
 Spomienka 
 na vzácneho 
človeka 
str. 4

STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA AUGUST 2022

ročník XXX. • cena 0,69 €
M E S A Č N Í K  M E S TA  S TA R Á  T U R Á

www.staratura.sk

Divadlo Tilia 
naštudovalo 
novú hru 
str. 12

Domáce 
majstrovstvá 
Slovenska
str. 15

Nová sociálna služba 
 Monitorovanie a signalizácia pomoci prostredníctvom elektronického 
systému IDA (inteligentná domáca asistentka)

Trenčiansky samosprávny kraj sa zapojil do výzvy v rámci Operačného 
programu integrovaná infraštruktúra a následne sa stal úspešným 
žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu 
„Podpora AAL v podmienkach TSK“ (podpora aktívneho asistova-
ného života). Naše mesto by chcelo využiť tieto možnosti a  ponúknuť 
občanom túto novú sociálnu službu.

Systém IDA – pocit bezpečia celej rodine:
 § je vhodná pre ľudí žijúcich osamote
 § seniorov so zhoršeným zdravotným stavom alebo zníženou 

fyzickou kondíciou;
 § osoby s rizikovým ochorením alebo zdravotným postihnutím;
 § pacientov, ktorí sa zotavujú doma po hospitalizácii;
 § IDA – elektronický systém, ktorý zbiera a vyhodnocuje údaje 

o pohybe dohliadanej osoby v domácnosti aj mimo nej;
 § IDA identifikuje možné rizikové situácie a zašle upozornenie, 

keď je potrebná kontrola dohliadanej osoby;
 § IDA posiela notifikácie v reálnom čase a informuje o stave 

dohliadanej osoby;
 § IDA umožňuje získať informácie o dennej rutine 

a pomáha predísť rizikovým situáciám.

Výhody sociálnej služby:
 § systém IDA prináša pocit bezpečia a pohody pre 

celú rodinu;
 § umožní ľuďom s oslabeným zdravím alebo kondíciou 

zotrvať v domácom prostredí a cítiť sa bezpečne;
 § nevyužíva kameru ani mikrofóny, nenarúša 

súkromie;
 § nie je náročný na zaobchádzanie a obsluhu, funguje 

úplne samostatne;
 § služba je pre prijímateľov bezplatná

Požiadavky na technické zázemie
 § pripojenie na internet

Bližšie informácie o pro-
jekte a systéme IDA náj-
dete na www.tsk.sk. 

Ak by Vás táto 
ponuka oslovila, je 
potrebné predbežne 
nahlásiť záujem, aby 
mesto Stará Turá 
mohlo zaregistrovať 
novú sociálnu službu 
a stať sa jej poskytova-
teľom. Následne by mala 
byť v prevádzke táto služba 
v mesiacoch január až marec 
2023. 

Záujem o sociálnu službu nahlasujte prosím na oddelení školstva 
a sociálnych vecí osobne, telefonicky +421918 627 392 alebo e-mailom 
elena.sladkova@staratura.sk

Krása 
paličkovanej 
čipky 
2. – 6. 8. 2022, 
Výstava, výstavná sieň 
DKJ

Remeslá našich predkov 
a oslavy 630. výročia 
1. písom. zmienky 
o Starej Turej
5. 8. 2022, 10:00 – 19:00 hod., 
Námestie slobody / DKJ

Staroturanský triatlon 
6. 8. 2022,  36. ročník, Jazero Dubník

Koncert DH Lieskovanka 
a DH Lieskované 
7. 8. 2022, 18:00 hod., Námestie slobody
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 Voľby do orgánov samosprávy obcí a 
voľby do orgánov samosprávnych krajov
 konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 
209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby 
do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 
29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 20.00 hod.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občas SR a cudzinec, 
ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Volič je povinný sa pred 
hlasovaním preukázať dokladom totožnosti.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osob-
nej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon 
v čase pandémie neustanoví inak.

Kandidatúra vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov nie je 
prekážkou pre kandidatúru vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obce
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, 
ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce 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 odsúdenie 

nebolo zahladené,
 § pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Kandidátna listina
Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do mest-
ského zastupiteľstva  alebo kandidátnu listinu pre voľby primátora 
mesta v listinnej forme osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, 
ktorého na to písomne splnomocnil, najneskôr 60 dní predo dňom 
konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľovi mest-
skej volebnej komisie. Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta 
musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, 
že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidát-
nej listine a nemá prekážky práva byť zvolený. Súčasťou kandidátnej 
listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, 
ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej 
kandiduje. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného 
kandidáta. Volič však môže svojím podpisom vyjadriť podporu aj 
niekoľkým kandidátom na ich samostatných podpisových listinách.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru 
nezávislého kandidáta pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva 
a voľby primátora mesta Stará Turá je 200 podpisov.

Kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva a kan-
didátnu listinu pre voľby primátora mesta môže podať politická 
strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktorá je 
registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách 
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Politické strany 
môžu na účely volieb do mestského zastupiteľstva, ako aj volieb na 
primátora mesta utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu. 
Politická strana alebo koalícia doručuje kandidátnu listinu v listinnej 
forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo 
dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022) zapisovateľovi 
mestskej volebnej komisie.

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť 

najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom ob-
vode zvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Po podaní kan-
didátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších 
kandidátov ani meniť ich poradie. 

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť 
iba jedného kandidáta na primátora mesta. Tento môže kandidovať 
aj na poslanca mestského zastupiteľstva.

Náležitosti, ktoré musí kandidátna listina obsahovať, sú uvedené 
na webovom sídle ministerstva vnútra.

Na základe Uznesenia číslo 14 – XXXIV/2022 Mestské zastupiteľ-
stvo Stará Turá určuje volebné obvody a počet poslancov mestského 
zastupiteľstva do orgánov samosprávy mesta:

Volebný obvod č. I:  Stará Turá
Počet poslancov:  11
Volebný obvod č. II: Paprad, Drgoňova Dolina
Počet poslancov:  1
Volebný obvod č. III: Súš, Topolecká
Počet poslancov:  1

Delegovanie do okrskových volebných komisií
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jed-
ného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kan-
didátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva. Taktiež môže 
do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného člena a jedného 
náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu 
listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom 
obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej volebnej 
komisii nemá zastúpenie.  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej voleb-
nej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta 
primátorovi mesta v lehote do 22. septembra 2022. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie 
možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Leho-
ta na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. 
Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena 
osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla 
pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva 
vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie do-
ručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhrad-
níka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej 
komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do 
e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo ozná-
menie odoslané.

Mesto Stará Turá je zaregistrované na elektronické spracovanie 
výsledkov volieb.

Zapisovateľkou mestskej volebnej komisie v meste Stará Turá 
vo voľbách do orgánov samosprávy mesta bola menovaná Ing. Iveta 
Petrovičová (iveta.petrovicova@staratura.sk, 032 746 1635, 0917 661 
689).

Viac informácií nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra 
(https://www.minv.sk/?volby-selfgov22), webovom sídle mesta Stará 
Turá (https://www.staratura.sk/volby-do-organov-samospravy-ob-
ci-a-krajov-2022/) a na úradnej tabuli mesta.

 n Ing. Iveta Petrovičová, zapisovateľka MVK
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 Výzva na podávanie 
 žiadostí o grant
Naša staroturianska nadácia bola zriadená 
za účelom podpory rozvoja neziskových 
činností v Starej Turej a okolí v oblasti 
kultúry, športu, zdravotníctva, školstva, 
humanitných akcií a pr ispievania 
k všeobecnému zlepšeniu kvality života 
obyvateľov Starej Turej a okolia.

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

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových 
aktivít detí a mládeže. Podporované aktivity 
môžu byť najmä z nasledovných oblastí: roz-
voj a ochrana duchovných a kultúrnych hod-
nôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo 
iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba 
životného prostredia, zachovanie prírodných 
hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí 
a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telový-
chovy a plnenie individuálne určenej huma-
nitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu 
osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo 
potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí ži-
velnou pohromou. Najmä aktivity zamerané 

na zatraktívnenie ponuky 
krúžkov a organizácií, 
ktoré sa pravidelne venujú 
deťom s cieľom pritiahnuť 
ďalšie detí a rozšíriť členskú základňu, pri-
praviť podmienky na celoročnú prácu s deťmi. 
Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia 
zapojenie čo najväčšieho počtu detí prípadne 
mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä 
činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
 § pre formálne aj neformálne 

dobrovoľnícke skupiny, krúžky, kluby, 
ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi,

 § pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú 
aktivity pre svojich rovesníkov,

 § pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom 
voľnom čase venujú pravidelne deťom 
a mládeži.

