dosah. Známe heslo 

„kto je najlepší? .... Toooo-po-le-cká“ 
má svoju tradíciu a podnetom bol 
práve úspech. 

Na výsledkovej listine sa naši 
hasiči z Topoleckej neumiestnili na 
prvých priečkach a tak sme museli 
prijať 5. miesto s časom 16,22, ale 
nálada a odhodlanie neopadlo, pre-
tože na radu prišla voľná zábava pri 
dobrej hudbe a občerstvení. V tento 
pekný slnečný teplý deň bolo veterno 
a nárazový vietor skomplikoval 
výsledné časy, ale súťažne družstvá 
sa s touto prekážkou popasovali. 

Každý organizátor vie, že uspo-
riadať akciu pre veľký počet ľudí je 
dosť náročné a bez  pomoci a cie-
ľavedomosti nadšených fanúšikov 
a priateľov, ktorí sú ochotní bez 
nároku na odmenu vždy priložiť 
ruku k dielu, to nie je možné a preto 
si to veľmi vážime a sme hrdí na to, 
že takí ľudia stoja a podporujú našu 
DHZ Topolecká a pri tejto príleži-
tosti by sme sa im chceli poďakovať. 
Veď ľudia sú od toho, aby si pomá-
hali a držali spolu, často používaná 
veta „spolu to zvládneme“ je  preto 
na mieste.

DHZ Topolecká
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Ponuka záujmových krúžkov a pravidelných činností 
v CVČ Stará Turá v školskom roku 2018/2019

Prihlášky do záujmových krúžkov budú 
v CVČ k dispozícii od 31. 8. 2018, kedy 
vás zároveň pozývame na Deň otvorených 
dverí od 8.00 – 16.00 hod. V rámci tohto 
dňa ponúkame nielen informácie o pripra-
vovaných záujmových aktivitách v CVČ 
Stará Turá v školskom roku 2018/19, ale 
i bezplatné:
•  na mieru šité odborné poradenstvo pre 

rodičov a ich deti o optimálnom voľno-
časovom zameraní dieťaťa,

•  odborné poradenstvo a individuálnu kon-
zultáciu pre študentov pedagogických 
fakúlt ohľadne výberu a spracovania tém 
bakalárskych a diplomových prác v oblasti 
pedagogiky voľného času.

A ČO PONÚKAME?

PRE PREDŠKOLÁKOV 
(5-6 ročné deti, narodené do 2013 
vrátane):
• Minizumba  (K. Kotrasová)
• Lentilky (J. Koníková)
• Talentníček (K. Kotrasová)
• Športovo-pohybová prípravka 

(J. Koníková)

PRE ŠKOLÁKOV:

• Chovateľský krúžok a ekohry  - I. i II. 
stupeň ZŠ (J. Koníková)

• Pesničky s gitarou – II. stupeň ZŠ  
(V. Tepličková)

• Kreatív – krúžok tvorivých činností pre 
deti I. stupňa ZŠ (K. Kotrasová)

• Kreatív – produktový dizajn – krúžok 
tvorivých činností pre deti II. stupňa ZŠ 
(K. Kotrasová)

• Detský parlament mesta Stará Turá 
(V. Tepličková)

• Kurz komunikačných zručností – II. stu-
peň ZŠ (V. Tepličková) NOVINKA!

•  Úsmev – záujmový krúžok pre zdra-
votne znevýhodnené deti (M. Milata, 
V. Tepličková)

• Slovenská dáma (P. Milata)
• Kolkársky krúžok (J.  Hochel) 
• Minizumba – I. a II. stupeň ZŠ  

(K. Kotrasová)
• Brušné tance – II. stupeň ZŠ 

(V. Tepličková)
• Tanečná gymnastika – I. i II. stupeň ZŠ 

(J. Koníková)
• Aerobik – pre dievčatá 7. – 9. ročníkov 

(V. Tepličková)

PRE ZÁUJEMCOV NAD 15 ROKOV:
•  Stepaerobic a posilňovacie cvičenia 

(J. Koníková)

•  Aerobikmix a posilňovacie cvičenia 
(V. Tepličková)

•  Cvičme v rytme (S. Kotrasová)
•  Zumba (K. Kotrasová) NOVINKA!
•  Kalanetika (J. Koníková)
•  Brušný tanec a posiňovacie cvičenia pre 

začiatočníkov (V. Tepličková) 
•  Pilates pre pokročilých – uzatvretá sku-

pina (R. Šutarová)
•  Motivačné tréningy pre životný optimiz-

mus (V. Tepličková) NOVINKA!

PRE MAMIČKY/OTECKOV NA 
MATERSKEJ DOVOLENKE SO 
SVOJIMI DEŤMI DO 3 ROKOV:
• Babyclub (K. Kotrasová)

PRE ZÁUJEMCOV VŠETKÝCH 
VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ:
•  služby sociálneho pedagóga

 »  bezplatné sociálno-výchovné poraden-
stvo vrátane rodinného poradenstva 
a konzultácií,

 »  sociálna terapia rodín

Podrobné informácie o záujmových krúž-
koch získate priamo v CVČ alebo na 
www.cvcstaratura.edupage.org .

PhDr. Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

Nadácia ŽIVOT i v tomto školskom 
roku prispela na činnosť detí v CVČ
I v tomto školskom roku využilo CVČ Stará Turá možnosť zís-
kať finančné a iné prostriedky na činnosť detí i z iných zdrojov, 
ako z verejných. Jednou z inštitúcií, ktorá na činnosť detí prispela 
bola i Nadácia ŽIVOT, ktorá nám podporila až 4 projekty: 
Environmentálna výchova, Detský parlament mesta Stará Turá 
– osobnostný rozvoj a podpora dobrovoľníckej práce, Športový 
deň, Úsmev – záujmový krúžok pre zdravotne znevýhodnené deti. 
Peniaze z grantov išli vždy na konkrétny účel a využilo ich niekoľko 
stoviek detí rôznych vekových kategórií. Deti športovali, rozširovali 
si svoje vedomosti, zabávali sa, oddychovali i pomáhali. 

A ako tieto finančné prostriedky 
pomohli samotnému CVČ?
Umožnili nám naplniť naše zámery a  vízie, ktoré nie vždy môžeme  
realizovať z rozpočtu nášho zariadenia. Sú pre nás významným 
zdrojom, s pomocou ktorého prispievame k osobnostnému rozvoju 
mladých ľudí, ktorých môžeme  podnietiť k aktívnemu a zmyslupl-
nému tráveniu voľného času, k dobrovoľníctvu i k dobrým skutkom. 

A keďže finančné prostriedky Nadácie ŽIVOT sú peniažkami 
od vás, od tých, ktorí sa rozhodli svojimi 2% z daní prispieť na tento 
účel, je to i váš príspevok ku skvalitneniu života v našom meste.

Ďakujeme.
PhDr. Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

§ Dňa 16.6.2018 bolo v čase 
o 16:00 hod. na MsP telefo-

nicky oznámené, že na Jiráskovej 
ulici pri potoku sa nachádzajú šty-
ria malí chlapci, ktorí niečo hádžu 
do potoka. Hliadka na mieste 
zistila, že chlapcom spadla do 
potoka plastová fľaška s nápojom. 
Preto hádzali do nej kamienky 
aby ju posunuli bližšie k brehu 
a  snažili sa ju z potoka vyloviť. 
Po vypití nápoja plechovku hodili 
do smetného koša. Vzhľadom na 
vek chlapcov, ich hliadka poučila 
o nebezpečnosti svojho konania 
a z blízkosti potoka ich vykázala.

§ Dňa 18.6.2018 o 14:35 hod. 
sa dostavila na MsP hliadka 

OOPZ a požiadala o prezretie 
kamerového záznamu spred OD 
Billa. Tam 4 muži naložili tovar 
v hodnote 400 € na nákupný vozík 
a chceli ho bez zaplatenia odviezť 
v čase o 13:35 hod. cez vstupné 
dvere, čo sa im však nepodarilo. 

Podľa popisu boli traja zo štyroch 
mužov  oblečení v modrom a dvaja 
z nich  mali výrazné tetovanie.

§ Dňa 22.6.2018  bolo v čase 
o 02:49 hod. telefonicky nahlá-

sené, že pred podnikom na Ulici 
Štefánikovej sedia na terase hostia 
a správajú sa hlučne. Hliadka na 
mieste zistila dve ženy E. G. a M. U. 
a dvoch mužov M. M. a M. P. ktorí 
si pri konzumácii alkoholu neu-
vedomili koľko je hodín. Hliadka 
s nimi vykonala krátky pohovor  
a  boli z miesta vykázaní.

