
Hurá do školy! 
začiatok nového školského roka 2017/2018

Slniečka dosť  si užíval,
vo vodičke sa potápal.
Teraz už o malú chvíľku len,
splní sa ďalší detský sen.

September sa deti blíži,
každý kto po múdrosti túži,
do školičky utekaj!

Nová školička vás volá,
tak neváhaj a začni znova.
Pracuj, skúmaj, uč sa myslieť,
aby radosť bolo na tebe vidieť.

Prázdniny nám utiekli ako voda, veríme, 
že všetci si dostatočne oddýchli a načerpali 
novú vlnu síl do nového školského roka 
2017/2018. Brány školy sa otvoria 4. sep-
tembra 2017 t. j. v pondelok o 8.00 h. na 
ihrisku na Komenského ulici. V prípade 
nepriaznivého počasia sa žiaci so svojimi 

učiteľmi stretnú v triedach a slávnostné 
otvorenie školského roka si vypočujú cez 
školský rozhlas 1. stupeň na Komenského 
ulici a 2. stupeň na Hurbanovej ulici.

Už sa tešíme aj na našich prváčikov, ktorí 
prídu do školy prvýkrát. Vďaka finančnému 
príspevku mesta Stará Turá pod vedením 
pani primátorky Ing. Anny Halinárovej, 
im to umožní dostať všetky pomôcky, 
zošity, pracovné listy, ktoré budú potrebo-
vať v tomto školskom roku na vyučovanie 
zdarma. Určite to poteší hlavne rodičov, 
a preto bude pre nich vstup do školy ich 
ratolestí oveľa menšou finančnou záťažou 
na rodinný rozpočet.

Pre všetkých ostatných žiakov máme 
veľkú výzvu aj na tento nový školský rok 
2017/2018. V minulých rokoch sa stalo 
úžasnou tradíciou na našej škole odme-
ňovanie najlepších, najtalentovanejších 
a najúspešnejších žiakov školy mestom 
Stará Turá. V minulom školskom roku od 
pani primátorky Ing. Anny Halinárovej zís-
kali tablety dve žiačky:  Dobruška Pribišová 

za reprezentáciu školy vo vedomostných 
súťažiach a Zuzanka Fecková za reprezentá-
ciu školy v speve. Preto dúfame, že v tomto 
školskom roku sa takýto úspech podarí aj 
ďalším žiakom.

Veríme, že všetci budú nadšení z vyno-
venej školy na Hurbanovej ulici, kde celé 
prázdniny prebiehajú rekonštrukčné práce, 
výmena okien v triedach a na chodbách 
i úprava hlavného vchodu do školy, ktoré 
sme mohli uskutočniť vďaka štedrému prí-
spevku mesta Stará Turá pod vedením pani 
primátorky Ing. Anny Halinárovej. Všetci 
zamestnanci školy:  pani upratovačky, pani 
kuchárky, páni školníci, ale aj ďalší zamest-
nanci školy sa veľmi usilovali, aby bola škola 
v čo najlepšom poriadku, a tak mohli naši 
žiaci začať nový školský rok v krásnych 
nových priestoroch školy.

Tešíme sa na vás, a preto: “Hurá do 
školy!“

ZŠ Stará Turá
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Slávnostné otvorenie 
železničného múzea
30. septembra, 
Železničná stanica 
Stará Turá

Galavečer –  
hudobný celovečerný 
program
20. septembra, 
18.00 h, DK Javorina
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Beh Dubníkom 
2017 
1. ročník, 
23. septembra, 
Dubník I. 
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 21. 8. 2017 sa uskutočnilo XXX. mimoriadne 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá. 
Predmetom tohto zasadnutia boli návrhy žiadostí 
o dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštruk-
ciu  a obnovu hasičských zbrojníc v Starej Turej, 
Topoleckej, Drgoňovej Doline a Papradi. 

Žiadosti sú podávané na základe výzvy  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   číslo 
VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 
2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotá-
cie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky. Účelom výzvy je podpora 
zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom 
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb 
a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  
hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 
písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky.

Pre každý projekt je možné požiadať o dotáciu 
do 30 000 € so spolufinancovaním vo výške naj-
menej 5 % z celkových výdavkov z vlastných pro-
striedkov alebo iných ako verejných prostriedkov. 
V rámci tejto výzvy schválili poslanci predloženie 
štyroch žiadostí o poskytnutie dotácie na rekon-
štrukcie a obnovu hasičských zbrojníc na projekty:

1. Oprava a údržba hasičskej zbrojnice 
v Starej Turej

2. Prístavba požiarnej zbrojnice  Papraď
3. Prístavba požiarnej zbrojnice  Topolecká  
4. Oprava a údržba hasičskej zbrojnice 

v Drgoňovej Doline.

Ďalej poslanci prerokovali 
a schválili nasledovné žiadosti :
• spoločnosti PreVaK, s. r. o. Bratislava o zria-

denie vecného bremena na pozemkoch parc. 
č. 4006/4 a parc. č. 4025/24. Vecné bremeno 
bude spočívať v práve uloženia vodovodného 
potrubia. 

• spoločnosti PreVaK, s. r. o. Bratislava o prevod 
práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnu-
tia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom 
o umiestnení stavby č. H - H/2002/01712 - FV1/
V10 - HM2 zo dňa 10. 6. 2002   - „Vodovod Stará 
Turá-Trávniky“.