KRITÉRIÁ
 § projekt je určený vekovej skupine do 26 

rokov,
 § projekt sa realizuje v komunite na 

lokálnej úrovni,
 § aktivity skupiny môžu mať pravidelný 

alebo nepravidelný charakter,

 § celková výška nákladov na projekt nie 
je obmedzená, max. výška grantu na 
jeden projekt, ktorú je možné žiadať od 
nadácie nie je stanovená, obvyklá výška 
grantu je do 500 €, 

 § grant v zásade nesmie byť použitý na 
investície – posudzuje sa individuálne 
v súvislosti s požiadavkami projektu, 

 § finančné krytie zo zdrojov nadácie 
nesmie presiahnuť 90% celkovej sumy 
projektu – 10% zdrojov musí byť 
z vlastných zdrojov (musí byť finančný),

 § financie budú záujemcom poukázané 
naraz

Uzávierka prijímania projektov: 15.08.2022
Trvanie projektu: 01.09.2022 – 31.12.2022
Predloženie záverečnej správy: do 31.10.2023

Bližšie informácie k vypracovaniu a poda-
niu žiadostí o grant dostanete u koordiná-
tora Programu malých komunitných gran-
tov: Ing. Ivety Petrovičovej 032 746 1635; 
e-mail: iveta.petrovicova@staratura.sk 
v pracovných dňoch.Formuláre sú k dispo-
zícii na webovej stránke mesta Stará Turá: 
www.staratura.sk/nadacia-zivot.

 n Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie

 Výsledky  výberových konaní
Dňa 3. 5. 2022 vypísal primátor mesta Stará 
Turá výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľ Technických služieb Stará Turá, 
m. p. o. Podmienky výberového konania boli 
zverejnené na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta dňa 3. 5. 2022. V lehote na za-
sielanie prihlášok uchádzačov o zaradenie 
do výberového konania boli na mestský úrad 
doručené 4 prihlášky. Podmienky pre zara-
denie do výberového konania splnili všetci 
prihlásení uchádzači, preto boli pozvaní na 
ústne výberové konanie na deň 22. 6. 2022. 
Na ústny pohovor sa nedostavil 1 uchádzač. 
Komisia po vykonaní osobných pohovorov 
s jednotlivými uchádzačmi nevybrala žiadne-
ho vhodného kandidáta na obsadenie vyššie 
uvedenej funkcie. Mestské zastupiteľstvo na 
návrh primátora mesta menovalo do funk-
cie riaditeľa Petra Moravčíka na obdobie do 
31. 12. 2022. 

Dňa 21. 3. 2022 bolo vypísané výbe-
rové konanie  na obsadenie funkcie riadi-
teľa Základnej umeleckej školy Stará 
Turá. Do 22. 4. 2022 bola doručená jedna 
prihláška. Otváranie obálok sa uskutočnilo 
dňa 25. 4. 2022, podmienky pre zaradenie 
do výberového konania prihlásený uchádzač 

splnil. Dňa 5. 5. 2022 sa konalo výberové 
konanie. Spôsob a priebeh výberového ko-
nania sa realizoval pohovorom podľa § 5 ods. 
5 zákona č. 552/2003 Z. z., na ktorom uchá-
dzač stručne predstavil svoj návrh koncepcie 
rozvoja školy, seba a svoje doterajšie pôso-
benie. Členovia výberovej komisie (členovia 
Rady školy) volili prostredníctvom volebných 
lístkov. Po sčítaní hlasov a vyhodnotení vý-
sledkov oznámila sčítacia komisia výsledok 
hlasovania výberového konania. Na základe 
výsledkov výberového konania Rada školy 
navrhla mestu Stará Turá, zriaďovateľovi Zá-
kladnej umeleckej školy Stará Turá, v zmys-
le § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov vymenovať MgA. Michala Stískala  na 
miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy 
s nástupom do funkcie od 1. 6. 2022.

Dňa 4. 4. 2022 primátor mesta vypísal 
výberové konanie  na obsadenie funkcie ria-
diteľa  Centra voľného času Stará Turá 
s predpokladaným nástupom do funkcie od 
1. 9. 2022. Do výberového konania sa nepri-
hlásil žiadny uchádzač.

Dňa 4. 4. 2022 primátor mesta vypísal 
výberové konanie  na  obsadenie funkcie 
riaditeľa  Základnej školy Stará Turá 
s predpokladaným nástupom do funkcie od 
1. 9. 2022. Podmienky pre zaradenie do vý-
berového konania boli zverejnené dňa 4. 4. 
2022, oznámenie o výberovom konaní bolo 
zaslané na Regionálny úrad školskej správy 
v Trenčíne a zverejnené na ich webovom sídle. 
Do 16. 5. 2022 bola doručená jedna prihláš-
ka, uchádzač splnil podmienky a požadované 
kritériá pre zaradenie do výberového kona-
nia. Výberová komisia bola zložená z členov 
Rady školy, zástupcu Štátnej školskej inšpek-
cie a zástupcu Regionálneho úradu školskej 
správy. Dňa 30. 5. 2022 sa konalo výberové 
konanie v budove Základnej školy na Hurba-
novej ulici. Výberové konanie sa uskutočnilo 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Na základe výsledkov výberového konania 
Rada školy navrhla mestu Stará Turá, zriaďo-
vateľovi  Základnej  školy Stará Turá, v zmys-
le § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2  zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov vymenovať Mgr. Janu Koštialovú na 
miesto riaditeľa školy s nástupom do funkcie 
od 1. 9. 2022.

P R O G R A M 
M A LÝC H  K O M U N I T N ÝC H 
G R A N T O V  2 0 2 2
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 Spomienka 
 na vzácneho človeka
17. júla 2022 naše mesto prišlo o vzácneho 
človeka, Ing. Dušana Hrnčiříka. Hoci pán 
Hrnčiřík nebol rodákom zo Starej Turej, bol 
s ním po celý svoj plodný život spojený.

V r. 1950 nastúpil do národného podniku 
Presná mechanika, kde prešiel viacerými 
funkciami na úseku ekonomiky i obchodu. 
V apríli 1958 (ako 29-ročný) bol vymenovaný 
do funkcie ekonomického námestníka. Zotr-
val v nej až do odchodu na dôchodok. Pres-
nej mechanike a neskôr Chirane upísal celý 
svoj činorodý život. Bol jedným z najbližších 
spolupracovníkov generálneho riaditeľa Ing. 
Miroslava Neráda. Spoločne stáli za mno-
hými úspechmi fabriky. Spolu s rozvojom 

Chirany rástlo a menilo sa naše mesto, jeho 
infraštruktúra. Pán Hrnčiřík sa spolupodie-
ľal na zabezpečovaní finančných zdrojov na 
viaceré projekty a aktivity (športový štadión, 
rekreačné stredisko PKO Dubník, Dom od-
borov, poliklinika a ďalšie). Za túto príklad-
nú celoživotnú činnosť mu bolo v roku 2012 
udelené ocenenie „Významná osobnosť mesta 
Stará Turá“.

Pán Hrnčiřík sa aktívne zapájal do spo-
ločenského, kultúrneho a športového diania 
i počas zaslúženého dôchodku. V ostatných 
rokoch bol vzácnym pamätníkom diania 
v podniku Chirana, ale i za jeho bránami. 
Venoval sa tiež publikačnej činnosti, bol pri-
spievateľom Staroturianskeho spravodajcu 

a niekoľko rokov i mestským kronikárom. 
Bol to človek s veľkým srdcom. Vždy ho 

zaujímalo dianie vôkol seba, všímal si pozi-
tíva i negatíva bežného života. Rád pochválil, 
ale vedel poukázať i na nedostatky a vtedy 
prichádzal s návrhmi na zlepšenie.

V našich mysliach zostane pán Hrnčiřík 
ako srdečný, milý človek.

Česť jeho pamiatke!

Spomienka na rodný kraj
Tá naša Lubina, prekrásna dedina, 
nad ňou sa vypína Veľká Javorina.
Javorina naša hraničí s Moravou
a v Bielych Karpatoch je veľkou ozdobou.
História vraví, že i tu predkovia žili,
za svojho života hanbu nespravili.
Slávne rody Štúra, Holubyho boli svetu známe, 
my krásne spomienky na nich už len máme.
Pamätné tabule na rodných domoch stoja, 
je na čo spomínať, domovina moja.
I v novej histórii sme sa nestratili,
keď sme do Povstania skupinu spravili.
Uher bol kapitán, veliteľ odriadu,
čestne on bojoval za našu slobodu.
Padol nám v Cetune v ukrutnom to boji,
kde ako spomienka pamätník tu stojí.
Na Rohu v Lubine veľký pomník dali,
pripomína ľudí, čo vlastenci boli.
Štyridsaťpäť padlých nám tu odpočíva,
hovoriť nemôžu, no pravda sa v nich skrýva. 
Padli za slobodu, aby sme my žili,
keď majú výročia aj si ich uctili.
tie vojnové časy, nedali moc krásy 
a spomienky na ne sú dosť zamlčané.
Históriu tvorí každý jeden z nás, 
aká je a bude – to ukáže až budúci čas.
Obyčajných ľudí žilo a žije veľa,
z ktorých zanecháme kus veľkého diela.
Náš rodák Srnánek spracoval Lubinu, 
jej činnosť a dianie jak veľkú rodinu.
Je sa čím pochváliť, že máme človeka,
čo Lubinu miluje a patrí mu vďaka veliká.
Tvorme a budujme, v tom je naša spása,
mať radosť v duši, v tele, len to sa vypláca.

n Jaroslav Rojko

 Spomienka 
 v osade Nárcie
Mesto Stará Turá Vás pozýva na spomienkovú sláv-
nosť pri príležitosti 78. výročia SNP k pamätníku do 
osady Nárcie, ktorá sa uskutoční v piatok 2. septem-
bra 2022 od 15.30 hod. Odchod autobusu je o 14.45 
hod. od DK Javorina so zastávkou oproti Mestskému 
úradu. Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie. 

Krajské oslavy SNP sa budú konať 3. septembra 
2022 v priestore pamätníka na vrchu Roh. 