§ Dňa 27.6.2018 na žiadosť 
člena z kriminálnej polície 

bola vykonaná prostredníctvom 
hliadky MsP asistencia nezúčast-
nenej osoby na mieste vlámania 
v Papradi. Na uvedenom mieste E. 
J. z Vaďoviec robil rekonštrukciu 
ako sekerou rozbil vstupné dvere do 
rodinného domu a ukradol odtiaľ 
600 € v hotovosti.

MsP Stará Turá

Z denníka MsP
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DOM KULTÚRY JAVORINA
Z Á J A Z D Y

•	4. august 2018 – ZOO Tiergarten Schönbrunn vo Viedni. 
ZOO patrí medzi najstaršie na svete a v roku 2010 bola označená 
ako najlepšia v Európe. Nájdete tu zvieratá od A ako antilopa až 
po Z ako zebra: návšteva v zoologickej záhrade Schönbrunn je 
prechádzkou cez všetky kontinenty do fascinujúceho sveta zvie-
rat. Pozorujte veľké pandy, sibírskeho tigra, orangutany a slonov, 
ponorte sa do Amazonky a zažite dažďový prales. Návšteva zoolo-
gickej záhrady ponúka jedinečnú atmosféru a zaujímavé nahliad-
nutie do práce ochrany prírody a živočíšnych druhov. Poplatok 
za zájazd: 29 € (dospelí), 20 € (deti od 6 rokov a dôchodcovia), 
11 € (deti do 6 rokov).

•	19. august 2018 – poznávací autobusový zájazd pre celú rodinu 
na Oravu. Môžete sa tešiť na plavbu na pltiach z Hornej Lehoty 
na Oravský podzámok a vyhliadkovú jazdu vláčikom po Oravskej 
lesnej železnici. Počas zájazdu je možnosť navštíviť Oravský hrad 
kde bude prebiehať podujatie „Umenie starých majstrov“. V cene 
zájazdu je doprava, plavba plťou a jazda na Oravskej lesnej želez-
nici. Poplatok za zájazd: 32 € (dospelí), 27,50 € (dôchodcovia, 
študenti VŠ), 25,20 € (15-18 rokov), 23 € (6-14 rokov), 19,40 € 
(4-5rokov), 15 € (0-3roky).

•	1. septembra 2018 – autobusový zájazd na medzinárodný 
veľtrh záhradníctva v rakúskom meste Tulln. 530 vystavovateľov 
prezentuje všetky aktuálne trendy v záhradníctve: kvety, rastliny, 
ovocie, zeleninu, ako aj bazény a záhradný nábytok. S viac ako 
200 tisícmi vystavenými kvetinami sa celá jedna hala výstaviska 
premení v najväčšiu európsku kvetinovú show s kvetmi od tých 
najlepších rakúskych záhradkárov a kvetinárov. Výstava sa tento 
rok nesie v duchu sloganu: „Oslavujte vždy, keď sa naskytne prí-
ležitosť“. Poplatok: 25 €.

•	30. novembra 2018 – autobusový zájazd na koncert úspešnej 
kapely Elán, ktorá oslavuje 50 rokov od jej založenia. Koncert sa 
bude konať na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Tešiť 
sa môžete na Joža Ráža, Jána Baláža a Vaša Patejdla. Poplatok 
za zájazd 40 €.

P R I P R A V U J E M E

•	23. septembra 2018 – Odchody vlakov – príbeh dvoch 
neúspešných hercov, ktorí sa aj za cenu totálneho kolapsu sna-
žia zachrániť svoje predstavenie a dobrú povesť. Aj o tom je 
divadelná hra, v ktorej sa Vám predstaví Adela Vinczeová spolu 
s manželom Viktorom Vincze. Komický no zároveň citlivý príbeh 
nabáda k zamysleniu sa nad rolami, ktoré v živote máme a hráme 
a často nedokážeme určiť, ktorá z nich je tou pravou. Komédia 
úspešného českého scenáristu a režiséra Petra Zelenku. Vstupné: 
14 € a 12 €.

K U R Z Y  A  Š K O L E N I A

Dom kultúry Javorina organizuje kurz rezbárstva s názvom „Malá 
rezbárska škola“. Kurz bude  prebiehať jedenkrát do týždňa vždy 
vo štvrtok a bude trvať 2 hodiny. Celkový počet hodín kurzu je 32. 
Je vhodný pre deti od 10 rokov. Poplatok za dospelú osobu: 40 €; 
Poplatok za dieťa: 20 €.

P R E D A J  V S T U P E N I E K  A  I N F O R M Á C I E 
v kancelárii DK Javorina Stará Turá, tel. č. 032 776 33 66, 

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Ďakujeme veľmi pekne za knihu od autorky p. Evy Tomisovej: 

Nárečie Starej Turej. Publikácie si môžete zapožičať i zakúpiť 

v Mestskej knižnici Kristíny Royovej.

Beletria Baláž, Anton: Povedz slovo čisté • Janegová, Kristína: 

Zrkadlenie v tráve • Kancírová, Denisa: Nevoľnosť • Šranková, 

Eva Ava: Anna Šarišská Amazonka  Detektívky Cornwellová, 

Patricia: Chaos • Kozmon, František: Rosnička Náučná 

literatúra Krautschneider, Rudolf: Lidé a oceán • 

Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti 7 (Slovensko na 

konci stredoveku) Detská literatúra Skalová, Alžbeta: 

Spievankovo - Spievanka, Zahrajko a zatúlaná píšťalka • 

Vopěnka, Martin: Spiaca spravodlivosť Detská náučná 

literatúra Anděrová, Romana: V našom lese • Roseová, 

Amber: Prvá a druhá svetová vojna

13. júna sme sa stretli v knižnici s mladou autorkou Vikinkou 

Drgoncovou a Denisou Kancírovou z vydavateľstva Art Floyd pri 

uvedení druhého dielu  trilógie Nepriatelia Urdisu. Dozvedeli 

sme sa veľa nového o tvorbe i vydávaní kníh. Ďakujeme i deťom, 

pani učiteľke Mgr. Lenke Durcovej a ostatným milovníkom sci-fi  

literatúry za vytvorenie príjemnej atmosféry.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 08/2018  9

Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 6.8.2018 si pripomíname 25. 
výročie úmrtia nášho manžela, otca 
a starého otca Viliama DRUKA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu pro-
sím tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka, 
syn Miloslav s rodinou, syn Viliam a vnuci 
Tomáš, Adrián a Šimon a ostatná rodina. 

•
Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, 
už navždy prestalo pre Teba slnko hriať, 

ale tí, čo Ťa mali radi, 
nikdy neprestanú na Teba spomínať.

Dňa 6. augusta 2018 si pripomíname 
10. výročie od chvíle, keď nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, 
dedino, brat a švagor Ivan JERGL. 
Kto ste ho poznali a radi mali, 
venujte mu prosím tichú 

spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, 

dcéra a syn s rodinami.

Tvoje oči navždy zhasli, 
Tvoje srdce prestalo biť, 

ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 21. júla 2018 sme si pripomenuli 
smutné 10. výročie úmrtia našej 
drahej manželky, mamičky a babičky 
Márie GREGOROVEJ, rod. 
Drnzíkovej.

S tichou spomienkou 
k Tvojmu hrobu chodíme, kvety položíme 

a s láskou na Teba spomíname.
Manžel, synovia a dcéra s rodinami.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našim milovaným manže-
lom, tatinom a dedinom Jarosla-
vom UHLÍKOM, ktorý nás navždy 
opustil dňa 9.7.2018  vo veku 71 

rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

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

Matričné okienko
Vítame bábätká
Tomáš Tinka, Klaudia Kováčiková, Lýdia 
Kováčiková, Ellie Bírešová, Richard Kavický, 
Michal Růžek

Idú spoločným životom
• Martin Rubaninský zo Starej Turej 

a Katarína Zábojníková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Peter Wiess, Katarína Mačicová, Ján 
Malek, Emília Vychlopnová, Oľga Horáková, 
Ladislav Orechovský, Jaroslav Uhlík

Zoznam jubilantov 
za mesiac AUGUST 2018

• Mgr. Anna Klikáčová, Ing. Viera 
Mináriková, Anna Dobišová, Vladimír 
Hrašný, Ján Hučko, Milada Kunová, 
Milan Blažko, Pavel Hladký, Emília 
Hluchá, MUDr. Anna Kršáková, Oľga 
Lányová

• Milan Černák, Zdenka Žitná, Alžbeta 
Rapantová, Eva Trúsiková, Jozef Molec, 
Jozef Čecho, Ing. Milan Stančík, Mária 
Vallová, Ivan Kadlečík, Milan Durec, 
Miroslav Kubinec, MUDr. Marta 
Roháčková, Emília Tringelová