Taktiež bol schválený návrh  na doplnenie uzne-
senia č. 10 - XXII/2016 zo dňa 15. 12. 2016 k zria-
deniu záložného  práva k bytovému domu na Ul. 
Hlubockého súp. č. 306/27.

Na základe Výzvy na doplnenie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok k projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti objektu 
Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované 
pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ zo dňa 
8. 8. 2017, bolo potrebné vykonať zmenu uznese-
nia č. 8-XXV/2017 zo dňa 28. 3. 2017. kde nebola 
uvedená konkrétna výška celkového spolufinanco-
vania zo strany žiadateľa, ktorá predstavuje čiastku 
32 890,41 € a výška celkových oprávnených výdav-
kov na projekt, ktorá predstavuje čiastku 657 
808,12 €, zároveň bola doplnená výška neopráv-
nených výdavkov za projekt vo výške 12 566,- €. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo 
nový návrh uznesenia, pričom zrušilo uznesenie 
č. 8-XXV/2017.

Mgr. Ľubica Klimáčková

§ Dňa 6.7.2017 v čase o 16:25 hod. bolo  
na MsP telefonicky oznámené, že v čin-

žiaku na ulici Mýtnej sa pohybuje muž, 
ktorý vyzváňa pri bytoch a pýta si od ľudí 
peniaze. Po krátkej chvíli sa hliadke poda-
rilo muža nájsť, jednalo sa o M. V. zo Starej 
Turej. Hliadka pána V. upozornila, že svo-
jim konaním obťažuje občanov a vyzvala ho, 
aby ihneď činžiak opustil a do budúcnosti sa 
zdržal podobného jednania. Menovaný po 
dohovore odišiel.

§ Dňa 11.7.2017 sa na MsP dostavil G. J. 
bytom Hrachovište. Menovaný oznámil, 

že po ceste z vlakovej stanice ho oslovil M. 
D. bytom Stará Turá. Oznamovateľ uviedol, 
že M. D. ho požiadal o cigaretu. Keď mu ju 
podával, tak D. zbadal, že v krabičke sú zalo-
žené peniaze. Následne oznamovateľa udrel 
do ruky tak, že mu krabička vyletela na zem 
a D. ju zodvihol a utekal preč. Pre podozre-
nie, že došlo k trestnej činnosti bola privo-
laná hliadka OOPZ, ktorá si vec prevzala.

§ Dňa 11.7.2017 sa na MsP dostavil G. J. 
bytom Hrachovište. Menovaný oznámil, 

že po ceste z vlakovej stanice ho oslovil M. 
D. bytom Stará Turá. Oznamovateľ uviedol, 
že M. D. ho požiadal o cigaretu. Keď mu ju 
podával, tak D. zbadal, že v krabičke sú zalo-
žené peniaze. Následne oznamovateľa udrel 
do ruky tak, že mu krabička vyletela na zem 
a D. ju zodvihol a utekal preč. Pre podozrenie, 
že došlo k trestnej činnosti bola privolaná 
hliadka OOPZ, ktorá si vec prevzala.

Z denníka MsP

Výzva na podávanie žiadostí o grant
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna orga-
nizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a  zveľa-
ďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará 
Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s finanč-
nou pomocou druhých. Nadácia bola zriadená 
za účelom podpory rozvoja neziskových činností 
v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, 
zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a pri-
spievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života 
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 2. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2017.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových akti-
vít detí a mládeže. Podporované  aktivity môžu 
byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora 
zdravia; prevencia a  liečba drogovo závislých; 
podpora športu; zachovanie kultúrnych hod-
nôt. Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie 
ponuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne 
venujú deťom s  cieľom pritiahnuť ďalšie deti 
a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky 
na celoročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať 
projekty, ktoré umožnia zapojenie, čo najväčšieho 
počtu detí, prípadne mládeže a možnosť opako-
vania 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 akti-
vity 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 obme-

dzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je sta-
novená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

•  grant v zásade nesmie byť použitý na investície 
- posudzuje sa individuálne v súvislosti s požia-
davkami 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.

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU
• všetci záujemcovia o  program a  podporu 

majú možnosť informovať sa u koordinátora 

projektu a  v  infor-
mačnej kancelárii 
mesta,

• z á u j e m c o v i a 
o  finančnú pod-
poru spracujú pro-
jekt a  pošlú ho na 
adresu koordinátora 
projektu,

• správna rada roz-
hodne o udelení grantu,

• s predkladateľmi schválených grantov sa uza-
vrie zmluva,

• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu.

Uzávierka prijímania projektov: 
30.09.2017
Trvanie projektu: 01.10.2017 – 30.06.2018
Predloženie záverečnej správy: do 30.09.2018

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žia-
dostí o grant dostanete u koordinátora Programu 
malých komunitných grantov: Ing. Ivety 
Petrovičovej 032 746 1635; 0915 984 308, e-mail: 
organizacne@staratura.sk v pracovných dňoch. 
Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mesta 
Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie

PROGRAM MALÝCH 
KOMUNITNÝCH 
GRANTOV 2017
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Rekonštrukcia 
spevnených plôch 
na ul. Hurbanovej 
V priebehu mesiacov august - október 2017 bude postupne pre-
biehať rekonštrukcia spevnených plôch na ul. Hurbanovej. Jedná 
sa o priestory za OD Coop Jednota a v sídlisku.