Inflačná pomoc  
 Ako o ňu požiadať a kto 
má na ňu nárok?
Na úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny je možné požiadať 
o jednorazovú inflačnú dotáciu 
v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na 
pokrytie zvýšených výdavkov na 
bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú dotáciu 
si môžu požiadať:
 § osobní asistenti v termíne 

do 31.08.2022,
 § opatrovatelia, ktorí nepoberajú 

peňažný príspevok na opatrovanie 
v termíne do 31.08.2022,

 § fyzické osoby, ktoré sa starajú 
o nezaopatrené dieťa s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným 
stavom vo veku 6 až 18 rokov 
a nemajú príjem zo zamestnania 

ani dôchodok, a preto štát za nich 
uhrádza poistné na dôchodkové 
poistenie, v termíne do 30.09.2022,

 § seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov 
veku a nie sú poberateľmi 
dôchodkov a nevykonávajú činnosť, 
ktorá im zakladá nárok na príjem 
v termíne do 31.08.2022.

Ako o ňu požiadať?
Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo 
podať na príslušnom úrade práce. 
Viac informácií, tlačivá žiadostí 
v elektronickej podobe a zoznam 
e-mailových kontaktov na úrady práce 
nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/
social-affairs-and-family/socialne-
veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.
html?page_id=1186447

 n Post Bellum
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Správička z CéVeČka  alebo Čo pripravujeme 
v auguste a v školskom roku 2022/23
V stredu  31. 8 2022 pozývame deti a ich 
rodičov na Deň otvorených dverí od 8.30 

– 16.30 hod. V rámci tohto dňa ponúkame 
nielen informácie o pripravovaných záujmo-
vých aktivitách v CVČ Stará Turá v školskom 
roku 2022/23, ale i bezplatné:
 § na mieru šité odborné poradenstvo pre 

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

 § služby sociálneho pedagóga (sociálno-
výchovné poradenstvo vrátane 
rodinného poradenstva a konzultácií, 
kariérové poradenstvo),

 § odborné poradenstvo a individuálnu 
konzultáciu pre študentov 
pedagogických fakúlt ohľadne výberu 
a spracovania tém bakalárskych 
a diplomových prác v oblasti pedagogiky 
voľného času.

 § a samozrejme ponuku záujmových 
krúžkov:

Pre predškolákov 
(5-6 ročné deti, narodené do 2017 vrátane):
 § Lentilky (J. Koníková)
 § Talentníček (K. Kotrasová)
 § Športovo-pohybová prípravka 

(J. Koníková)

Pre školákov:
 § Chovateľský krúžok a ekohry  - I. a II. 

stupeň ZŠ (J. Koníková)
 § Pesničky s gitarou – II. stupeň ZŠ  

(V. Tepličková)
 § Kreatív – produktový dizajn – krúžok 

tvorivých činností pre deti I. a II. stupňa 
ZŠ (K. Kotrasová)

 § Detský parlament mesta Stará Turá – 
II. stupeň ZŠ (V. Tepličková)

 § Kurz komunikačných zručností – žiaci 
8. a 9. ročníkov (V. Tepličková) 

 § Staroturianski pátrači (novinársky 
krúžok pre nádejných investigatívcov) – 
II. stupeň ZŠ (V. Tepličková)

 § Slovenská dáma - I. a II. stupeň ZŠ 
(P. Milata)

 § Športovo-pohybová prípravka – pre 
I. stupeň (J. Koníková)

 § Kolkársky krúžok – II. stupeň ZŠ 
(J. Hochel) 

 § Minizumba – I. a II. stupeň ZŠ  
(K. Kotrasová)

 § Cvičenia pre deti s chybným držaním 
tela – deti od 3. ročníka (V. Tepličková)

 § Orientálny tanec – II. stupeň ZŠ 
(V. Tepličková)

 § Tanečná gymnastika – I. a II. stupeň ZŠ 
(J. Koníková)

Pre mládež nad 13 rokov a dospelákov:
 § Stepaerobic a posilňovacie cvičenia 

(J. Koníková)
 § Aerobikmix (V. Tepličková)
 § Kondičný tréning – posilňovacie cvičenie 

s prvkami jogy a pilatess (K. Kotrasová)
 § Kalanetika (J. Koníková)
 § Brušný tanec a posiňovacie cvičenia pre 

začiatočníkov (V. Tepličková) 
 § Cvičením proti bolesti – zdravotné 

cvičenie pre všetkých – posilnenie 
a uvoľnenie svalstva, tréning správnych 
pohybových návykov (V. Tepličková)

 § Zdravotné cvičenie pre seniorov 
(V. Tepličková)

Pre mamičky/oteckov na materskej do-
volenke so svojimi deťmi do 3 rokov:
 § Babyclub (K. Kotrasová)

Podrobné informácie o záujmových krúžkoch 
a iných pravidelných činnostiach získate 
priamo v CVČ alebo na www.cvcstaratura.
edupage.org .

 n Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

 Rozlúčka 
 s predškolákmi
Koniec školského roka sa nespája iba s príjemnou 
predstavou letných dovoleniek a prázdninového 
oddychu, ale aj s nostalgickým pocitom, že niečo 
v našom živote nenávratne končí. A tak nás po troch či 
štyroch rokoch strávených v materskej škole opúšťajú 
naši predškoláci.

Rozlúčkové triedne besiedky sa 
niesli v atmosfére radosti z úspeš-
ného konca  a očakávania nových 
zážitkov a skúseností, občas sa 
však do očí tisli aj slzy – rodičom, 
učiteľkám a aj mnohým deťom. 
Za tých niekoľko rokov, počas 
ktorých sme sa spoločne spozná-
vali, učili a vychovávali, vzájom-
ne sa radili a pomáhali si, sa z nás 
vytvorila komunita, v ktorej mal 
každý svoje miesto. Teraz toto 
miesto navždy opúšťame, aby 
sme si hľadali ďalšie. Ale tak to 

jednoducho v živote 
chodí, a preto ani 
slzy lúčenia nebudú mať dlhé tr-
vanie a osuší ich radosť a napätie 
z očakávanej budúcnosti.

Po dvoch rokoch nútenej 
prestávky sa dňa 27. 6. 2022 
uskutočnila aj oficiálna rozlúčka 
s predškolákmi v obradnej sieni 
mestského úradu. Pani Sládko-
vá, vedúca odboru školstva, pri-
vítala deti, rodičov, pani učiteľky 
a hostí na pôde mestského úradu 
a otvorila slávnostný ceremoniál. 

Prítomným sa prihovorila zá-
stupkyňa primátora pani Gava-
čová a riaditeľka materskej školy. 
V mene rodičov vystúpila pani 
Kaňová a pani Galbavá a naši 
predškoláci poslednýkrát uká-
zali svoju šikovnosť a v krátkom 
programe predviedli malý kúsok 
z toho, čo sa v  škôlke naučili. 
Nakoniec dostali od svojich pani 
učiteliek svoje prvé naozajstné 
vysvedčenie – vstupenku do sveta 

vzdelávania v základnej škole. 
Bezstarostné obdobie hier sa 

našim predškolákom končí. O pár 
dní vykročia na novú cestu. Pra-
jeme im, aby po nej kráčali s ľah-
kosťou, úspešne prekonávali všetky 
prekážky a tešili sa z dosiahnutých 
výsledkov.

 n Ľubica Hučková 
MŠ Stará Turá
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Úspech FREE-
ZEE DANCE 
 v celoslovenskej 
súťaži v Gbeloch
Milí čitatelia, dovoľte nám priblížiť, čo sa podarilo 
žiakom z tanečného odboru ZUŠ, ktorí vystupujú 
pod menom FREE-ZEE DANCE, v jeden májový 
deň na celoslovenskej tanečnej súťaži Beat Fórum 
v Gbeloch. Píšeme o jednom dni, no za týmto 
úspechom je tvrdá systematická práca počas 
pravidelných tréningov.  

Po dvojročnej odmlke kvôli pandémií sme sa mohli 
opäť tejto výbornej súťaže s dlhou tradíciou zúčastniť. Naše tanečné 
sily sme si zmerali s tanečníkmi z rôznych skupín, ktorých zastúpenie 
bolo zo všetkých kútov Slovenska.

Pani učiteľky tanca Ivana Chutniaková  a Katarína Rzavská 
na súťaž pripravili spolu presne 48 detí. Celkom početná výprava zo 
Starej Turej. K príprave žiakov na súťaže prislúcha tvorba choreogra-
fií, príprava hudby, návrhy kostýmov, zlepšovanie fyzickej zdatnosti 
tanečníkov, práca s javiskom, práca s výrazom tanečníkov a v nepo-
slednom rade ich mentálna príprava. Je to veľa aspektov, ktoré spolu 
súvisia, aby to v konečnom výsledku fungovalo. 

V Gbeloch sa súťažilo od rána do večera, bolo to veľmi náročné, 
no stálo to za to. Zo siedmich pripravených choreografií sme uspe-
li so všetkými. Teší nás, že sa FREE-ZEE DANCE choreografie 
odbornej porote páčili. Vo všetkých kategóriách a štýloch bola po-
četná konkurencia, preto máme radosť, že sme s každou choreogra-
fiou mohli vystúpiť na pódium a prevziať trofej, ktorú deti pokrstili 
slzičkami šťastia.

Ocenené choreografie z dielne pani učiteľky Chutniakovej:
 § Sprejerky (Open Deti I, 8 - 9 rokov) 1. miesto

 § Baby Shark (Open Deti I, 7 rokov) 3. miesto

Ocenené choreografie z dielne pani učiteľky Rzavskej:
 § Lucky me (hip hop juniori, 13 - 14 rokov) 1. miesto
 § Million Dreams (open Deti II, 9 - 10 rokov) 2. miesto
 § Rock it (open juniori, 13 - 15 rokov) 2. miesto
 § FREE Area (hip hop juniori, 14 - 15 rokov) 3. miesto
 § Latino gang (malá choreo, 9 - 10 rokov) 3. miesto

Návrat domov autobusom bol veselý. Všetkých  sme priviedli späť 
v zdraví, s novými zážitkami a skúsenosťami, ktoré ich budú ďalej 
formovať nielen po tanečnej stránke. Bola to veľmi vydarená súťaž.