• Emília Ješková, Jaroslav Peťko

• Jozefa Oreská, Emília Pilková, Ladislav 
Čongrády, Mária Köszeghyová, Emília 
Papuláková, Ján Dzuro, František 
Čechvala, Bohumil Mikláš, Michal 
Šteso, Ing. Ján Lošák, Mgr. Vlasta 
Robeková, Pavlína Ivanová

• Miroslav Čechvala, Ján Pribiš, Anna 
Hornáčková, Alžbeta Mikasová, Emília 
Barníková, Rudolf Bukovčan, Gustáv 
Klimáček, Mária Mikušová, Milan 
Haruštiak, Irena Radenová, Šimon 
Valenta, Helena Tomisová, Emília 
Valenčíková, Mária Valentová

• Jana Pavlovičová, Martin Matušík, 
Mária Molnárová

Medzinárodný deň detí v Topoleckej
Hra má nepredstaviteľný význam pre rozvoj celej osobnosti dieťaťa. Je preňho nielen 
zdrojom zábavy a potešenia, ale prostredníctvom hry sa učí poznávať okolitý svet, reago-
vať na podnety, rozvíja svoju reč, fantáziu a predstavy. Aj preto členovia DHZ Topolecká 
pripravili pre deti akciu „Medzinárodný deň detí v Topoleckej“, ktorá sa každoročne koná 
v Topoleckej pri hasičskej zbrojnici a nadväzuje na sviatok detí. Tento ročník sa uskutočnil 
3.6.2018 so začiatkom od 13:00 h.

Popoludnie bolo plné hier, zábavy a hasičského športu. Pri príchode detí s rodičmi sa 
každé zaregistrovalo, dostalo svoju kartičku a mohlo začať zdolávať hry a súťažné disciplíny 
na jednotlivých stanovištiach. Za každú zdolanú úlohu získalo dieťa na kartičku pečiatku. Po 
získaní všetkých pečiatok boli zúčastnení odmenení sladkými balíčkami a špekáčikom, ktorý 
si mohli opiecť na ohni. Okrem toho bola v našom areáli ukážka hasičskej techniky a mož-
nosť odviesť sa na štvorkolke a hasičských zásahových vozidlách. Na záver sa mohli deti pri-
hlásiť u šaša, ktorý ich vyzval zaspievať, zarecitovať, zatancovať a odmenil každé prihlásené 
dieťa vecnou cenou. Na spestrenie tohto dňa nás prišla potešiť tanečná skupina FREE-ZEE 
Dance zo Starej Turej, ktorá mala pripravený pekný program. Akcie 
MDD Topolecká sa zúčastnilo 230 detí. Z vysokej účasti sa veľmi tešíme, 
každý rok počet detí narastá, čo svedčí o vydarenej akcii. 

Počas celého dňa hrala skvelá hudba a bolo v ponuke rôzne občer-
stvenie. Voľná zábava na parkete pokračovala až do neskorého večera. 

POĎAKOVANIE
Naše spoločenské akcie by určite neboli realizované, keby sme nemali 
ľudí a spoločnosti, ktoré nám vždy radi pomôžu s prípravami, orga-
nizáciou, darmi a samotnou realizáciou. Preto sa DHZ Topolecká 
chce veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú. Tento 
skvelý deň sa uskutočnil aj za finančnej podpory: Nadácie ŽIVOT, 
Sensus Metering Systems, a. s. a iných podnikateľov a priaznivcov DHZ 
Topolecká.

Za úspechom sa skrýva drina a preto chceme poďakovať ešte raz 
členom aj nečlenom DHZ Topolecká, ktorí sa podieľali na prípravách, 
realizácii a následne upratovaní po tejto akcii.

ĎAKUJEME. DHZ Topolecká
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Pretože 
práve kultúra 

je mostom 
spájajúcim 

národy
Veľvyslanectvo Kubánskej republiky na 
Slovensku tento rok vyhlásilo už 15. ročník  
výtvarno-literárnej súťaže, ktorá sa každo-
ročne nesie v duchu úcty nášho národné-
ho hrdinu a takisto úcty významnej kubán-
skej osobnosti. Títo hrdinovia, Ľudovít Štúr 
a José Martí, predstavujú pre svoju krajinu 
veľmi zvučné mená, ktoré sa spájajú so sy-
nonymom slobody, či lepšej budúcnosti. 

V priestoroch Galérie Slovenského roz-
hlasu Veľvyslanectvo Kubánskej republiky 
na Slovensku slávnostne odovzdalo ceny 
víťazom výtvarno-literárnej súťaže s tému 

„Naši národní buditelia Ľudovít Štúr – 
José Martí“. Ocenení, medzi ktorými boli 
aj naši úspešní žiaci ZUŠ Starej Turej, si 
ceny prevzali z rúk splnomocnenej veľvy-
slankyne Kuby na Slovensku J. E. Yamily S. 
Pita Montes. Toto podujatie sa každoročne 
organizuje so zámerom vzájomného hlb-
šieho poznania a prehlbovania priateľských 
vzťahov medzi národmi Kuby a Slovenska. 
Cieľom súťaže, nie je len povzbudiť deti 
k umeleckej tvorbe a prehĺbiť ich cit k ume-
niu, ale hlavne prejaviť úctu svojim národ-
ným hrdinom a kultúre svojich predkov. 

José Martí a Ľudovít Štúr zanechali hlbokú 
stopu v histórii svojej krajiny, obaja chceli 
lepšiu budúcnosť pre svoju vlasť. A Ako 
uviedla veľvyslankyňa Kuby na Slovensku, 
vyjadrenie úcty svojim národným buditeľom 
a kultúre, prispieva k prehĺbeniu priateľstva 
a solidarity medzi bratskými národmi Kuby 
a Slovenska, „pretože práve kultúra je mos-
tom spájajúcim národy.“ 

Do 15. ročníka súťaže sa zapojilo viac ako 
25 slovenských škôl s približne 200 kresbami 
a literárnymi prácami. Žiaci našej ZUŠ boli 
v súťaži mimoriadne úspešní, pričom získali 
dohromady až osem ocenení. Pod pedago-
gickým vedením Mgr. Miroslavy Lacovej 

si odniesla žiačka Zuzana Naďová cenu 
veľvyslankyne a Kristína Hrubá 1. cenu 
v III. kategórii. Pod pedagogickým vede-
ním Mgr. Oľgy Medňanskej získala Natália 
Pribišová cenu Predsedu Spoločnosti pria-
teľov Kuby na Slovensku, Michaela Idesová 
cenu veľvyslankyne, Sára Alušicová 2. cenu 
v 1. kategórii, Vanesa Ostrovská 3. cenu 
v 1. kategórii, Lea Medňanská 1. cena 
v 2. kategórii a Karolína Kondllová 3. cena 
v 2. kategórii. K úspechu žiakom srdečne 
blahoželáme. 

Mgr. Oľga Medňanská ZUŠ Stará Turá

Beseda v ZUŠ s režisérom Jurajom Lehotským
Literárno-dramatický odbor Základnej umeleckej školy v Starej Turej 
uvítal na pôde školy medzinárodne známeho filmového režiséra, 
scenáristu a producenta Juraja Lehotského (držiteľ národnej 
filmovej ceny Slnko v sieti). Pozvanie na besedu so žiakmi našej ZUŠ 
s radosťou prijal a dňa 13.6.2018 nás aj osobne navštívil. 

V úvode besedy sa žiaci zahrali 
na reportérov a počas „tlačo-
vej besedy“ sa pýtali na veci, 
ktoré ich v súvislosti s hosťom 
zaujímali. Celú besedu otvo-
rila a  viedla p. učiteľka lite-
rárno-dramatického odboru 
ZUŠ Ivana Purtátorová. Juraj 
Lehotský priblížil obsah celove-
černého dokumentárneho filmu 
Slepé lásky, s ktorým pozbieral 
ceny z prestížnych festivalov po 
celom svete.  Následne si žiaci 
mohli vyskúšať pred filmovou 
kamerou „zahrať“ vybranú fil-
movú scénku z Lehotského 
posledného úspešného filmu 
Nina. Hoci šlo o scény z hoto-
vého filmu, malým hercom sme 
sprístupnili len úryvky jeho sce-
nára. Takto mali možnosť zaujať 
vlastné stanovisko a nenapodob-
ňovať pôvodných hercov. Režisér 

túto časť poňal ako predvýber 
detí na detské filmové roly pre 
pripravovaný seriál krátkych 
filmov. 