Konkrétne sa bude rekonštru-
ovať chodník, cesta a spevnená 
plocha na parkovanie vrátane 
jej odvodnenia. Rekonštrukčné 
práce na základe výberového 
konania bude realizovať spoloč-
nosť Cesty Nitra, a. s. Nakoľko 
ide o rozsiahlejšiu rekonštruk-
ciu i keď práce budú realizované 
po úsekoch, tak sa určite nevy-
hneme určitým obmedzeniam, 

ktoré sa dotknú najmä obyva-
teľov priliehajúcich bytových 
domov. 

Preto všetkých občanov žia-
dame najmä o trpezlivosť a tiež 
aj o rešpektovanie dočasného 
dopravného značenia. Pevne 
veríme, že realizáciou uvedenej 
rekonštrukcie sa znovu skrášli 
jeden z kútov nášho mesta.

Technické služby Stará Turá

Vandali na seba 
nenechali dlho čakať!
Spoločnosť CESTY Nitra v spolupráci s investormi a mestom Stará 
Turá v rámci rekonštrukcie vynovili miestnu autobusovú stanicu, no 
ako sme mali možnosť vidieť i v tomto prípade, boli financie a práca 
vynaložená opätovne a teda i zbytočne. V mesiaci august 2017 
bola po niekoľkotýždňovej práci dokončená povrchová úprava celej 
stanice a s ňou osadené i nové označníky autobusových zastávok. 

Neubehlo však ani dvadsaťštyri 
hodín a Technické služby mesta 
Stará Turá boli informované, že 
prišlo k devastácii týchto novo-
osadených označníkov zastávok. 
Neznámy vandal alebo skupina 
vandalov vytrhli celú konštruk-
ciu. Celkovo tak boli poško-
dené tri zo štyroch označníkov. 
Pracovníci SAD však okamžite 
zasiahli a poničené označníky 
urýchlene opravili. Vzhľadom 
na výšku škody SAD nepod-
nikla žiadne kroky k trestnému 

stíhaniu.
Páchatelia takýchto činov 

by si mali uvedomiť, že niče-
ním a poškodzovaním verej-
ného majetku zasahujú do 
každodenného fungovania nás 
občanov. Zároveň sa vystavujú 
trestnoprávnej zodpovednosti 
a stíhaniu.  

V prípade, že máte informá-
cie o vandalizme vo vašom okolí, 
kontaktujte Mestskú políciu na 
tel. č. 032/776 00 77 alebo 0907 
77 28 68.

AD
AM

 ĎURICA VIDIEK GRAI (RUS)

ĽU
DO
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 MLADISTVÁ   JURAJ KOHÚTIK
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:    

      
          

       ROMAN POMAJBO 

VSTUP OD 14:00                    AMINATAFR A DENISA
Náučné workšopy: Enkaustika – maľovanie horúcim voskom, košíkarstvo, výroba bižutérie, 

maľovanie na tričká, modelovanie z textilu, plstenie, zdobenie šiltoviek
Detský svet: nafukovací hrad, maľovanie na tvár, detské tance, nanuky. 

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím, pre deti z detských domovov a pre deti do 140cm. 
Vstupné pre verejnosť je 8€ v predpredaji a 10€ na mieste.  Predpredaj vstupeniek je v Centre sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica č. 14, 

Po – Pia 7:00-15:30.  Počet vstupeniek pre verejnosť je limitovaný v počte 100ks!  Zmena programu je vyhradená. Ďakujeme za ústretovosť a za pochopenie.

Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom,  Mesto Nové Mesto nad Váhom, 
Občianske združenie Život s dúhou v srdci a Občianske združenie Milan Štefánik, 
pod záštitou predsedu TSK vás pozývajú na šiesty ročník benefičného koncertu 

pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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Štvrťstoročnica Slávností bratstva Čechov 
a Slovákov doslova búrala hranice
Ak sa vzťahy nepestujú, postupne uvädajú. Aj preto sa so železnou 
pravidelnosťou už viac ako 170 rokov na vrchole Veľká Javorina 
stretávajú priatelia, rodiny i susedia spoza hraníc, ktorí majú zá-
ujem „cibriť“ česko-moravsko-slovenskú vzájomnosť. Tú nám totiž 
môže závidieť celý svet. 

„Tu bratia vždy stretať sa budú, tu 
vernosť prisahať si budú.“ Motto 
Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré 
po oslobodení v roku 1945 znelo 
na vrchu Veľká Javorina z úst 25 
tisíc Slovákov a Čechov, na naj-
vyššom vrchu Bielych Karpát 
znelo aj 30. júla 2017. Z úst 
predstaviteľov štyroch prihra-
ničných samosprávnych kra-
jov; Trenčianskeho, Trnavského, 
Zlínskeho a Juhomoravského, 
z úst poslancov štátnych par-
lamentov oboch národov, z úst 
primátorov a starostov prihra-
ničných miest a obcí, ako aj 
z obecenstva plného ľudí. Práve 
na vrchu Veľká Javorina, z kto-
rého je obdivuhodný výhľad na 
šíru krajinu, si už presné štvrť-
storočie Slávnosťami bratstva 
Čechov a Slovákov pripomínajú 
priateľstvo a pevné puto týchto 
dvoch národov.