Ďakujeme FREE-ZEE tanečníkom zo ZUŠ za super výkony 
a krásnu reprezentáciu. Ďakujeme aj rodičom našich žiakov za pod-
poru a ústretovosť. V najbližšom období máme pred sebou ešte nespo-
četne veľa akcií, na ktorých nás určite budete vidieť tancovať. 

Milí Staroturanci, tešíme sa na Vás na nadchádzajúcich  kultúr-
nych podujatiach v našom meste Stará Turá. 

 n vedenie tanečného odboru ZUŠ Stará Turá

ĽH Polun  doprevádzala finalistov
Slávik Slovenska má dlhodobú históriu a je to jedna z najstarších 
detských speváckych súťaží na Slovensku. Zakladateľom súťaže je 
literárna osobnosť Slovenska Peter Štilicha a garantom súťaže je 
operný spevák Peter Dvorský. V jubilejnom 30. ročníku súťaže mala 
naša domáca cimbalová hudba ĽH Polun pod vedením víťaza súťaže 
z roku 1995 Michala Stískala, možnosť vystriedať a nahradiť vyni-
kajúci orchester ľudových nástrojov (OĽUN) pod vedením Miroslava 
Dudíka a doprevádzať tak finalistov súťaže. Súťažilo sa v troch ka-
tegóriách a v každej kategórii bolo 8 víťazov krajských kôl. Slávika 
Slovenska sa v tomto roku zúčastnilo celkovo 20 000 detí z celého 
Slovenska. Finálové kolo a koncert víťazov prebiehal v Slovenskom 
rozhlase 25. 6. 2022 a jeho záznam bol odvysielaný na rádiu Regina 
5. 7. 2022. V porote súťaže sedeli známe osobnosti slovenskej kultúry 
Peter Dvorský, Anna Šatanová, Miroslav Dudík, Mária Čírová. Teší 
nás, že naša cimbalová hudba sa páčila natoľko, že bude doprevádzať 
aj ďalšie ročníky tejto vynikajúcej súťaže. 

 n MgA. Michal Stískal, riaditeľ ZUŠ Stará Turá a vedúci ĽH Polun
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Rozprávkové námestie
Vypukol ten najkrajší čas pre deti – prázdniny. 
Ale hlava smútku nastáva rodičom, ako im 
čo najlepšie vyplniť voľný čas. Jednou z al-
ternatív je aj letná družina, kde deti trávia 
čas aktivitami s kamarátmi, poobede doma 
s rodičmi. V jeden ešte školský deň nás v práci 
milo zaskočili pani učiteľky s prosbou, či by 
sme sa nepodujali v júlové prázdninové dopo-
ludnie im vyplniť programom nejakou krát-
kou divadelnou hrou. V prvom okamihu nás 
to prekvapilo, lebo sme plánovali už aktivity 
na leto, ale toto nám prišlo ako výzva, ktorú 
neodmietneme. A tak u nás vypuklo to pravé 
nadšenie z vytvorenia zábavného programu. 
Nápad striedal nápad. Dilema nastala, akú 
divadelnú hru „až“ pre dve knihovníčky sme 
schopné stvoriť. Dali sme naše dve umelecké 
duše dokopy a fantázia a predstava toho, že 
sa deti budú smiať, nás inšpirovali k napí-
saniu jemnej paródie na Červenú čiapočku. 
Nácvik hry prebiehal za bojových podmie-
nok počas otváracích hodín knižnice, keď 

nás pri nácviku prekvapili i čitatelia. Potom 
nastala druhá fáza – vytvoriť kostýmy a ne-
náročné kulisy. Naša zábavná „revue“ bola 
pretkaná humornými súťažami, kvízom, 
hádankami, doplňovačkami, ktorými sme 
si overili znalosti detí. Počas tejto  aktivity 
sme im čítali z obľúbených detských kníh od 
Kláry Jarunkovej a Marty Hlušíkovej. Deti 
nás potešili svojou aktivitou, súťaživosťou, 
bezprostrednou radosťou a samozrejme pani 
učiteľky sa aktívne zapájali a boli podporou 
pre súťažné tímy. Tento júlový slnečný deň 
nám jednoducho prial a splnil účel. Deti sa 
bavili, smiali, niečo nové naučili a my sme 
mali radosť z toho, že sme ich očakávania ne-
sklamali, jednoducho boli fantastické. Naj-
väčšou odmenou pre nás bolo, že sa úprimne 
tešili a ešte v ten deň sa nám prišli prihlásiť 
do knižnice noví detskí čitatelia. Preto sme sa 
rozhodli reprízovať tento program v auguste 
i pre ostatné prázdninujúce deti.  Pre nás je 
radosť, že naša práca má zmysel a radi sa do 

nej každý deň vraciame a tešíme sa na ďalšie 
nové aktivity s malými i veľkými čitateľmi. 
Krásne leto priatelia. 

 n Vaše knihovníčky  Evka a Macka

Čo je nové v Infoture
Kedže u nás v Infoture myslíme aj na našich najmenších, radi by 
sme Vám predstavili aktuálne knižné tituly, ktoré si u nás môžete 
zakúpiť.

Najmenšie deti určite 
potešia knižky:
Poďme objavovať Slovensko
Veľká obrázková kniha pre deti a ich rodičov 
je plná pestrofarebných ilustrácií Slovenska. 
Spolu s prasiatkom Oliverom sa vydáte na 
veľkú prázdninovú cestu po Slovensku.

Hľadaj a nájdi
Táto krásna hľadacia knižka vezme Vás aj 
Vaše deti na dobrodružnú cestu za objavova-
ním všetkého, čo nás odvezie po zemi, pre-
praví po vode, preletí vzduchom, či vystrelí 
do vesmíru. Nájdete tu desiatky rôznych 
dopravných prostriedkov a nespočetne veľa 
milých situácií, vďaka ktorým bude každé 
otvorenie knihy úplne novým príbehom. 

Brlôžky
vydajte sa spolu s malým kozliatkom na 
putovanie za chlebovým kváskom po su-
sedských brlôžkoch a skrýšach. Brlôžky 
sú príbehom plným láskavosti, súdržnosti 
a priateľstva. Sú príbehom o nás všetkých 
– deťoch aj rodičoch.

Žabiatko 
„ Keď pršalo, mrholilo, žabiatko sa narodi-
lo...” Kto by nepoznal  Žabiatko Tety Ľud-

mily? V známej knižke nájdete 23 žartovných i vážnych veršo-
vaných rozprávok nielen o žabiatku, ale aj o kamarátovi psíkovi, 
gajdošovi Murovi, vrabčiatku a pani Sove, o chorom medvedíkovi. 

Zažmúr očká 
Básnik Tomáš Janovic a ilustrátorka Mária Nerádová vytvorili ča-
rovnú knihu deťom pre radosť. V žartovných 
riekankách a povedačkách objavujú deti krá-
su rýmu a rytmu, pomenúvajú a poľudšťujú 
veci, prírodu a všetko, čo ich obklopuje.

Titul Zažmúr očká získal ocenenie 
Najkrajšia a najlepšia detská kniha jesene 
2016.

Všetky knižky sú obohatené pôvabný-
mi a hravými ilustráciami talentovanej ilustrátorky, autorky 
a grafickej dizajnérky, rodáčky zo Starej Turej Márie Nerádovej.

Pre troška väčšie deti 
musím spomenúť knihy zo série 
Veľkí ľudia z malej krajiny: 

Ja som Milan a knižka Ja 
som Ľudovít, ktoré sú biografiou 
významných slovenských osobností 
Milana Rastislava Štefánika a Ľu-
dovíta Štúra vo forme 
vhodnej pre malých či-
tateľov. Pútavé textové 
spracovanie manželov 
Čemeričkovcou je dopl-
nené ilustráciami Mili-
ce Dolákovej. Knihy sú 
doplnené tematickými 
omaľovánkami.

 n Martina Foltýnová
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Dom kultúry Javorina pripravuje

 Zájazdy

 n 7. augusta 2022   – JÍZDA KRÁLŮ KU-
NOVICE  – navštívte s nami podujatie s dl-
horočnou tradíciou! Jízda králů je podujatie 
s pestrým programom pre celú rodinu: jazdy 
kočiarmi a povozmi ulicami Kunovíc, pre-
hliadky, výstavy, hudobný program a kon-
certy a mnoho iného.

 Poplatok za dopravu: 7,- €

 n 13. augusta  2022  – ZOO ZLÍN / LEŠ-
NÁ  – precestujte celú Zem za jeden deň! 
ZOO ponúka cez 210 druhov zvierat z celé-
ho sveta. Neodmysliteľnou súčasťou areálu je 
zámok Lešná z konca 19. storočia.