Juraj Lehotský všetkým 
účastníkom castingu ponúkol 
aj citlivú analýzu jednotlivých 
hereckých výkonov. Žiakom sa 
takto dostalo okamžitej spätnej 
väzby. Prejavil sa pri tom ako 
priateľský a motivujúci človek. 

Na záver besedy sa niektoré 
dokrútky premietali v priesto-
roch koncertnej sály ZUŠ, 
z čoho mali žiaci veľkú radosť. 
Dôkazom toho bol aj ich záu-
jem o autogramy. Juraj Lehotský 
našim žiakom zaželal veľa šťastia 
v ich ďalšom rozvoji a zdôraznil 
myšlienku, nech sa nenechajú 
odradiť a idú si za tým, čo ich 
skutočne baví a napĺňa. 

Mgr. Ivana Purtátorová
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Sto rokov od vzniku 
Československej republiky 

časť 2/4

Vedenie nášho zahraničného 
odboja a druhy našich légií

Kľúčovou myšlienkou politického programu československého 
exilu, vedeného Tomášom Garrigue Masarykom, Milanom 
Rastislavom Štefánikom a Edvardom Benešom, bola úloha 
priamej účasti našich vojakov na strane Dohody, ako pred-
poklad medzinárodného uznania práva Slovákov a Čechov na 
vlastný štát. Naplnenie tejto myšlienky záležalo na slobodnom 
rozhodnutí Slovákov a Čechov, zahraničných krajanov a vojno-
vých zajatcov riskovať zdravie a životy na frontoch svetovej vojny. 

Prvé československé jednotky vznikli z iniciatívy krajanských 
organizácií. V Kyjeve vznikla v rámci ruskej armády v auguste 
1914 Česká družina a v tom čase vo Francúzsku Rota Nazdar.

Z príslušníkov Českej družiny a dobrovoľníkov z radov vojno-
vých zajatcov v Rusku vznikol postupne Česko-slovenský armádny 
zbor. V srbskej armáde slovenskí a českí dobrovoľníci bojovali 
začiatkom vojny v Srbskom dobrovoľníckom zbore. Príchod dob-
rovoľníkov z Rumunska, Ruska, Talianska a USA umožnil na jar 
1918 vo Francúzsku vytvorenie Československej streleckej bri-
gády. V Taliansku vznikli v r. 1917 čs. výzvedné oddiely a na jar 
1918 začala sa formovať aj talianska légia. Československé légie 
mali v r. 1918 už takmer 100 000 mužov.

Československá armáda sa zrodila skôr než českosloven-
ský štát a existencia československých légií bola najpádnej-
ším argumentom pre medzinárodno-politické uznanie práva 
Slovákov a Čechov na samostatnosť. V légiách bojovali bok 
po boku Češi aj Slováci.

Činnosť M. R. Štefánika
Významný bol Štefánikov podiel na vytvorení vrcholného politic-
kého orgánu, ktorý stál od počiatku r. 1916 na čele zahraničného 
odboja Čechov a Slovákov, Československej národnej rady so 
sekretariátom v Paríži. Na jej čele stáli predseda Tomáš Garrigue 
Masaryk, podpredsedovia Milan Rastislav Štefánik, Josef Dürich 
a tajomník Edvard Beneš.

Podľa ext. zdrojov spracoval GR

Úspešní speváci 
zo ZUŠ Stará Turá

Spevácka súťaž Slávik Slovenska je jednou z najstarších súťaží, 
ktoré nepretržite prebiehajú od roku 1992 na Slovensku. Každoroč-
ne sa jej zúčastní okolo 70000 detí z celého Slovenska. Prvé regio-
nálne kolá prebiehajú každoročne od februára. Po nich nasleduje 
okresné kolo, krajské kolo a nakoniec celoslovenské kolo. Garantom 
súťaže je od jej samého začiatku Peter Dvorský. Súťažiacich v celo-
slovenskom kole sprevádza Orchester ľudových nástrojov Sloven-
ského rozhlasu pod vedením Miroslava Dudíka.  Súťaží sa v troch 
kategóriách. V prvej kategórii sú žiaci od 7 - 9 rokov. V druhej 
kategórii žiaci od 10 – 12 rokov a v tretej kategórii žiaci od 13 – 15 
rokov. Do súťaže Slávik Slovenska sa v tomto roku zapojila aj naša 
ZUŠ, kde žiakov pripravil MgA. Michal Stískal.

Do okresného kola súťaže, ktoré 
sa konalo 10.5.2018 v ZUŠ Nové 
Mesto nad Váhom sa prihlásili 
Klára Mikulcová, ktorá súťa-
žila v prvej kategórii a Hana 
Železníková, ktorá súťažila 
v kategórii druhej. Klárka 
Mikulcová nakoniec skončila 
vo svojej kategórii na 2. mieste 
a stala sa tak náhradníčkou 
na postup do krajského kola 
a Hanka Železníková svoju 
druhú kategóriu vyhrala, získala 

1. miesto a postúpila priamo do 
krajského kola.  Za klavírnu 
spoluprácu v okresnom kole sa 
chcem poďakovať Miroslavovi 
Krátkemu, DiS. art., ktorý diev-
čatá sprevádzal.

Krajské kolo súťaže Slávik 
Slovenska prebiehalo 24.5.2018 
v ZUŠ Trenčín. Zúčastnili sa 
ho všetci víťazi okresných kôl 
v Trenčianskom samosprávnom 
kraji.  Naša Hanka Železníková 
za sprievodu ľudovej hudby DFS 
Turanček obsadila vo veľkej 
konkurencii 3. miesto v druhej 
kategórii súťaže a stala sa tak 
3. najlepšou speváčkou v konku-
rencii 8000 detí z Trenčianskeho 
kraja. Zakladateľ súťaže, pán 
Peter Štilich, zhodnotil našich 
spevákov a súbor nasledovne: 

„Som rád, že na Starej Turej 
pokračujete vo výchove výbor-
ných spevákov ľudovej piesne 
a máte byť stále právom na čo 
hrdí“.

MgA. Michal Stískal

Tri generácie Vagačovcov sa stretli v Detve
V roku 2017 si verejnosť pripomenula 230 rokov od založenia prvej bryndziarne v Detve, 
ktorej zakladateľom bol rodák zo Starej Turej, Ján Vagač (*1759 – †1835). Pri tejto príle-
žitosti pripravili pracovníčky Podpolianskeho múzea pre členov rodiny spoločné rodinné 
stretnutie v Detve. Dňa 12. mája 2018 sa tak postupne schádzali po Slovensku i Čechách 
roztratení potomkovia Vagačovcov.

Keď v roku 1835 dohorela životná svieca 
Jána Vagača, odkázal svojim potomkom 
nie bohaté majetky, ale dôležitú zásadu, 
ktorej sa on sám držal po celý život: S poc-
tivosťou najďalej zájdeš. Riadilo sa ňou nie-
koľko generácií jeho potomkov. Vo vedení 
bryndziarne ďalej pokračovali jeho syn 
Ján (*1783 – †1856 ), vnuci Martin (*1808 - 
†1878), Alexander (*1821 – †1894),  Štefan 
(*1828 – †1903), Martinov syn Michal 
(*1844 – †1905), po ňom prevzal vedenie 

syn Alexander (*1879 – †1934), ktorý sa 
v roku 1905 presťahoval do Detvy natrvalo. 
Dovtedy sem Vagačovci prichádzali len na 
obdobie salašnej sezóny. Práve za vedenia 
Alexandra Vagača dosiahla bryndziareň 
najväčší rozkvet. V marci 1934 sa najbliž-
šia rodina a celá bryndziarska verejnosť 
rozlúčila s Alexandrom Vagačom. Vedenie 
rodinného podniku preberá najstarší syn 
Ing. Štefan Vagač (*18.7.1905 – †2.3.1991). 
Nebolo mu však dopriate viesť podnik až 

do konca svojho života tak, ako jeho pred-
kom. Žiaľ, znárodňovanie podnikov po roku 
1948 znamenalo likvidáciu rodinnej bryn-
dziarne a odchod rodiny z Detvy. V znárod-
nenom podniku v Detve bola po 164 rokoch 
výroba bryndze, konzumného mlieka, masla, 
tvrdých a topených syrov napokon v roku 
1951 zastavená. Výroba bryndze bola pre-
miestnená do Zvolenskej Slatiny. Vagačovci 
museli v roku 1953 opustiť nielen bryndzia-
reň, ale i svoj rodný dom.