Veľký duševný 
a citový zážitok, 
ktorý je pestovaním 
170-ročnej tradície
Slávnosti organizuje Prípravný 
výbor javorinských slávností, 
ktorý má každý rok iného pred-
sedu; striedavo raz z českej, raz 
zo slovenskej strany. Tento rok 
táto milá povinnosť pripadla slo-
venskej strane, a to konkrétne 
primátorke Starej Turej Anne 
Halinárovej. 

„Stretávanie na vrchu Veľká 
Javorina funguje od roku 1845, 
keď sa tu schádzali lekári, umelci, 
literáti, no najmä jednoduchý ľud. 
Počas Rakúsko-Uhroska boli tieto 
oslavy zakázané a ľudia sa tu stre-
távať nemohli. Zelenú dostali až 
po ukončení prvej svetovej vojny,“ 
priblížila Anna Halinárová 
s tým, že počas druhej svetovej 
vojny bola Javorina význam-
ným územím protifašistického 
odboja. Novodobá tradícia osláv 
sa začala písať v roku 1990, keď 
na Veľkej Javorine vyrástol 
pamätník česko-moravsko-

-slovenskej vzájomnosti. Práve 

k nemu dnes slávnostné zhro-
maždenie na znak úcty položilo 
kytice kvetov. Slávnosti bratstva, 
ako ich poznáme dnes, sa tak 
konajú pravidelne už 25 rokov. 
Tých tohtoročných sa zúčastnila 
dokonca aj zástupkyňa česko-

-slovenskej menšiny ľudí žijú-
cich v americkom Dalase.

Slávnosti na Javorine sú 
symbolom spoločnej histórie 
a kultúry Čechov a Slovákov 
Katastrálne spadá vrch Veľká 
Javorina pod obec Lubina. Jej 
starosta, Martin Beňatinský 
tvrdí, že na tomto kúsku zeme sú 
ľudia k sebe vľúdnejší a ukazujú 
celému svetu, ako sa dá rozísť 
v dobrom a v pokoji. „Všetky 
vzťahy medzi ľuďmi, rodinami 
či národmi, ak sa nepestujú, 
uvädajú. Toto stretnutie patrí 
k tým najvýznamnejším medzi 
Čechmi a Slovákmi – je najväč-
šie, najznámejšie a má svoju 
históriu. Úžasné však je, že sami 
ľudia si na moravsko-sloven-
skom pomedzí zvyknú organi-
zovať takýchto stretnutí mnoho. 
Najväčšiu radosť mám z toho, že 
takéto stretnutia ľudia cítia priro-
dzene a nie sú ničím formálnym,“ 
komentoval hejtman Zlínskeho 
kraja Jiří Čunek.

Hurbanovo heslo z roku 1945 
podľa predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK) 
Jaroslava Bašku platí dodnes. 
„Myslím si, že od odlúčenia sa 
veľa vzťahov medzi Čechmi 
a Slovákmi vyčistilo a vykryštali-
zovalo a o to vrúcnejšie sú takéto 
stretnutia. Aj medzi našimi pri-
hraničnými krajmi panuje veľmi 
dobrá nálada a atmosféra, máme 
tiež niekoľko spoločných projek-
tov. Aj o tom to je – o utužovaní 
dobrých priateľstiev a partner-
stiev medzi susednými krajmi,“ 
myslí si župan Baška, ktorý 
zároveň poďakoval organizáto-
rom stretnutia za úsilie aj vysokú 
úroveň podujatia. Aj podľa hej-
tmana Juhomoravského kraja 
Bohumila Šimeka je priateľstvo 

oboch národov dlhoročné 
a trvácne.

V poradí XXV. Slávnosti brat-
stva Čechov a Slovákov otvorila 
Dychová hudba Základnej ume-
leckej školy Veselí nad Moravou, 
hymny oboch krajín zaspie-
val sólista opery Slovenského 
národného divadla Ivan Ožvát. 
Program pokračoval pestrou 
paletou vystúpení dychových 
hudieb a folklórnych súborov 
z oboch strán Veľkej Javoriny. 

Podujatie aj tento rok zo svojho 
dotačného systému podporil 
Trenčiansky samosprávny kraj.

Budúcoročné, v poradí 
26. slávnosti bratstva Čechov 
a Slovákov na Veľkej Javorine 
budú o niečo veľkolepejšie 
a slávnostnejšie. V roku 2018 
si totiž budeme pripomínať 100. 
výročie vzniku Československej 
republiky.

Tlačová správa TSK 
foto: TSK

OBČIANSKA INZERCIA

• Výrub rizikových stromov pomocou horolezeckej 

techniky, kosenie záhrad a sadov. Ceny dohodou. Bližšie 

informácie na tel. č. 0949 339 169.

• Orez,  výrez  a  porez ovocných a komplikovaných 

stromov. Rezanie a štiepanie dreva štiepačkou, čiste-

nie zanedbaných pozemkov. Rýchlo, lacno a spoľahlivo. 

Bližšie informácie na tel. č. 0919 320 767.