 Poplatok za dopravu: 11,- €

 n 20. augusta  2022  – LEDNICE  – Led-
nicko-valtický areál spája to najlepšie z juž-

nej Moravy. Počas dňa je možné navštíviť 
rozsiahly zámok Lednice, bohaté zámocké 
záhrady, Minaret či Janov hrad, alebo absol-
vovať plavbou loďou. Zaujímavým spestrením 
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. V závere zájazdu, vo večerných hodi-
nách sa zúčastníte na nádhernom ohňostroji 
nad mestom Tulln i nad Dunajom. Návrat do 
Starej Turej v neskorých nočných hodinách.
 Poplatok za zájazd: dospelá osoba: 30,- €, 
dieťa 6 – 15 rokov 21,- €

Koncerty

 n 7. augusta 2022 o 18:00 hod.  – DH 
LIESKOVANKA A DH LIESKOVANÉ – 
Dom kultúry Javorina pripravuje letný kon-
cert dychovej hudby na Námestí slobody. 
V nedeľu podvečer si nenechajte ujsť vystú-
penia Dychovej hudby Liekovanka z Hor-
ných Lieskov a Dychovej hudby Lieskované 
z Moravského Lieskového.

 n 6. septembra 2022 o 19:00 hod.  – 
FRAGILE QUEEN  – nenechajte si ujsť ne-
smrteľné hity dnes už legendárnej kapely 
Queen v netradičných aranžmánoch: Bohe-
mian Rhapsody, The Show Must Go On, We 
Will Rock You, Bicycle Race a mnohé ďalšie, 
ktoré doplní zvuk rockovej kapely v zostave: 
Martin Valihora, Juraj Griglák, Juraj Zau-
jec, Michal Bugala, Eugen Vizváry a Roland 
Kaník.

 Vstupné: 26,- € a 24,- €

Výstavy

 n 2. – 6. augusta 2022  – Klub paličkovanej čipky pri Dome kultúry Javorina Stará Turá 
Vás pozýva na výstavu KRÁSA PALIČKOVANEJ ČIPKY vo výstavnej sieni DK Javorina 
(2. poschodie). Vystavovať bude Klub 
paličkovanej čipky pri DK Javorina 
Stará Turá a Klub paličkovanej čipky 
„Bábence“ Krakovany. Výstava bude 
prístupná v pracovné dni v čase od 
10:00 do 18:00 hod. a v sobotu v čase 
od 10:00 do 16:00 hod.

 n  Mestské múzeum Stará Turá si 
pre Vás pripravilo VÝSTAVU HIS-
TORICKÝCH FOTOGRAFIÍ STA-
REJ TUREJ Z 50. A 60. ROKOV 
20. STOROČIA. Výstavu môžete 
navštíviť od 5. augusta 2022 od 15:00 
hod. v Mestskom múzeu Stará Turá 
(samostatný vchod vľavo). Tešíme sa 
na Vašu návštevu!

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

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Hajduková, Michaela Ella: Kráľovná krvi
Hanka, Zdeněk: Platina
Klimáček, Viliam: Beat (Kniha útekov)
Pronská, Jana: Ohrdnuté srdce

n DET EK T Í V K Y
Dán, Dominik: Tajomný závoj
Horst, Jorn Lier: V sieti
Christie, Agatha: Muž v hnedom obleku
Šloser, Peter: Policajná chobotnica

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Bán, Andrej: Trochu oheň, trochu voda
Kovár, Branislav: Epidémie v dejinách 

(ľudstvo v boji s neviditeľnými 
nepriateľmi)

Morgan, Janet: Agatha Christie

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Fischerová, Daniela: Hugo
Kol.: Dinosaury v kocke
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Spomínať budeme do konca života. 
Veľmi nám chýba jeho láska a dobrota.

Dňa 16. júla uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 
m a n ž e l ,  ot e c ,  d e d k o  Já n 
MICHALEC.

S úctou a láskou spomína 
manželka a deti s rodinami.

•

Slzy za mnou neroňte, 
lesy turanské mi pozdravte. 

Tam som mal svoje chodníčky, 
počúval som zvuky zveri a vtáčie pesničky.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí od-
prevadili dňa 15.6.2022 na po-
slednej ceste nášho manžela, 
otca, deduška, svokra, brata, 

krstného otca, švagra, bratranca, pána 
Ivana SADLOŇA zo Starej Turej, ktorý nás 
navždy opustil 10. 6. 2022 vo veku 73 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Vďaka patrí Mgr. Katarína Medňan-
skej za dôstojnú rozlúčkovú reč a pánovi 
Zatkalíkovi za odobierku od Poľovníckeho 
združenia Les Stará Turá.

Smútiaca manželka Anna, dcéra Danka 
s manželom, vnuci Samuel a Daniel, 

sestra Ľudmila s rodinou, sestra Anna 
s rodinou, krstné deti Marcelka 

s rodinou a Michal s manželkou.

•

Mal som Vás všetkých veľmi rád 
a chcel som ešte žiť. 

Ale prišla chvíľa, 
keď som Vás musel opustiť. 

Neplačte za mnou, moji drahí, 
nechajte ma tíško spať,  

čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

Dňa 27. 8. 2022 uplynie 20 ro-
kov od smrti môjho manžela, 
otca a starého otca Vladimíra 
JEŽU zo Starej Turej.
S láskou spomína manželka Oľga 

a dcéry Alenka, Olinka a Danka s rodinami.

Niektorí zomierajú už za života,  
iní žijú aj po smrti.

Dňa 27. 9. 2022 uplynie 15 ro-
kov, kedy nás navždy opustil 
môj milovaný syn, brat, švagor, 
ujo, krstný a synovec, podporu-
čík Ivan SADLOŇ zo Starej 

Turej.
S láskou a úctou spomína mama, sestra Danka 

s manželom a deťmi a ostatná rodina.

•

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote 
znamenali viac než ostatní. 
Čas plynie ako rieky prúd, 

kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 8. 8. 2022 uplynie 20 rokov 
od tragickej smrti nášho man-
ž e l a ,  o t c a ,  s y n a ,  b r a t a 
Miroslava GREGORA.

S láskou spomína celá rodina.

•

Mal som Vás všetkých veľmi rád 
a chcel som ešte žiť. 

Ale prišla chvíľa, keď som Vás musel opustiť. 
Neplačte za mnou, moji drahí, 

nechajte ma spať, 
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

Dňa 10. 8. 2022 uplynie 20 ro-
kov od tragickej smrti nášho 
manžela, otca, sy na, brata 
Vladimíra GREGORA.

S láskou spomína celá rodina.

•

Osud je občas krutý, nevráti čo vzal,  
zostanú spomienky a žiaľ.

Dňa 29. 8. 2022 uplynie 45 ro-
kov od smrti nášho syna a brata 
Janka GREGORA.

S láskou spomína celá rodina.

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

Dňa 18. 8. 2022 uplynie 20 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko, 
brat, švagor, zať, krstný Pavol 
PLAVINA. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, deti 

s rodinami a ostatná rodina.

•

Dňa 21. 8. 2022 uplynie jeden 
rok, čo si Pán života i smrti po-
volal k sebe Jána BORSUKA.

S láskou spomína jeho 
manželka, sestra, deti, 

vnúčatá, pravnučka, svatovci i priatelia.

MATRIČNÉ 
OKIENKO
n VÍTAME BÁBÄTKÁ
Edwin Matejka
Počet narodených detí: 1

n UZATVORILI MANŽELSTVO
Počet uzavretých manželstiev: 4

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
Eva Gombárová, Margita Rojková, 
Anna Žabková, Ľubomír Masár, 
Marián Rubaninský, Oľga Žoldáková, 
Ing. Dušan Hrnčiřík  
Počet úmrtí: 7

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

smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!

Vážení jubilanti, ak ste v tomto 
roku oslávili životné jubileum – 
50 a 60 rokov spoločného man-
želského života, alebo ešte len 
budete oslavovať, tak by sme sa 
k Vám veľmi radi prihovorili v ob-
radnej sieni mestského úradu.

Stretnutia sa budú konať:
 § pre jubilantov, ktorí majú 

60. výročie – dňa 12. 10. 
2022,

 § pre jubilantov, ktorí majú 
50. výročie – dňa 13. 10. 
2022.

Svoj záujem, prosím, ohláste 
najneskôr do 26. 9. 2022 osobne 
na mestskom úrade, číslo dverí 
118 (matrika), alebo telefonicky 

na čísle  0907 928 780.
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 Ďalšie príbehy Židov 
 Anabáza záchrany rodiny novomestského 
židovského lekára Adolfa Hubera 
 (novoobjavené podrobnosti)

Začiatkom marca 2022 mi za-
volal pracovník Izraelského veľ-
vyslanectva v Bratislave Roman 
Martinec. Oznámil mi, že sa pri-
pravuje udelenie vyznamenania 
Spravodlivý medzi národmi Mi-
lanovi Slávikovi. Žiadosť podal 
Fred Deutch z USA za záchranu 
jeho a Huberovej rodiny. Meno 
Fred Deutch mi nehovorilo nič 
do chvíle, pokým som nehovorila 
s Martincom a pokým som nedo-
stala od pani Ľudmily Šupákovej, 
kronikárky Bziniec, dokument 
zo Bzinského chýrniku – článok 
Ladislava Vargu.