Spoločné stretnutie s potomkami 
Alexandra a Antónie Vagačovcov bolo 
významné pre všetky strany – zástupcov 
mesta, rodinu i nového majiteľa dnes už 
bývalej bryndziarne.

pokračovanie na str. 16
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Bodka za 4. ročníkom 
Festivalu Divné veci

Staroturanská pohoda. Takto okomentovali návštevníci sociálnej 
siete fotky z Festivalu Divné veci. Námestie plné spokojných vysmia-
tych ľudí, pod pódiom šantiace deti a vôkol príjemná atmosféra. 
Potešil ma takýto komentár. Z akcie som mala podobný pocit, vní-
mala som, že návštevníci si program užívajú plným priehrštím. Keď 
vidíte zaplnené námestie, na ktorom vládne dobrá nálada, viete, 
že vaša práca má zmysel.

Do Starej Turej Festival Divné 
veci zavítal už po 4-krát. Znova 
priniesol koncerty, výstupy,  
workshopy, výstavy, pohybové 
aktivity. Mnohé, netradičné 
miesta, ktoré sú bežne nedo-
stupné, sa premenili na javisko 
a hľadisko. Predstavenia zalo-
žené na princípe tvorivého dia-
lógu priniesli ojedinelé zážitky. 
Ponuré prostredie opusteného 
internátu, pivnice domu kultúry, 
či tajomný interiér bývalého 
obecného domu Matras dodal 
výstupom nádych svojráznosti. 
Hralo sa, spievalo, tancovalo, 
maľovalo, cvičilo, program bol 
rôznorodý, aby návštevníci mali 
z čoho vyberať. Mnohí s festi-
valovou mapkou v ruke puto-
vali z miesta na miesto. Chceli 
stihnúť čo najviac, iní naopak 
išli cielene len na určité vystú-
penie. Námestie žilo hudbou 
a pohybom. Ale výstupy boli 
aj v oknách ZUŠ, v mongolskej 
jurte, kaviarni, kostole, vo veľkej 
sále domu kultúry. Novým krea-
tívnym miestom, najmä pre mla-
dých ľudí, bol priestor v šedej 
budove Gazdu. Tu sa značnému 
záujmu tešili diskusné stretnutia, 
premietania i workshopy.

Hlavným strojcom festivalu 

je herečka, garantka a kurátorka 
Divných vecí Monika Haasová. 
Stará Turá jej prirástla k srdcu. 
A nielen jej... Zoskupila okolo 
seba ľudí, ktorí tvoria festiva-
lový tím: Trio Olga, Ave agency 
a Dom kultúry Javorina Stará 
Turá. Spoločnými silami sa 
snažíme docieliť, aby každý 
ročník bol „divný“ a zároveň 
iný, výnimočný. Dramaturgia 
tohto ročníka bola posta-
vená na prezentácií domácej 
a medzinárodnej prezentácií 
novátorských umeleckých pro-
dukcií s dôrazom na fyzické 
divadlo pod taktovkou Moniky 
Haasovej a Petra Cseriho, na 
prezentácií produkcií vytvore-
ných priamo v lokalitách Starej 
Turej a na účinkovanie popu-
lárnych a mimoriadne úspeš-
ných hudobných a divadelných 
osobností. Okrem domácich sa 
predstavili umelci z Maďarska,  
Holandska a Izraela.

Veľkým pozitívom festivalu 
bol spoločný edukačný projekt 
Divných vecí s našou starotu-
rianskou ZUŠ. Stretnutia žiakov 
s umelcami Monikou Haasovou, 
Antonom Popovičom a výtvar-
níčkou Ivetou Haasovou pri-
niesli svoje ovocie. Účinkovanie 

FREE ZEE, Sláčikového komor-
ného orchestra, detského fol-
klórneho súboru Turanček, 
dramatického a hudobného 
odboru zožalo veľký úspech. 
Žiaci z výtvarného odboru vysta-
vovali sochárske práce a priamo 
počas festivalu maľovali na tému 

„Maľuj svoje mesto“.  Prepojenie 
festivalu a Starej Turej je z roka 
na rok silnejšie. Okrem umelec-
kej školy boli do festivalového 
diania opäť zapojení hudobníci 
z Tria klarinetistov, Wushu cen-
trum, OZ Centrum Santosha, 
bežecká skupina toRun a ama-
térsky výtvarník Ivan Roháček.

Za festivalom stojí množstvo 
ľudí, ktorí sa podieľali na jeho 
realizácií. Zabezpečenie ume-
lecké, organizačné i finančné, 
každá oblasť, ale i každá malič-
kosť v nej je moc dôležitá. Keď 
stretnete ochotných ľudí, cesta 
k cieľu je priamejšia.

Festival si vybudoval dobré 
meno a stabilné miesto v kalen-
dári podujatí mesta Stará Turá, 
ale i regiónu. Z roka na rok sa 
rozrastá, viac programu si vyža-
duje vyššie náklady. Uskutočniť 

sa mohol vďaka finančnej pod-
pore Fondu na podporu umenia, 
Veľvyslanectvu Holandského 
kráľovstva, Goetheho inšti-
tútu a Trenčianskemu samo-
správnemu kraju. Podujatie sa 
konalo pod záštitou predsedu 
TSK Jaroslava Bašku. Nemalou 
mierou prispeli naši domáci 
priaznivci. Festival podporili 
finančne, alebo inou formou 
prispeli k jeho zdarnému prie-
behu. Ďakujeme primátorke 
Ing. Anne Halinárovej, Mestu 
Stará Turá, PreVaKu, Chirane 
T-Injecta, Justuru, Hájenke, Ing. 
Ľubošovi Chudému, Honestu, 
Hotelu Lipa, Technickým 
službám, ZUŠ, Základnej 
škole, Domovu bielych hláv, 
Evanjelickému farskému úradu 
a.v., Mestskej polícií, cukrárni 
Ritmo, Pivovaru Turák, kaviarni 
Cooltura, Mäsiarstvu Gregor 
a obetavým dobrovoľníkom. 
4. ročník festivalu je úspešne za 
nami a 5. ročník pre nami.

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina

autor foto: M. Medňanský
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Novinka, ktorá poteší
Takýto príjemný pocit musí mať každý, kto si prečíta už štvrtú knižku plodnej staroturianskej 
autorky pani Ing. Evy Tomisovej s názvom „Nárečie Starej Turej“. Jej aktivita si zaslúži 
obdiv, s akým zaujatím sa venuje minulosti nášho mesta i kraja, a to, ako sama v úvode 
pripomína, bez ambície napísať vedeckú prácu. Zaujímavo píše, spolu s príslušníkmi 
svojej rodiny fotografuje, graficky upravuje, edituje a napokon i osobne predáva svoje 
diela bez vidiny nejakého očividného finančného efektu. Ako sa hovorí, len tak z pasie 
(pozri str. 73), so snahou, aby sa aspoň jej výdavky vykryli dosiahnutými príjmami. Do 
výdavkov pritom, samozrejme, neráta hodiny, dni a noci, strávené zbieraním, triedením 
a spracovaním získaných informácií. Jej ziskom je úspech u čitateľov a pocit vlastnej 
spokojnosti. Naposledy som ju pri predajnej činnosti videl sedieť v júnovej horúčave pod 
malým, sotva zatieňujúcim slnečníkom na Staroturianskom jarmoku. Obdivuhodné! Ako 
sa hovorí, širák dolu a palec hore!

Mňa popri inom zaujala predovšetkým 
nosná časť knižky - „Nárečový slovník“ 
i keď aj ostatné kapitoly sú zaujímavé. Jeho 
čítanie ma vrátilo, ako prišelca, viac ako pol-
storočie späť do obdobia, kedy som prišiel 
do Starej Turej z iného konca našej krajiny. 
Vtedy bolo používanie nárečia o mnoho 
frekventovanejšie, ako dnes. Na šťastie, spo-
mienky nezapadli prachom a autorka mi ich 
pomohla oživiť. Niektoré aj s úsmevom. Tu 
je niekoľko príkladov:

Napríklad jeden z prvých výrazov, ktorý 
ma oslovil, bolo slovo facina (žartovné roz-
právanie, fabulované príbehy, pozri na str. 
27). Faciny ma proste fascinovali. Vo vese-
lých kolektívoch, mladých alebo starších, 
nebola o ne nikdy núdza.