• Predám palivové drevo. Cena dohodou - lacno. Bližšie 

informácie na tel. č. 0905 128 805.
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Arcibiskup Mons. Ján Orosch požehnal organ 
v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej 
V našom farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie sme v nedeľu 
13.8.2017 slávili  hodovú svätú omšu. V tomto roku bola spojená 
s požehnaním obnoveného organa. Pri tejto vzácnej príležitosti 
bol hlavným celebrantom a kazateľom trnavský arcibiskup Mons. 
Ján Orosch, ktorého na začiatku svätej omše privítal náš duchovný 
otec Mgr. Daniel Vachan.

Slávnostný charakter hodovej 
svätej omši dodala prítomnosť 
výnimočných hostí, duchovného 
otca Norberta z farnosti Nová 
Lhota, primátorky mesta Ing. 
Anny Halinárovej, zástupkyne 
primátorky Bc. Zuzany Zigovej, 
organistu Mgr. Art. Martina 
Baka, hostí z Novej Lhoty, Boršíc 
a Suchova.

Po požehnaní zreštaurovaný 
organ slávnostne zaznel, čo pri-
nieslo na tvárach veriacich veľkú 
radosť. Organista Martin Bako, 
ktorý bol zároveň reštaurátorom 
organu, spolu s kantormi obo-
hatil liturgiu a spolupodieľali 
sa tak na dôstojnom priebehu 
hodovej svätej omše. V pred-
ných laviciach sa vynímalo 
početné množstvo domácich 
farníkov i hostí v nádherných 
staroturianskych a moravských 
ľudových krojoch. 

Arcibiskup Orosch vo svo-
jej homílii upriamil pozornosť 
na hudbu, spev a organ, ktorý 
dal kostolu nový hlas. Tento 
kráľovský nástroj má slúžiť na 
chválu Boha a k ohlasovaniu 
evanjelia. Veriacim pripomenul 
výrok biskupa a učiteľa Cirkvi sv. 
Augustína: „Kto spieva, dvakrát 
sa modlí.“ Trnavský arcibiskup 
vyzval veriacich o aktívne zapá-
janie sa spevom do bohoslužieb 
citátom svetoznámeho sklada-
teľa Johanna Sebastiana Bacha, 
ktorý vravel: „Nie ľuďom, ale 
Bohu je venovaná moja hudba!“ 
Následne kazateľ vyzdvihol 
i motto jedného z najväčších 
kritikov kresťanstva Friedricha 
Nietscheho, ktorý s uznaním 
povedal: „Pri počúvaní Bachovej 
hudby mám predsa len pocit, 
akoby Boh stvoril svet!“

Trnavský arcibiskup Ján 

Orosch na záver svätej omše 
poďakoval našim farníkom za 
rozliehajúci sa spev, ktorý sa šíril 
chrámom počas nedeľnej sláv-
nosti. Po záverečnom požehnaní 
sa prítomní veriaci presunuli 
pred kostol, kde bolo pre nich 
pripravené slávnostné agapé. 
K dobrej nálade prispeli okrem 
rozmanitého a chutného občer-
stvenia aj deti z našej farnosti, 
ktoré zahrali a zaspievali ľudové 
piesne. Hodová nedeľa pokračo-
vala popoludní v našom farskom 
chráme organovým koncertom  

Martina Baka. 
Veľká vďaka patrí všetkým, 

ktorí prispeli k tomuto dielu, 
predovšetkým však nášmu 
drahému duchovnému otcovi 
Danielovi, ktorý zorganizoval 
túto výnimočnú slávnosť. Po 
požiari, ktorý vznikol v našom 
chráme, sa urýchlene postaral 
o zreštaurovanie nášho kostola 
a o potrebnú generálnu opravu 
organa, za čo mu vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať. 

farníci zo Starej Turej

Žila medzi nami...
Stretla som ju po dvoch – troch desiatkach rokov. Usmiatu, veselú, 
výraz jej tváre značil, že je so svojim životom spokojná.

Vtedy, pred rokmi, keď bývala 
v Starej Turej mala značné zdra-
votné problémy. Jej zapuchnutú 
pravú ruku, v ktorej pre opuch 
nedokázala v prstoch nič udržať 

mám i dnes pred očami. Mala 
veľké ťažkosti i bolesti, bohužiaľ 
lekári nedokázali odhaliť presnú 
príčinu a stanoviť diagnózu.

Prišla do Starej Turej, aby 
sa zúčastnila vysvätenia organu 
v rímskokatolíckom kostole.