Pán Varga v ňom napísal, že 
Irena Fischerová, rod. Hubero-
vá, odviezla svojich rodičov už na 
jeseň 1941 z Nového Mesta nad 
Váhom do úkrytu v Bošáci. Jej 
sestra Eliška Deutchová s man-
želom zubným lekárom a deťmi 
Fredom a Zuzkou žili v gete 
v Uherskom Brode, kde vlastne 
čakali na odchod do koncentrač-
ného tábora. Dr. Huber chcel 
svoju druhú dcéru dostať z Mo-
ravy na Slovensko. Dr. Huber si 
zabezpečil auto s nebojácnym šo-
férom z Blumenbachu – Květnej, 
ktorý ho uisťoval, že ich prevedie 

„cez čáru“ (cez hranicu). Bolo to 
naplánované cez Štedrý deň, resp. 
večer. Na trase Uherský Brod – 
Květná nemali našťastie žiadnu 
kontrolu. Šofér Gosc viedol Ži-
dov cez les k hranici. Na Sloven-
sku na Šancoch čakal Dr. Huber 
už od 23. 12. 1941. Prialo im aj 
počasie, padal sneh a stopy za-
krýval. Malý Fred v hustom sne-
hu stratil topánky, dostal vysoké 
horúčky a preto si ďalšiu cestu 
nepamätal. Po strastiplnej ceste 
prišli do Cetune, kde ich už 
čakala rodina Vaclavová, kde 
sa hlavne Freudove deti mohli 
dosýta najesť. V gete to nešlo.

O tom, čo som doteraz pí-
sala, som do začiatku marca 
2022 nevedela vôbec nič. A to 
som už v roku 2014 pripravo-
vala do knihy Osudy Židov 
Starej Turej príbeh záchrany 
Židov staroturanskými oby-
vateľmi. Medzi nimi i príbeh 
záchrany rodiny Dr. Hubera 
z Nového Mesta. Kde skončil 
príbeh Huberovcov v článku 
Ladislava Vargu, tam začal 
príbeh záchrany Huberov-
cov v Súši. Je veľmi pravde-
podobné, že Huberovcov do 

Súša v noci priviedli Ján Marták 
z Cetune – Hrevášovej a učiteľ 
Milan Slávik, ktorý niekoľko 
rokov učil v Súši v škole a veľmi 
dobre poznal pomery v Súši aj 
miestnych obyvateľov.

Môj príbeh v knihe začí-
na tým, že rodina Huberová je 
v noci z Cetune premiestnená do 
stodoly miestneho obchodníka 
a krčmára Michalca. Ujme sa ich 
jeho matka (alebo je to dopredu 
dohovorené a moja informátorka 

Božena Michalco-
vá, vtedy ešte die-
ťa, o tom nevedela). 
Spomínala Hube-
rovcov, ich dcéru 
a zaťa a deväťroč-
ného Jožka, možno 
dcéra Zuzka bola 
už dospelá. A Jož-
ko bol v skutočnosti 
Fred Deutch. Chodil 
tam aj do školy a rád 
okolo hospodárstva 
pomáhal. Príbeh je 
opísaný v knihe na 
str. 89 – 91.

D r.  Hu b e r 
s manželkou aj 
s dcérou Irenou zo-
stali na Slovensku. 
Údajne Dr. Huber 
mal dom v Květnej 

a ordinoval asi i v No-
vom Meste (to neviem dopátrať). 
A dcéra Irena Fischerová ordino-
vala v Novom Meste v ich vile 
pri parku. Moja priateľka MUDr. 
Anna Kršáková si pamätala, že 
vo vile pri parku dlho ordinovala 
MUDr. Rybárová. Pravdepodob-
ne si zmenila priezvisko (v nem-
čine Fischer je rybár). Rodina 
Deutchová sa presťahovala do 
USA. 

 n Ing. Eva Tomisová

 n Rodina Michalcovcv, ukrývateľov rodiny Huberovej
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 Užili sme si 
 8. ročník Festivalu 
Divné veci
Posledná júnová sobota v Starej Turej patrila opäť Divným veciam. 
Po minulom ročníku, ktorý bol celý situovaný do areálu vodnej 
nádrže Dubník, sa tento rok opäť vrátil do staroturianskych ulíc, 
v ktorých bolo rušno už od rána. 

Napriek nočnému dažďu a trošku 
chladnejšiemu začiatku dňa si 
hneď na úvod programu zacviči-
li priaznivci jogy z OZ Centrum 
Santosha na udržiavanom tráv-
niku na Námestí slobody. Od 
10:00 hod. sa program presunul 
k evanjelickému kostolu, kde 
si na svoje prišli najmenší náv-
števníci festivalu. Najskôr sa im 
predstavilo divadlo ZkuFraVon 
s príbehom Lakiho mestečko 
o neposednom psíkovi Lakim, 
ktorý doma chvíľu neobsedí, 
a na svojich potulkách mestom sa 
spriatelí s holubom Hr. Divadlo 
HAAF premiérovalo predstave-
nie Tybagandžo, do ktorej, tak 
ako ZkuFraVon, interaktívne 
zapojili svojich divákov, poten-
ciálnych profesionálnych per-
formerov ;). Dopoludnia sa ešte 
divákom stihla predstaviť naša 

domáca Základná umelecká škola 
so svojimi odbormi – hudobným, 
výtvarným a tanečným pod do-
hľadom Katky Rzavskej, a to na 
Námestí sestier Royových. Inte-
riérom evanjelického kostola sa 
rozliehali vznešené tóny huslí 
(Viliam Schowanetz) a trúbky 
(Tono Popovič). Týmto sa chceme 
veľmi pekne poďakovať pánovi 
farárovi Ľubošovi Činčurákovi 
a zboru ECAV Stará Turá za 
poskytnutie priestorov a ďalších 
náležitostí, a to napriek tomu, že 
sami pripravovali na nasledujúci 
deň svoju veľkú akciu. Ďakujeme, 
vážime si to!

Popoludňajší program fes-
tivalu sa preniesol do Domu 
kultúry Javorina, domu Matras 
a najmä na Námestie slobody. 
Neutíchajúcim potleskom bola 
odmenená performancia Odkaz 

v podaní Spielraum Kollektiv 
a študentov Konzervatória Joze-
fa Adamoviča Košice. Veľkému 
záujmu sa tešil workshop pre deti 
Sprav si koňa, ktorý sa konal v prí-
jemnom chládku pod katalpami 
na námestí. Pre dospelých divá-
kov bola určená poetická perfor-
mancia o Andrejovi Sládkovičovi 
Marína. Tému nesmrteľnej lásky 
tentokrát spracovala Daša Kriš-
tofovičová s kolektívom. 

Ekológia a ochrana životné-
ho prostredia je festivalu veľmi 
blízka. Každoročne sme vysá-
dzali festivalový strom, inak tomu 
nebolo ani počas tohto ročníka. 
V parku pred katolíckym kosto-
lom sme vysadili červený javor. 
Environmentálne opatrenia boli 
hlavnou myšlienkou participa-
tívneho predstavenia Petry For-
nayovej a kolektívu pod názvom 
Zelená je tráva, alebo Načo umývať 
pohárik od jogurtu, keď niekto lieta 
štyrikrát za rok do Thajska. 

Veľkým pozitívom festiva-
lu je, že priestor na prezentáciu 
majú domáci účinkujúci. Tento-
krát sa predstavili Free Zee Dance, 
Fanfárové trio a vystavujúci ma-
liar Ivan Roháček s fotografom 
Miroslavom Suskom. 

Záver festivalového dňa 

patril skvelým koncertom na 
Námestí slobody, kde hosťovala 
a návštevníkov roztancovala hu-
dobná skupina S hudbou vesmír-
nou a maďarská kapela BeshOD-
rom. 

Do Starej Turej sa opäť vrá-
tili rôznorodé umelecké výstupy, 
koncerty, worskshopy, skrátka 
bolo rušno, diali sa Divné veci.

Poďakovanie za realizáciu 
festivalu si zaslúži hlavná orga-
nizátorka Monika Haasová, Trio 
Olga, Ave Agency a Dom kultú-
ry Javorina Stará Turá.

8. ročník festivalu sa usku-
točnil vďaka finančnej podpo-
re Fondu na podporu umenia,  
Mestu Stará Turá, Trenčian-
skemu samosprávnemu kraju, 
firme PreVaK, Petrovi Pechovi, 
Staroturianskemu  okrášľovacie-
mu spolku, Vlnoploche Banská 
Štiavnica. 

Poďakovanie patrí všetkým 
dobrovoľníkom, firme Honest 
za zapožičanie vakov, majiteľom 
a správcom priestorov, v ktorých 
sa festival odohrával.

Tešíme sa na ďalšie stretnu-
tie v posledný júnový víkend roka 
2023!

 n Dom kultúry Javorina 
foto: Martin Medňanský

 Hľadáme nových kolegov
Zbor pre občianske záležitos-
ti pri Mestskom úrade Stará 
Turá hľadá nové tváre pre prá-
cu v zbore. Hľadáme zdatných 
rečníkov na smútočné obrady 
a šikovných recitátorov na ob-
čianske obrady rôznych dru-
hov – ako sú sobáše, uvítania 
do života a smútočné rozlúčky. 
V prípade, ak by ste mali záu-

jem pracovať v ZPOZe a spĺ-
ňate uvedené požiadavky, pro-
sím ohláste sa nám priamo na 
Mestskom úrade Stará Turá 
– matrika. Kontaktná osoba 
Erika Držková alebo na t. č.: 
+421 907 928 780. 

 n Kolektív 
pracovníkov ZPOZ

 ODBORÁRSKE OKIENKO
Na základe záujmu našich členov – dôchodcov, VZO OZ 
KOVO odsúhlasil organizovanie poznávacieho zájazdu dňa 
7. 9. 2022 (streda) na trase: 
STARÁ TURÁ – TERCHOVÁ – STARÁ BYSTRICA – 
VYCHYLOVKA – KYSUCKÉ  NOVÉ  MESTO

Odchod autobusu je o 7.00 hod. od CHIRANY, poplatok 
3,00 € + vstupenky. Prihlasovať sa môžete ihneď na sekretariáte 
ZZO OZ KOVO CHIRANA-PREMA Stará Turá, p. CHA-
CHULOVÁ V. – t.č. 0911 817 643 (pevná linka je zrušená).
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Divadlo TILIA Stará 
Turá  naštudovalo novú 
hru  VHREHRA
Je to jeho piata hra. Prvú Ako slovenská učiteľka ku šťastiu (ne)
prišla amatérski herci predviedli v roku 2016, druhú Klub veselých 
záhradkárok v roku 2017, tretiu V jednom slovenskom múzeu v roku 
2018, štvrtú Návštevník v roku 2019. Všetky sú z ich autorskej 
dielne, žiadne odkukané plagiáty. Všetky originálne. Originálne 
témy a námety odpozorované zo života sú obdivuhodne dotvorené 
fantáziou a uzdravujúcim humorom s blahodarnými účinkami. 