Všeličo sme si pri tom museli zapamä-
tať. Pretože osvetlenie obce vrátane kopaníc 
bolo vtedy nič moc, ponúkajúcim sa rieše-
ním bolo preto „Ísť v tme po pamaci“ (str. 
71). Toto vyjadrenie možno doplniť kúzel-
ným spojením dvoch zdanlivo kontrapro-
duktívnych slov bez pamaci, teda naspamäť. 
(Báseň predniesol bez pamaci)

Tak isto si rád spomínam na výraz polla 
mna (podľa mňa, str. 76), ktorý ešte vylep-
šil jeden nemenovaný vedúci pracovník 
v Chirane autoritatívnym výrazom vella 
mého. Iný názor, než mal on, aby zdôraz-
nil svoju pravdu, vyhlásil za renolt. Ani po 
rokoch, ani cez Google, som nezistil, čo to 
slovo malo znamenať. Asi nezmysel, odvo-
dený od francúzskeho auta Renault, a to 
preto, že zohnať toto vozidlo vo vtedajších 
časoch bez tuzexových bonov bol naozaj 
nezmysel. 

Potešili ma aj iné výrazy, s ktorými som 
sa stretol s ľuďmi i v knižke. Pretože som 
nechcel mať so susedmi mojej chalupy 
na kopaniciach žiadne mitúšky (str. 58) 
a s dokumentáciou to tiež nebolo bohvié-
jako (str.  15), určil na moju žiadosť môj 
sused hranice môjho pozemku (bolo to v 70. 
rokoch min. storočia) slovami ottál – potál 
(str. 70) , čo bola pomyselná čiara medzi sta-
rou jabloňou a starou slivkou. Tie stromy sú 
tam podnes. Po mnohých rokoch prizvaný 

geodet mi túto čiaru potvrdil, ba dokonca 
nejaké metre i pridal. Ponaučenie: Nárečie 
treba brať vážne. Popri inom ma sused tiež 
poučil, že drevená rúčka kosy sa v jeho pro-
stredí nazýva kosiščo popri v knižke spome-
nutom slove kosisko (str. 47). Musel som sa 
to naučiť, lebo motorovú kosačku som vtedy 
ešte nevlastnil.

Pri cykloturistických potulkách po 
našich kopaniciach sa stretáme s prívetivými 
ľuďmi, s ktorými príde príde reč aj na poča-
sie. Odvolávame sa pri tom aj na meteoroló-
gov. Dostalo sa nám pri tom takéto rezolútne 
spochybňujúce vyjadrenie: „Tí? Tí nevedzá 
ani to, čo vedzá“ (str. 106). Táto veta je pou-
žiteľná aj v rozhovoroch o iných témach, než 
počasie. Napríklad o politike a o politikoch. 

Počas tohoročnej tradičnej májovej cyk-
lotúry na Bradlo k Štefánikovej mohyle nás 
(v prepotených týlkach) pri zdolávaní osady 
Dlhý Vršek povzbudzovali domáci obyva-
telia okrem iného aj prestretým stolom so 
všelijakými dobrotami. V kopcovitom teréne, 
v spomalenom tempe, keď som chytal druhý 
dych, som zachytil aj túto vetu: „Nech sa páči, 
jescte (str. 42) a pite, ako doma, len né tólko“. 
Pre úplnosť pravdy však dodávam, že to asi 
boli slová jedného zo žartujúcich hosťov. 
Hostiteľ si to síce mohol myslieť, ale nevy-
riekol to.

Keď som sa pred mnohými rokmi z troch 
bratov prvý oženil, moja babička spokojne 
konštatovala, že aspoň Dušanko je konečne 
naporádku (str. 62), hoci v Starej Turej nikdy 
nebola. Bol som na rozpakoch, či tento výraz 
prenikol do môjho rodného mesta spod 
Javoriny, alebo to bolo naopak. Alebo sme 
relatívne tak malá krajina, že mnohé náre-
čové výrazy sú v dôsledku pohybu obyvateľ-
stva vo viacerých krajoch rovnaké.

Môj syn vyrastal v Starej Turej, ale 
už viac ako tri desaťročia žije v Banskej 
Bystrici. Zo Staroturana sa stal Stredoslovák. 
No k írečitej stredoslovenčine, ktorá bola 
kedysi základom nášho spisovného jazyka, 
sa však ešte nedopracoval. Týka sa to naprí-
klad bicyklových riadidiel, ktoré označuje 
ako ridítka, alebo skôr ridýtka, ktorými 

postredoslovenčil slovo ridzítka (str. 84). 
Pre úplnosť dodávam, že pre označenie tejto 
dôležitej bicyklovej súčiastky sa v mojom 
rodnom kraji používa aj slovo kormáň, pre-
vzaté zrejme z maďarčiny (kormány).

Nasledujúcu príhodu mi rozprával Dr. 
Gažík, niekdajší vedúci právnik v Chirane. 
Vrútila sa raz k nemu do kancelárie jedna 
rozhorčená pracovníčka, kritizujúca hygie-
nické podmienky na jej dielni, s týmito slo-
vami: „Vy ste Gažík? Ja som pani Nováková 
(meno som pozmenil). Pán dochtor (str. 22), 
chcela by som vidzet (str. 106) ten palagraf 
o tom mylle (str. 60)“. Či sa potom mydlo 
na dielenskom umývalle (str. 103) objavilo, 
som sa už nedozvedel.

Trochu ma mrzí, že pri korektúre knihy 
boli opomenuté niektoré chybičky krásy, 
týkajúce sa najmä pravopisu inojazyčných 
ekvivalentov nárečových výrazov, vyjadru-
júcich ich pôvod. Sú to však iba omrvinky 
v peknej knihe, ktorou sme boli obšťastnení. 
Jej klady, vrátane častí, ktoré som nespome-
nul, vysoko prevyšujú tieto drobnosti.

Čerešničkou na torte je výtvarná stránka, 
ktorá urobila z knihy takpovediac rodinné 
dielo. Na jeho tvorbe sa zúčastnili aj manžel 
a vnučka. Nefarebné kresbičky, ilustrované 
počiatočné písmená a čiernobiele fotografie 
okrem jednej, dávajú knihe patričný punc 
dobovosti. Tá jediná farebná na prebale 
(autor J. Tomis), charakterizujúca kopani-
čiarske osídlenie, sa mi páči osobitne.

Pred dopisovaním tohto príspevku som 
sa ponáhľal domov z nákupu v Bille, aby 
som ho dokončil, stihol termín uzávierky 
časopisu a odovzdal v požadovanom čase. 
Avšak cestou trafili sa mi ludé (str. 100). 
Rozhovormi ma trochu zdržali, ale súčasne 
aj svojím rozprávaním potešili. Tak ako 
autorka tejto knihy.

Dušan Hrnčiřík
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Vytrhnuté z učiteľského notesa 1. časť

Niektorí z vás si teraz pomysleli: dajte pokoj so školou, veď sú prázdniny. Ale škola a uči-
teľský notes to nie sú len skúšky, známky a poznámky v žiackej knižke. To sú aj spomienky 
a milé príhody zo školských lavíc, ale aj spoza učiteľskej katedry.  Ako ináč by som mohla 
začať, ak nie roztomilými prváčikmi a premúdrelými druhákmi. 

Prvouka bol vždy zaujímavý predmet 
a prváci sa naň tešili. Hravou formou tu 
dostávali najjednoduchšie základy zo všet-
kých predmetov, ktoré ich čakajú vo vyšších 
ročníkoch: dejepis, zemepis, prírodopis. Ale 
najmä tu bol priestor na rozvoj reči, vyjad-
rovanie vlastných myšlienok.

Na hodine jednej takejto prváckej prvo-
uky sme sa rozprávali o zdraví, o hygiene, 
o umývaní rúk, zubov, o potrebe spánku. 
Deti jedno cez druhé rozprávali, ako si večer 
umývajú zúbky, niektoré mali so sebou aj 
zubnú kefku. Priznávali sa, kedy chodia 
večer spať a ja som im zasa pripomenula, že 
aby sa im dobre spalo, treba večer otvoriť 
okno a vyvetrať izbu. Ešte som ani nedopo-
vedala vetu, keď tu malý ryšavkastý Radko 
v prvej lavici vyskočí a hlási sa o slovo tak 
nástojčivo, div mi svojimi dvoma prštekmi 
nevypichol oko. 

„No, čo, Radko, čo chceš povedať?“ 
„Veru máte pravdu, súdružka učiteľka (to 

bolo v dobe, keď všetky učiteľky boli súdruž-
kami), lebo náš tato keď prdne, takého 
smradu narobí, že by sme sa do rána podu-
sili. Preto mama necháva niekedy otvorené 
okno aj celú noc.“ 

Radkova úprimnosť rozosmiala celú 
triedu a mne nezostalo iné, len pochváliť 
jeho mamu za to, že pred spaním vetrá izbu. 