Sestra Filoména - vlastným 
menom Marta  Truhlíková, 
ktorá sa narodila a základnú 
školu vychodila v Starej Turej. 
Tu bývala aj so svojimi rodičmi 
a sestrou. Vyučila sa za preda-
vačku, no zo zdravotných dôvo-
dov nemohla dlho túto prácu 
vykonávať. Preto sa vrhla na štú-
diá. Najskôr si urobila nadstavbu 
s maturitou v odbore obchod, 
potom študovala odbor vycho-
vávateľstvo na Pedagogickej 
fakulte v Trnave, neskôr špe-
ciálne vychovávateľstvo na 

Pedagogickej fakulte v Krnove. 
V štúdiu pokračovala v Olomouci 
na Cyrilometodejskej teologic-
kej fakulte, kde získala titul Mgr. 
Dlhoročné štúdiá ukončila na 
Teologickej fakulte Slezkej uni-
verzity v Katoviciach získaním 
akademického titulu ThLic. Za 
jej aktívnu prácu v charite, spo-
luprácu s mládežou, jej rozsiahlu 
činnosť externej vyučujúcej na 
Slezskej univerzite v Opave jej 
rektor tejto univerzity udelil 
v roku 2015 striebornú medailu 
za výuku Filozofie a etiky 

v ošetrovateľstve.  
Jednoduchá, skromná, vzde-

laná žena, ktorá svojou pokorou 
a prístupom k životným prob-
lémom môže byť vzorom nám 
všetkým. Asi najlepšie ju cha-
rakterizuje venovanie na pamät-
nej medaile: za obetavý, ľudský 
a empatický prístup k výuke 
Filozofie a etiky v ošetrova-
teľstve, za ochotu, ústretovosť 
a pokoru, ktorá je príkladom 
veriacim i neveriacim. 

Srdečne blahoželáme.
ZZ

Istota v pohľade do budúcnosti
Skupinové štúdium biblickej knihy Zjavenie Jána.

I vy si kladiete otázky, ktoré súvisia s našim životom 
a tým, čo sa deje okolo nás? Ovplyvňujú chod dejín 

planéty Zem len ľudské faktory, alebo sú Boh a iné sily 
prítomní v tom čo sa vo svete deje? 

 V Domove bielych hláv na Hlubockého 6 od 5.9.2017 
a následne každý utorok o 18:00 hod.
Kontakt: Marek Gurka / 0915794907
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Železničné múzeum Stará Turá
STÁTNÍCH DRAH REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Železničná stanica, Dibrovova 220, 916 01  Stará Turá

Pozvánka na Slávnostné 
otvorenie Železničného múzea 
Stará Turá, 30. september 2017
Dňa 30. 09. 2017, t. j. sobota, sa uskutoční akcia pod názvom „Slávnostné otvorenie Želez-
ničného múzea Stará Turá“ v železničnej stanici Stará Turá. Otvorenie múzea je výsledkom 
dlhodobej činnosti dobrovoľných členov združenia Železničné múzeum Stará Turá. Od 
roku 2006, kedy sa činnosť múzea začala, členovia vo svojom voľnom čase zhromažďujú, 
reštaurujú, uchovávajú pre budúce generácie a prezentujú širokej verejnosti, školskej mlá-
deži, turistom, i náhodným návštevníkom technickú históriu našich železníc. Túto činnosť 
vykonávajú členovia organizácie bez nároku na finančnú odmenu. Výsledkom ich práce 
je nielen veľké množstvo zachránených a zreštaurovaných exponátov a dokumentov, ale 
aj spolupráca so ŽSR pri rekonštrukcii budov stanice Stará Turá, vďaka ktorej dostali tieto 
stavby pôvodný architektonický vzhľad, aký mali v období ich vybudovania v roku 1928.

V tento deň sa bude otvárať prvá expozí-
cia múzea, ktorou bude „Dopravný úrad“ 
(dopravná kancelária) v miestnosti bývalej 
čakárne. Expozícia bude kompletne vyba-
vená všetkým zariadením a predmetmi, 
ktoré používali zamestnanci pri výkone 
dopravnej služby v období 20. a 30. rokov 20. 
storočia. Počas dňa tu bude prebiehať výklad 
histórie s ukážkou obsluhy daných zariadení.

Ďalej bude slávnostne uvedená do pre-
vádzky reštaurátorská dielňa a kancelá-
ria prednostu múzea v staničnom sklade 
na rampe, kde bude možné vidieť zaria-
denie dielne, v ktorej zastaralé prístroje 
z prevádzky dostávajú charakter výstav-
ného exponátu, ako aj rozmerné exponáty 
v pôvodnom a obnovenom vzhľade. Ostatné 
expozície múzea budú postupne dokončené 
a uvedené do prevádzky pre verejnosť až po 
otvorení múzea.

Slávnostné otvorenie budú 
dopĺňať sprievodné akcie: 
Hlavnou z nich bude jazda historických 

vlakov na trati Stará Turá – Myjava a Stará 
Turá – Nové Mesto nad Váhom. 

Uskutočnia sa tri páry jázd parného 
vlaku ťahaného rušňom 314.303 z roku 
1898, ktorý bude nasledovať požiarny vlak 
spoločnosti LTE. Ďalej sa uskutočnia dva 
páry jázd unikátneho motorového vozňa 
M 120.417 z roku 1931. Na akcií sa zúčast-
nia i dva motorové vozne M 262.004 a M 
262.007, ktoré prídu z Bratislavy.

Stručné info o jazdách vlakov:
• Odchody parného vlaku zo stanice Stará 

Turá smer Myjava: 
8:20 h, 12:20 h, 16:20 h

• Odchody motorového vlaku zo stanice 
Stará Turá smer Myjava: 
9:04 h, 13:04 h

• Odchody motorového vlaku zo stanice 
Stará Turá smer Nové Mesto nad Váhom: 
11:00 h, 15:00 h

Kompletné cestovné poriadky historických 
vlakov budú k dostaniu zdarma v pokladni 

železničnej stanice Stará Turá, v Železničnom 
múzeu Stará Turá, v informačnej kancelárii 
INFOTUR a na mestskom úrade Stará Turá.