 § Najskôr ako vznikla Tília 
a pár zvedavých otázok.

Za celú skupinu mi o všetkom 
porozprávala jedna z jej zakla-
dateliek pani Ľubica Bajjaniová.

„V roku 2015 sme ja a Andrejka 
Majtánová absolvovali vzdeláva-
nie v rámci zvyšovania kvalifikácie 
učiteľov. Bolo zamerané na využí-
vanie divadelných techník v škol-
ských krúžkoch. Tak nás napadlo, 
prečo by sme sami niečo neskúsili.“ 
A skúsili. Hneď v roku 2015 sa 
dalo dokopy zopár nadšencov 
ochotníckeho divadla a odvtedy 
máme staroturiansku Tíliu. Bol 
to naozaj báječný nápad. A bá-
ječné nápady majú aj pri tvorení 
scenára každej svojej hry. Čím 
ďalej, tým báječnejšie.

 § Na základe čoho si vybrali 
taký zvláštny názov Tília?

ĽB: „Je to latinský názov pre lipu. 
Na Starej Turej v minulosti rástlo 
veľa týchto stromov. Je to symbol 
otvorenosti, harmónie, zmierenia, 
dlhovekosti. Prajeme si, aby naša 
divadelná skupina ešte dlho priná-
šala ľuďom pozitívne emócie a dob-
rú náladu. Nedokážeme vyriešiť 
svetové problémy, ani problémy 
obyčajných ľudí. Snažíme sa, aby sa 
diváci pousmiali, zasmiali, a naj-
lepšie, aj hlasno rozosmiali. Veríme, 
že ak sa ľudia naučia zmeniť po-
hľad a pocity, súvisiace s rôznymi 
problémami, ľahšie sa im podarí 
vyriešiť ich. A smiech ozaj lieči.“

 § Divadlo bez vedúceho 
a režiséra.

ĽB: „V našej skupine sme si všetci 
rovní. Vždy berieme do úvahy ná-
zory každého, snažíme sa pozrieť 
sa na problém jeho očami a nájsť 
prijateľné riešenie. Konečná hra je 
výsledok spoločnej práce. Ak by bola 
otázka, kto počas nácvikov posled-
nej hry najviac kričal, tak by som 

to bola ja.“ 

 § Odkiaľ berú scenáre?
ĽB: „Scenáre píšem sama, prine-
siem hotové, spolu ich upravujeme, 
až kým nie sú všetci s každým sto-
tožnení.“  

 § Obsadenie členov Tílie sa 
mení.

Vo všetkých predstaveniach hra-
li stálice: panie Věra Tepličková, 
Andrea Majtánová a Ľubica Baj-
janiová. Postupne sa striedali pa-
nie Lívia Boorová, Ivana Olexová, 
Dana Hôlková, Zdenka Hrabov-
ská, Dana Pevná, Maja Gajaro-
vá a páni Michal Stískal a Filip 
Bajjani.

 § Sú sebestační po všetkých 
stránkach.

Námetovej, autorskej, režisér-
skej, výtvarnej (kostýmy, kulisy, 
rekvizity), technickej... Všetko 
si robia sami, nespolupracujú so 
žiadnymi skúsenými scenárista-
mi, režisérmi, s nikým. Tvoria 
dobrý tím, navzájom sa motivujú, 
dopĺňajú jeden druhého. Tech-
nické záležitosti im zabezpečujú 
ich rodinní príslušníci, ktorí ne-
chcú byť menovaní.

 § A čo festivaly amatérskych 
divadiel?

ĽB: „Raz sme sa zúčastnili festi-
valu v Šuranoch. Veľmi sme si ho 
užili, aj keď nebol dobre zorganizo-
vaný. S poslednou hrou sa pokúšame 
zúčastniť Divadelného festivalu na 
Myjave. Zatiaľ nevieme, či to bude 
možné.“

 § Majú niektorú svoju hru 
najradšej?

ĽB: „Keďže sme si všetky hry na-
písali sami, máme ich všetky radi. 
Posledná sa nám od začiatku pri-
rodzene nacvičovala, bola nám 

veľmi blízka a počas 
nácvikov sme sa ozaj 
veľa nasmiali.“

 § „Som umelá 
inteligencia,...

...som centrálny mozog, 
ktorý ovláda mysle 
a životy ľudí cez po-
čítačové hry, robia len 
to, čo im naprogra-
mujem. Džony, muž 
35 rokov, slobodný, 
vyštudovaný počíta-
čový grafik, pracuje 
ako dizajnér virtuálneho toaletné-
ho papiera, voľný čas - počítačové 
hry. Emi, žena, 30 rokov, slobodná, 
vyštudovaná obchodná akadémia, 
pracuje ako predavačka v trafike, 
voľný čas - počítačové hry. Čím 
viac hrajú, tým viac sa stávajú sú-
časťou môjho ideálneho virtuálneho 
sveta. Človeče, si bezmocný, keď ja 
poviem HRAJ.“ Takto sa umelá 
inteligencia na začiatku predsta-
vuje monotónnym bezfarebným 
sekaným uspávacím odriekaním 
niekoľkých viet. A potom hrali. 
Divadelná komédia pokračuje 
pestrofarebným dejom. Prelína 
sa v ňom staré s novým, minu-
losť s prítomnosťou, spisovná 
slovenčina so staroturianskym 
nárečím a regionálnymi prvka-
mi s pomenovaním niektorých 
miestnych častí, kroje s obleče-
ním súčasných tínedžerov, stre-
ty a rozdielne názory mladej, 
strednej a starej generácie, zvyky 
minulosti (námluvy, drapačky) 
s terajšími spôsobmi, moder-

ná hudba s ľudovými piesňami 
a živou muzikou, moderné po-
čítačové technológie, nakupova-
nie, zoznamky a mnohé iné cez 
internet, chatovanie, online hry... 
Všetko popretkávané a spestrené 
priliehavými reklamami. Všet-
ko vyjadrené láskavým, milým, 
liečivým, trefným, nenásilným, 
sem-tam uštipačným, skrytým 
i vypovedaným humorom pôso-
biacim úplne prirodzene, každá 
veta vtipná. Hra je troj-generač-
ná – deti, mamy, babky, tetka. 
Ukazuje i to, že stará generácia 
sa nemá cítiť menej cenná v dobe 
nových technológií a môže si 
osvojiť prácu s počítačom = syn 
telefonicky žiada mamu, aby mu 
súrne „niečo“ odoslala cez in-
ternet. Ona si s tým nevie rady. 
Situáciu vyrieši „šik“ stará mama, 
v šiltovke so šiltom nabok, pár 
klikmi. Jej dcéra strednej gene-
rácie učudovaná nechápe, odkiaľ 
to vie. Moderná babka takú vec 
považuje za samozrejmosť,  na- �

 n Anna s matkou

 n Sprava V. Tepličková, Z. Hrabovská, A. Majtánová, 
M. Stískal, D. Pevná, M. Gajarová, Ľ. Bajjaniová, I. Olexová
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učila sa to v klube dôchodcov. 
Herci Tílie hru začali nacvičovať 
v septembri 2019, ale vzhľadom 
na kovidovú situáciu museli ná-
cvik viackrát prerušiť. Podarilo 
sa im ju predstaviť až tento rok 
na jar v dvoch veľmi úspešných 
predstaveniach. Záverečnú bod-
ku zaspievali - spoločnú pieseň 

„Láska, Bože, láska.“ 

 § Osoby a obsadenie.
Ľubica Bajjaniová – umelá inte-
ligencia. Mária Gajarová – mat-
ka Johna v prítomnosti, cigánka, 
hrala reklamy. Zdenka Hrabov-

ská – babka Johna v prítomnosti, 
tetka v minulosti. Andrea Maj-
tánová – matka Anny v prítom-
nosti a Anče v minulosti. Ivana 
Olexová – cigánka, online po-
mocníčka na spev. Dana Pevná 
– Anna v prítomnosti, Anča v mi-
nulosti. Michal Stískal – Johny 
v prítomnosti a Jano v minulosti. 
Věra Tepličková – Ančina bab-
ka. Miloš Hubinský so synom 
Timotejom – živá hudba. 

 § Ako sa zrodila práve téma 
prelínania moderného so 
starým.

ĽB: „Pri rozprávaní so žiakmi 
v škole som zistila, že mnohí z nich 
skutočne trávia veľa času hraním 
PC hier. V tom čase deti v škole ro-
bili projekty, v ktorých porovnávali 
životy ich starých rodičov s ich ži-
votmi. Tak som si to dala dokopy.“ 

 § Nech má Tília v hre ešte 
veľa hier.