---

Na matematike sa veľa rečí  narobiť nedá, 
tam treba rozmýšľať a výsledok musí byť 
presný – ani viac, ani menej. Len druháči-
kovi počernému Jožkovi presnosť nič neho-
vorila. Či rátal na prstoch a či na počítadle, 
vždy mu vyšlo viac alebo menej ako bolo 
treba, najmä keď sme počítali s prechodom 

cez desiatku. Keď sme už porátali všetky pas-
telky, guličky na veľkom i malom počítadle aj 
peniaze, pravda, len v slovnej forme a stále 
nič..., zbadala som na stole moju peňaženku. 
Vybrala som z nej kovové mince aj papierové 
bankovky – vtedy boli papierové aj jedno-
korunáčky a trojkorunáčky – skrátka vše-
tok peňažný kapitál, čo som momentálne 
vlastnila a kládla som peniaze pred Jožka na 
lavicu. A čuduj sa svete! Chlapčisko okaté 
rátalo ako by sedel v prioráckej pokladnici. 
Jednoducho svoju komunitu nezaprel. jemu 
počítačové guľky boli príliš abstraktnou 
pomôckou. On potreboval ozajstné „lóve“ 
na ruku.

Večer som mala o robotu postarané: 
vyrábala som pre Jožka peniaze z výkresu, 
farbila ich a strihala. Nebolo to síce to pravé 
orechové, čo mal Jožko rád, ale ako tak to 
pomáhalo, veď vlastných peňazí som nikdy 
nemala toľko, aby som ich používala ako 
učebné pomôcky. 

Alžbeta Cibulková

Blíži sa 32. ročník 
Staroturanského 

triatlonu 11. 08. 2018
Už sa stalo tradíciou, že začiatkom augusta býva na Dubníku Sta-
roturanský triatlon - najstarší triatlon na Slovensku. Tento rok sa 
uskutoční 32. ročník (prakticky už 33. lebo v roku 1985 sme začínali 
nultým ročníkom). Pretekári absolvujú preteky na objemoch šprint 
triatlonu t. j. plávanie 750 m, bicykel 20 km a beh 5 km. 

Posledné roky je mimoriadny 
záujem pretekárov o toto pod-
ujatie. Prvá vlna, 120 štartujú-
cich je open kategória, ktorá 
je tiež súčasne majstrovstvami 
Slovenska hasičov. Tu je prihlá-
sených, tak ako aj vlani 11 pre-
tekárov zo Starej Turej. Druhá 
vlna je 11. kolom Slovenského 
pohára, kde budú štartovať naj-
lepší pretekári zo Slovenska. 
Perličkou je, že vlani štartoval 
jeden Argentínčan a tento rok 
štartujú dvaja. Obe štartové vlny 

boli zaplnené v priebehu piatych 
dní. Príďte povzbudiť preteká-
rov a ak by mal niekto záujem 
pomôcť ako dobrovoľník pri 
usporiadaní pretekov, radi ho 
uvítame medzi nami. 

• štart Hasičský triatlon 
o 9:30 hod.

• štart Slovenský pohár 
o 13:00 hod. 

Propozície a prihlásených prete-
károv nájdete na www.kstst.sk.

Podujatie podporil 
Trenčiansky samosprávny kraj

OBČIANSKA INZERCIA

Orez, výrez a strihanie ovocných a komplikovaných 

stromov. Rezanie a štiepanie dreva štiepačkou, čistenie 

zanedbaných lúk, sadov a pozemkov. Rýchlo, lacno a spo-

ľahlivo. Bližšie informácie na tel. č. 0919 320 767.

Predám záhradu, v tichej záhradkárskej oblasti 

„Šášnatá“ v Starej Turej (smer Nové Mesto nad Váhom). 

Záhrada s rozlohou 461 m2 má elektriku aj pitnú vodu. 

Na záhrade je postavená podpivničená chatka s pôdo-

rysom 14 m2 so sedlovou strechou – možnosť dorobenia 

podkrovia na spanie. Chatka je skolaudovaná s existu-

júcim súpisným číslom. Priamo k chatke je možné prísť 

autom. Celý pozemok záhrady ako aj chatka je v osob-

nom vlastníctve. Cena: 8.500 EUR. V prípade záujmu 

kontaktujte telefónne číslo 0907 710 978.

Výrub rizikových stromov pomocou horolezeckej tech-

niky, kosenie záhrad a sadov. Ceny dohodou. Bližšie infor-

mácie na tel. č. 0949 339 169.

Študentka gymnázia ponúka doučovanie pre žia-

kov ZŠ z matematiky, anglického jazyka príp. z iných 

predmetov. Bližšie informácie na dobrus@azet.sk alebo 

0944 047 608.
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MFK Stará Turá bilancuje sezónu 2017/2018
Takmer viac ako mesiac žili fanúšikovia futbalu svetovým šampioná-
tom v Rusku. Majstrovstvá sveta  sú úspešne za nami a zároveň sa 
pomaly rozbiehajú súťažné zápasy novej sezóny. Nie inak tomu je 
i v našom klube MFK Stará Turá. Ešte pred rozbehom novej sezóny, 
nastalo obdobie ohliadnutia sa za tou uplynulou.  

V sezóne 2017/2018 sme mali 
v klube registrovaných 5 muž-
stiev. Tri mládežnícke (prí-
pravka U11, mladší žiaci U13 
a kategóriu dorast) a dve muž-
ské (A-mužstvo a B-mužstvo). 

Prípravka U11 pod vedením 
trénera Miloša Minarecha a asis-
tenta Rudolfa Heráka nastupo-
vala k zápasov v súťaži prípraviek 
pod názvom MIX JUH IV. 
Táto súťaž sa hrala turnajo-
vým spôsobom a proti nášmu 
mužstvu na ihrisku bojovali 
mužstvá z Krajného, Brezovej 
pod Bradlom a Vrboviec. Naši 
chlapci sa umiestnili celkovo 
na peknom 2. mieste. V tíme 
sme evidovali 15 najmenších 
futbalových nádejí MFK Stará 
Turá. Najlepšími strelcami 
tímu sa stali Marek Jambor (32 
gólov), ktorého takmer dobe-
hol Roberto Sadloň (29 gólov). 
Naopak najviac minút si pripí-
sali Ondrej Hudeček a Matúš 
Gregor, ktorí odohrali úcty-
hodných 1080 min. Chlapcom 
srdečne gratulujeme a veríme, že 
im futbal na Starej Turej bude 
chutiť i v novej sezóne. 

Za kategóriu mladších 
žiakov U13 si vyskúšali nie-
ktoré zápasy aj hráči prípravky. 
Trénerský tandem Roman 
Pribiš a Igor Sekerka, boli ich 
prístupom a prínosom milo 

prekvapený. V konečnom zúčto-
vaní však naši mladší žiaci obsa-
dili v 4. lige konečné 11. miesto 
so ziskom 9 bodov a s bilanciou 
3 výhry, 0 remíz a 21 prehier. 
Toto nelichotivé umiestnenie 
i výsledky pripisujú tréneri faktu, 
že súťaž odohrali iba s tromi 
hráčmi vekovo spadajúcimi 
do U13. Výraznú časť sezóny 
doplnili hráči vekovo mladší 
a z prípravky. Zaujímavosťou 
bolo, že počas sezóny chlap-
cov na ihrisku výborne dopl-
nila jediná hráčka v tíme Zuzka 
Durcová. Práve ona, Šimon 
Druk, Roberto Sadloň a Martin 
Miklovič patrili k oporám tímu 
počas celej sezóny. Najviac odo-
hraných minút mali Roberto 
Sadloň a Matúš Ides, ktorí strá-
vili na ihrisku celkovo 1440 
minút. Tréneri počas sezóny 
vyzdvihli najmä výbornú spo-
luprácu s rodičmi.  

Z pohľadu mládežníckych 
mužstiev si najviac fanúšikov-
skej pozornosti v minulej sezóne 
odnieslo družstvo Dorastu U19. 
Pri mužstve pôsobia tréner Peter 
Minárik a asistent Miroslav Krč. 
Trénerovi sa v úvode sezóny hlá-
silo 16 hráčov, ktorých doplnili 
hráči na striedavý štart. Celkovo 
tak do zápasov zasiahlo až 22 
hráčov. V súťaži 5. liga SEVER 
sa mužstvo Dorastu umiestnilo 

na celkovom 5. mieste so ziskom 
45 bodov a skóre 70:40. Cieľom 
pred sezónou bolo umiestnenie 
v hornej polovici tabuľky, čo sa 
napokon podarilo splniť. Počas 
sezóny absolvovali hráči 118 tré-
ningových jednotiek a najlepšiu 
dochádzku mali hráči Tomáš 
Dzuro, Ján Durec a Ján Záhora. 
Najlepším strelcom tímu sa 
stal 16 gólový Martin Źoldák, 
ktorému výborne sekundo-
vali Andrej Otrubný (14 gólov) 
a Simon Robek (7 gólov). Medzi 
najlepších hráčov sezóny patrili 
Tomáš Dzuro a Fabián Nemec. 
Za posledné dva roky tento tím 
zaznamenal veľký progres, čo je 
hlavne zásluha všetkých hráčov 
na čele s výborným trénerom 
Petrom Minárikom. Za uply-
nulú sezónu patrí chalanom 
veľké ďakujeme a prajeme im 
ešte úspešnejšiu sezónu ako bola 
táto uplynulá.