Predpredaj cestovných lístkov bude 
možný po telefonickom dohovore na 0908 
762 336 Viliam Matuška.

Z dôvodu predpokladaného veľkého 
záujmu o jazdy historických vlakov 

žiadame návštevníkov o zhovievavosť, 
nakoľko tieto majú obmedzenú 
kapacitu prepravy cestujúcich.

V priestoroch stanice bude vystavená aj his-
torická technika, ako napríklad osobný auto-
mobil Praga Piccolo 1932 či rebrinový voz 
z roku 1892.

Historickú atmosféru bude dopĺňať 
hudba Cimbalovej muziky Martina Janšta 
z Košarísk a Horňácká cimbálová muzika 
Petra Mičky z moravského Slovácka. Muziky 
budú reprezentovať oba štáty, ktoré táto trať 
spája. Hudobným hosťom bude vzácny 
Cisársky a kráľovský komorný dychový 
orchester z Bratislavy pod dirigentskou tak-
tovkou Doc. RNDr. Zbyňka Kubáčka CSc., 
ktorí odohrajú koncert z čias zašlej slávy 
Rakúsko-Uhorska..

V priebehu akcie sa bude možné v sta-
nici Stará Turá odviezť na koľajových drezi-
nách. V priestoroch reštaurátorskej dielne 
sa nachádza historická skladištná váha (do 
1000 kg), ktorá návštevníka odváži, hoci 
aj s celou rodinou, pričom nameraný údaj 
dostane na vážnom lístku. Na tomto mieste 
bude taktiež prebiehať digitálna prezentácia 
historických fotografií z výstavby trate Veselí 
nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom.

Akciu bude sprevádzať dobovo oblečený 
personál. Počas dňa sa bude prezentovať aj 
kopaničiarsky región prostredníctvom turis-
tických informačných kancelárií.

Podrobné informácie nájdete na novo-
vzniknutej internetovej stránke železničného 
múzea Stará Turá www.zmst.webnode.sk.

Akcia sa koná za podpory Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, mesta Stará Turá 
a mesta Myjava, Nadácie Život a ďalších.

Viliam Matuška, 
Železničné múzeum Stará Turá

314.303 M 120.417
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Septembrová pozvánka z Centra voľného času Stará Turá 
• Už dnes sa môžete v CVČ Stará Turá pri-

hlásiť do niektorého zo záujmových 
krúžkov alebo klubov. Bohatá ponuka 
záujmových útvarov je zverejnená na 
facebooku, na webovej stránke cvcsta-
ratura.edupage.org, v minulom čísle 
Staroturianského spravodajcu a na plagá-
toch. Činnosť záujmových útvarov bude 
oficiálne otvorená 18. 9. 2017. 

• Od 4. 9. môžete v CVČ opätovne využí-
vať i služby sociálneho pedagóga – bez-
platné poradenstvo
 » rodičom a starým rodičom v otázkach 

medziľudských vzťahov a výchovy detí 
(napr. rozmaznané dieťa, neposlušné 
dieťa, rizikové správanie, agresivita, drzé 
správanie, negatívne vzťahy so súroden-
cami, problematický vzťah k jednému 
z rodičov, ku škole, k učiteľovi, úteky 
z domu atď.),

 » deťom s problémami v rodine, s vrstov-
níkmi, v škole atď.,

 » učiteľom, vychovávateľom, majstrom 
odborného výcviku s výchovnými prob-
lémami a rizikovým správaním detí 
a mládeže v škole alebo v školskom 
zariadení,

 » partnerom a manželom v oblasti naruše-
ných partnerských i manželských vzťahov.

Termín konzultácie a poradenstva je 
potrebné dohodnúť si vopred na č. t. 
0905612829 alebo na e-mailovej adrese: 
socpedst@gmail.com

• V stredu 27. 9. o 17.00 hod pozývame 
žiakov 8. a 9. ročníkov a ich rodičov do 
kaviarne v DK Javorina, kde sa uskutoční 
beseda pod názvom Na čo myslieť pred 
výberom strednej školy. Obsahom besedy 
nie je propagácia žiadnych konkrétnych 
stredných škôl, jedná sa skôr o podporu 
a pomoc pri rozhodovaní z pohľadu mož-
ností rodiny a osobnostnej výbavy žiakov. 
Vstup na akciu je bezplatný.

• V sobotu 30. 9. o 10.00 hod pozývame na 
Námestie slobody v Starej Turej malých 
cyklistov, kolobežkárov a kolieskokorču-
liarov na akciu Po námestí na kolieskach. 
Na účastníkov čaká množstvo tradič-
ných i netradičných aktivít na kolieskach 
a bohatá tombola. Štartovné: dobrá nálada, 
vlastný dopravný prostriedok (bicykel, 
kolobežka, kolieskové korčule),  prilba 
na hlavu, chrániče. Akcia je určená pre 
deti do 15 rokov.