Päť-krát tú svoju najnovšiu pred-
stavili vždy na jar. Naše mestečko 
je v tomto ročnom období voňa-
júce pučiacou prírodou, voňajú-
ce kvitnúcimi lipami – tíliami. 
A vôňu kultúrnej jari spúšťa Tí-

lia. Každý rok pripravujú novú 
hru. Pri ich tvorbe je to trošku 
inak ako v prírode. Jej semiačka 
rašia v jeseni, naplno sa rozvinú 
cez zimu do rastlinky s jasnými 
kontúrami. Tília ju starostlivo 
zalieva pravidelnými nácvikmi, 
aby na jar milovníkov starotu-
rianskeho ochotníckeho divadla 
očarila a nasýtila neopakovateľ-
nou vôňou fantázie a humoru.

 n Text a foto: 
Mgr.Elena Klimová   

�

 Prvý ročník 
futbalového kempu 
úspešne za nami
Od 4. do 8. júla sa v našom klube MFK Stará Turá uskutočnil 1. 
ročník denného futbalového kempu pre deti. Náš tím trénerov už 
od mája spriadal plány, ako malým futbalistom spríjemniť pobyt na 
ihrisku i mimo neho. Pripravovali pre nich množstvo zaujímavých 
tréningov, ktoré ich neskôr naučili základy futbalu, štýlové 
kombinácie a priniesli dokonalú radosť z hry.

Naši malí futbalisti počas piatich 
dní zažili množstvo nezabudnu-
teľných zážitkov, keďže v rámci 
kempu navštívili plaváreň, posil-
ňovňu, oddychovali v telocvični 
a vybrali sa aj na výlet. 

Raňajšie rozcvičky, ktoré 
trénerský tím MFK pripravoval, 
boli neoddeliteľnou súčasťou 
každého dňa a pomohli utužiť 
nejedno priateľstvo. Dokonca 
sa deti počas obednej prechádz-
ky zastavili na mestskom úrade, 
kde v debate s primátorom mesta 
opisovali, čo všetko na kempe už 
absolvovali. 

V záverečný deň, na rozlúčku 
s prvým ročníkom kempu, čakala 
na účastníkov pravá a nefalšova-
nú opekačka. 

Chcel by som preto vyjadriť 
úprimné poďakovanie celému 

trénerskému tímu MFK Stará 
Turá, ktorý celý kemp zorgani-
zoval a pripravil, taktiež všetkým 
spolupracovníkom, pomocníkom 
a dobrovoľníkom, ktorí sa po-
dieľali na pomocných aktivitách. 
Ďalej ďakujem pánovi Michalovi 
Šinskému a spoločnosti SPOR-
TIKA za zabezpečenie parád-
nych kempových tričiek.  

V neposlednom rade ďakujem 
všetkým našim malým futbalis-
tom, ktorí s nadšením a úsme-
vom na tvári prichádzali na kaž-
dý kempový deň a tiež všetkým 
rodičom, ktorí im to umožnili, 
pretože len radosť a nadšenie pre 
šport a futbal nestačí. 

Tešíme sa na všetkých opäť o rok. 

 n prezident klubu       
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Domáce 
majstrovstvá 
Slovenska 
 v kategórii 
mladšie žiačky
Náš klub usporiadal v dňoch 17. - 19. 3. 2022 na Starej Turej 
Majstrovstvá Slovenska v basketbale mladších žiačok – ročník 
2009 a mladšie. Na turnaji sa zúčastnilo 8 tímov z regiónov Západ, 
Stred a Východ. Naše dievčatá pod vedením trénera M. Juríka 
s asistentkou N. Kontinovou sa umiestnili na skvelom treťom mieste. 

V piatok nastúpili naše dievčatá 
proti tradičnému súperovi z Ivan-
ky p/D. Naše dievčatá vstúpili do 
zápasu odhodlane, disciplinova-
ne bránili a vyhrali 74 : 40.

V sobotu nás čakal v boji 
o finále Ružomberok, ktorý má 
veľmi dynamický a rýchly tím. 
Na ihrisku naše dievčatá pôsobili 
skleslo a bez energie a tak Ru-
žomberok po svojom víťazstve 
postúpil do finále. Nám zostal 
zápas o bronz.

V poslednom zápase sme na-
stúpili proti Starej Ľubovni. Ten-
to tím zaznamenal za posledné 

obdobie značný pokrok a v boji 
o postup do prvej 4ky dokázal 
zdolať o 2 body Nitru. Naše diev-
čatá  v obrane dokázali zbierať 
lopty a v rýchlych protiútokoch 
zaznamenávali koše, a tak si po 
víťazstve 55 : 40 zavesili na krk 
bronzové medaile. MVP nášho 
tímu bola vyhlásená T. Kováro-
vá a súčasťou All stars turnaja 
J. Fáberová. Našim dievčatám 
k úspechu gratulujeme.

Majstrom SR v ročníku 
2021/2022 v kategórii mladšie 
žiačky U13  sa stalo družstvo  
CBK U13 Košice .

V telocvični bolo na každom 
stretnutí niekoľko desiatok divá-
kov, a tí dokázali pripraviť spolu 
s povzbudzujúcimi hráčmi skve-
lú a niekedy poriadne hlučnú at-
mosféru. Jednoducho zážitok pre 
hráčky, funkcionárov, ale aj divá-
kov zo všetkých kútov Slovenska.

Za skvelú organizáciu a at-
mosféru turnaja náš klub pochvá-
lil aj komisár SBA, Igor Juhás: 
„Usporiadateľ zvládol svoju úlohu 
úžasne. Veľké poďakovanie patrí 
všetkým dobrovoľníkom, predovšet-
kým však p. Tatiane Moravčíkovej, 
Zdenke Adamkovičovej, Milošovi 

Minárechovi pod starostlivým do-
zorom p. Miroslava Neráda za 
skvelú organizáciu, ktorá mala 
za následok absolútne bezchybný 
priebeh turnaja. Skutočne sa všetci 
cítili ako doma. Vzhľadom na pred-
chádzajúce zložité obdobia bolo na 
dievčatách vidieť hlad po basketba-
le. Dominovala obetavosť, nadšenie 
a chuť pobiť sa o čo najlepší výsledok. 
Výborné zabezpečenie, skvelá orga-
nizácia a vynikajúca atmosféra sú 
zárukou, že sa o budúcnosť diev-
čenského basketbalu nemusíme báť.“

 n MBK Stará Turá 
foto: MBK

 Pokračovanie  v tenisovej súťaži žien
Okrem prvého súťažného víkendu sa našej te-
nistke Katke Škodáčkovej z TK Oskoruša 
Stará Turá darilo aj počas ďalších kôl súťa-
že družstiev, jednak za slovenský tím Veľké 
Kostoľany, ale aj za český tím Strání – Květná. 

Silnejšie premožiteľky, proti ktorým ne-
uspela vo dvojhre ani vo štvorhre, boli len 
z českého tímu ZLTC Brno, kde prehrala 
0/6, 3/6 vo dvojhre a 3/6, 4/6 vo štvorhre 
a v Slovenskej súťaži družstiev proti tímu 
z Maduníc, Katka prehrala v obidvoch zá-
pasoch vo dvojhre a štvorhre rovnakým vý-
sledkom 3/6, 2/6.

V ďalšej súťaži družstiev Katka podala 
výborné výsledky a vyhrala hlavne vo dvoj-
hre, a to: 

Za Strání 4. 6. 2022 proti Jovane Blaž-
kovej z Velkých Bilovic 6/4, 7/5. Taktiež vo 
4-hre spolu so spoluhráčkou Vladimírou 

Pavlíkovou porazili pár Blažková/Pekárková 
výsledkom 6/1, 3/6 po ktorom bol rozhodu-
júci supertiebreak, v ktorom už Katka s Vlad-
kou za stavu 6/9 čelili trom matchballom, ale 
nevzdali sa a otočili výsledok na svoju stranu. 
Získali 5 bodov po sebe, čím vyhrali v pomere 
11/9 a vybojovali víťazstvo nad náročnými 
súperkami.

Potom vyhrala za Veľké Kostoľany 28. 5. 
2022 proti N. Bredschneiderovej (z TK 77 
Skalica) 6/3, 6/1 a 29. 5. 2022 proti Emme 
Szolószy (TK SAAG Šahy) 6/0, 6/3. 

12. 6. 2022 vyhrala Katka po výbornom 
výkone nad Veronikou Szüczovou (MBTK 
Dunajská Streda) 6/0, 6/0, keď do stavu 5/0 
nestratila ani jeden fiftín.

V poslednom kole súťaže 25. 6. 2022 
predviedla Katka jeden zo svojich najlepších 
doterajších výkonov, keď v TK Kysucké Nové 

Mesto zvíťazila nad kvalitnou súperkou Kris-
tínou Švagrovou 6/0, 6/2. Dokopy 10 výhra-
mi v tohtoročnej tenisovej súťaži družstiev 
prejavila dobrú technickú aj taktickú prípravu 
v tenisovej hre.

Týmto naša hráčka Katarína Škodáčko-
vá z TK Oskoruša Stará Turá prispela k po-
stupu českého družstva TCV Strání do II. 
třídy ČTZ. A tak isto svojimi víťazstvami 
veľmi pomohla tímu Veľké Kostoľany, ktoré 
sa nakoniec umiestnilo v II. lige STZ súťaži 
družstiev na 4. mieste z celkových 8 zúčast-
nených družstiev.

Za všetky tieto výhry, či už v ČR, ale aj 
v SR, si Katka vyhrala ďalšie body do sloven-
ského rebríčka STZ, kde sa priebežne drží 
v kategórii ženy na 87. mieste. Gratulujeme.

 n Ing. Miroslav Pšenica 
TK OSKORUŠA Stará Turá
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