Mužstvá dospelých zažili 
mierne „turbulentnú“ sezónu. 
Hlavne teda naše A-mužstvo 
s  t rénerom Patr ikom 
Krajčovicom, ktoré po 4. kolách 
v 5. lige SEVER mali na konte 7 
bodov, čo naznačovalo nábeh na 
výborné umiestnenie. Žiaľ, fut-
balová šťastena je niekedy vrt-
kavá, o čom sa presvedčili i naši 
hráči. Zlom nastal v 5. kole, kedy 
v zápase s TJ Uhrovec viedli po 
polčase 2:0, ale zápas nakoniec 
prehrali 2:3. Tento zápas pozna-
čil prakticky celú jesennú časť 
a mužstvo sa nevedelo skonso-
lidovať a uhrať lepšie výsledky, 
aspoň v domácich zápasoch. 
Pred zimnou prípravou sa sna-
žil A-mužsstvo posilniť káder, 
žiaľ, ani tento fakt nepomohol 
k lepším výsledkom. Herný 
prejav mužstva podľa fanúši-
kov a aj podľa trénera nebol zlý, 
avšak nešťastné prehry ich stáli 
o mnoho lepšie umiestnenie. 
Celkové umiestnenie na pred-
poslednom 15. mieste s nega-
tívnym skóre 27:69, hodnotíme 
ako neúspech. 

Príjemnejšie „starosti“ malo 
naše B-mužstvo, ktoré vďaka 
spolupráci mohlo v niektorých 
dôležitých zápasoch využiť hrá-
čov A-mužstva. Hráči ukazo-
vali svoje umenie v 7. lige JUH, 
kde sa stretávali s mužstvami 

z okolitého regiónu Trenčín, 
Nové Mesto a Myjava. Pod 
trénerskou taktovkou Lukáša 
Bruška a dobrého kolektívneho 
výkonu, nakoniec obsadili 5. 
miesto s počtom bodov 46, skóre 
65:41. Najlepším strelcom muž-
stva bol Matúš Majtás, ktorý 
nastrieľal 21 gólov.

Tak, ako vždy, na malé bilan-
covanie slúži i Výročná členská 
schôdza klubu, kde sa vždy stre-
távajú členovia, tréneri, vede-
nie klubu a taktiež fanúšikovia. 
Bohužiaľ, tohtoročná schôdza 
bola z hľadiska prítomnosti čle-
nov i návštevníkov veľmi chu-
dobná a cestu si na ňu našla 
skutočne len malá hŕstka priaz-
nivcov. Je to smutné, nakoľko 
takto majú možnosť dozvedieť 
sa viac o fungovaní klubu, práci 
vedenia i výsledkoch jednotli-
vých mužstiev z prvej ruky. 

Preto je o to nepríjemnej-
šie, že následne prichádzajú 
z okolia nepravdivé informácie, 
ako nedostatočne pracuje MFK 
Stará Turá s mládežou, nedokáže 
zabezpečiť riadny chod klubu 
a úpadok futbalu v meste má na 
svedomí súčasné vedenie. 

Tieto negatívne, a hlavne 
neoverené informácie, majú 
vplyv na celý kolektív oddaných 
ľudí, ktorí nezištne a dobrovoľne 
svojou činnosťou podporujú, 
pracujú, či inak zabezpečujú 
akúkoľvek dôležitú súčasť sta-
bilného fungovania futbalového 
klubu MFK Stará Turá.     

A preto sa chcem v mene 
MFK touto cestou poďakovať 
tím, ktorí i napriek nepriazni-
vej situácií zachovávajú nášmu 
klubu svoju priazeň i naďalej. 

Ďakujem predovšetkým tré-
nerom a asistentom za ich snahu 
a skúsenosti, ktoré odovzdávajú 
hráčom, taktiež všetkým čle-
nom Výkonného výboru, ktorí 
mnohokrát obetujú svoj voľný 
čas, aby sa aktívnou prácou pri-
činili o rozvoj a stabilitu futbalu 
v našom meste a v neposlednom 
rade ďakujem všetkým hráčom, 
ktorí sa snažia svojim prístupom 
príkladne reprezentovať klub 
a naše mesto Stará Turá. 

M. Krč, MFK Stará TuráNajmenšie futbalové nádeje MFK Stará Turá – mužstvo Prípravky U11
autor foto: D. Herák
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Basketbalový tréner Milan 
Šustík oslávil životné jubileum
Dňa 1. júna je sviatok všetkých 
detí a práve v tento deň tohto 
roku oslávil krásne jubileum 
80 rokov jeden veľký človek, pán 
Milan Šustík. Trénerská basket-
balová legenda, ktorá sa dlhé 
roky venuje práve deťom a ktorý 
vychoval niekoľko generácií 
úspešných basketbalistiek. Pri 
tejto príležitosti som sa rozhodla 
usporiadať stretávku viacerých 
generácií jeho zverenkýň. Bolo 
to milé a dojímavé stretnutie 
plné krásnych a nezabudnuteľ-
ných spomienok. Je nám cťou, že 
nás basketbalovo vychoval práve 
tento tréner a že sme mohli spo-
znať čaro tohto krásneho športu. 

Vďaka Vám sme spoznali ako 
chutia slzy radosti z víťazstva, 
ale aj slzy z trpkých prehier. 
Precestovali sme a spoznali nie-
len krásy Slovenska, ale sme sa 
zúčastňovali aj medzinárodných 
turnajov. A najkrajšie na tom je 
to, že nás tento šport aj vďaka 
Vám baví a hráme ho dodnes.

Pán tréner, v mene všetkých 
basketbalistiek Vám prajem veľa, 
veľa zdravia, šťastia, lásky a ešte 
veľa basketbalových úspechov. 

Za všetky vaše basketbalistky 
Vám patrí veľké ĎAKUJEME 

Andrea Malková

Stará Turá Open Cup 2018
Dňa 16.6.2018 sa uskutočnil 
2. ročník tenisového turnaja 
Stará Turá Open Cup. Turnaj 
sa konal vo štvorhre, zúčast-
nilo sa ho 26 hráčov.

Odohralo sa celkovo 35 zápa-
sov najprv v troch základ-
ných skupinách systémom 
každý s každým. Všetky dvo-
jice postúpili do pavúka, kde 
sa hralo už vyraďovacím 

spôsobom. Víťazmi turnaja sa 
stali súrodenci Tomáš a Tereza 
Sušeň (českí kamaráti žijúci 
v Kanade), 2. miesto obsadili 
Ivan Durec a Tomáš Malek 
z TK Oskoruša Stará Turá a na 
3. mieste sa umiestnili Janko 
Hrabovský a Maroš Bolebruch 
z TK 77 Skalica. Ďakujeme 
všetkým sponzorom za vecné 
ceny.

Spoločnou snahou bolo vzdať 
hold ich predkom, ktorí sa 
významnou mierou priči-
nili o rozvoj vtedajšej obce 
a pozdvihnutie životnej úrovne 
jej obyvateľov.  

V súčasnosti nesie v Detve 
vlajku ich mena základná škola, 
ktorej bolo 30. septembra 
2011 slávnostne prepožičané 
čestné meno – Základná škola 
Alexandra Vagača.

Nech toto meno naďalej 
hrdo ponesie a nech jej žiaci - tak 

ako kedysi v minulosti výrobky 
Vagačovskej bryndziarne – šíria 
vo svete len dobré meno svojej 
školy a odkazu Vagačovcov.

My sme právom hrdí na 
to, že práve Stará Turá dala 
Slovensku takú vzácnu osobnosť 
a preto mu mesto dalo zhotoviť 
v roku 2009 i pamätnú tabuľu 
na priečelie Mestského úradu.

Vyňaté z Detvianskych novín, 
doplnila Z. Z. 

Autorky textu : Elena Muhlbergerová, 
Renáta Babicová

Tri generácie Vagačovcov...
pokračovanie zo str. 11
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