ÚSMEV
Úsmev je názov nového záujmového krúžku, 
ktorý v školskom roku 2017/18 otvárame na 
základe záujmu rodičov detí so zdravotným 
znevýhodnením. I napriek tomu, že sa CVČ 
Stará Turá vo svojej činnosti venuje všet-
kým deťom a skupiny (krúžky) tvoria bez 
rozdielu deti zdravé i tie, ktoré majú určitý 
handicap, rozhodli sme sa vytvoriť priestor 
pre skupinku detí, ktoré sa nedokážu viac či 
menej prispôsobiť sa väčšine, potrebujú viac 

pochopenia, času a individuálneho prístupu. 
Z našej strany sa jedná o snahu ponúknuť 
i týmto deťom zážitok a možnosť záujmo-
vého vyžitia, kde im okrem zábavy a relaxu 
ponúkneme i rôzne výchovno-vzdelávacie 
aktivity, ktoré sa budú odvíjať predovšetkým 
od záujmu detí. Cieľom je najmä podpora 
a rozvoj socializácie týchto detí. Stretávanie 
sa s kamarátmi v známom prostredí, spo-
ločné rituály a činnosti dajú deťom možnosť 
prirodzeným spôsobom rozvíjať sociálne 
zručnosti, ktoré často práve týmto deťom 
chýbajú. Priestory určené pre tento krúžok, 
materiál, zdravotné pomôcky i hygienické 
podmienky sú na vynikajúcej úrovni a vďaka 
podpore mesta je členstvo detí v krúžku bez-
platné. Členstvo v krúžku neohraničujeme 
ani vekom detí, pretože zatiaľ nevieme, kto 
prejaví o danú činnosť záujem. V prípade 
potreby vytvoríme 2  skupiny. Vzhľadom 
k tomu, že chceme dať možnosť zapojiť sa 
všetkým deťom, nevymedzujeme ani  typ 
zdravotného postihnutia. 
Skúsime to J. 
Na krúžku môžu byť s deťmi prítomní i rodi-
čia. Krúžok bude prebiehať každý utorok od 
19. 9. od 16.45 hod v CVČ Stará Turá (zadný 
vchod) pod vedením Mgr. Mareka Milatu 
a PhDr. Věry Tepličkovej. Zo strany záu-
jemcov je potrebné sa na krúžok prihlásiť 
vopred.  Bližšie informácie o činnosti tohto 
krúžku získate priamo v CVČ Stará Turá.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Letné tábory pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia
Znovu nastal čas školských povinností a deti zasadli do školských 
lavíc. Sústrediť sa na učivo a povinnosti je zo začiatku ťažké, najmä 
keď sa v ich mysliach preháňajú spomienky na zážitky z prázdnin, 
ktoré zažili v letných táboroch či na dovolenkách s rodičmi. Nie 
všetky rodičia majú možnosť ísť so svojimi deťmi na dovolenku 
či im zaplatiť tábor. Mesto Stará Turá sa preto každý rok snaží 
vybrať vhodných účastníkov do letných táborov z detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia.   

Aj počas tohto leta dostalo 10 
detí zo Starej Turej príležitosť 
prežiť prázdninové dni plné 
nádherných a nezabudnuteľných 
zážitkov. Šesť detí vo veku  9 – 15 
rokov sa zúčastnilo desaťdňo-
vého pobytového Crazy tábora 
v Kubranskej doline. Program 
tábora bol bohatý a názov tábora 
korešponduje s crazy aktivitami, 
pri ktorých sa deti v tábore 
vybláznili. 

O prímestský denný tábor 
prejavili záujem dve deti vo veku  
7 – 9 rokov, kde im zaujímavý, 

zábavný a plnohodnotný 
program pod názvom „Týždeň 
plný pohybu“ pripravili pracov-
níci nášho Centra voľného času.

A nakoniec aj tento rok nám 
Nadácia Markíza a OZ štvor-
lístok deťom ponúkla 2 miesta 
v letnom tábore v Tajove pri 
Banskej Bystrici, do ktorého 
sme vyslali dve deti. Tento tábor 
je bezplatný a okrem atraktív-
neho programu sa organizátori 
postarali o deti aj po materiálnej 
stránke kúpou nového oblečenia, 
obuvi, školských a iných potrieb. 

O tom, že tábor je pre deti 
prínosom, svedčí aj spätná 
väzba, ktorú dostávame: „Chcel 
by som vám poďakovať za celý 
tábor.“ „Všetko sa mi v tábore 
páčilo a našiel som si nových 
kamarátov.“ „Dúfam, že sa ešte 
raz dostanem do tábora aspoň 
ako animátor.“ 

Za tieto deti patrí poďakova-
nie všetkým dobrým ľuďom za 
ich finančné dary a príspevky na 
charitatívny účet mesta, z kto-
rého boli náklady za Crazy tábor 

a Denný tábor v CVČ uhradené 
s minimálnou spoluúčasťou 
rodičov. Vďaka patrí aj  p. pri-
mátorke Ing. Anne Halinárovej, 
ktorá sa aj tento rok postarala 
o bezplatnú dopravu detí do 
oboch pobytových táborov. 

V neposlednom rade veľké 
ĎAKUJEM patrí aj Nadácii 
Markíza, OZ štvorlístok deťom 
a všetkým organizátorom tábora 
na čele s hlavným vedúcim 
Patrikom Hermanom. 

oddelenie sociálnych vecí

letný tábor Nadácie Markíza
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S   P O Z Ý V A

• 20. septembra 2017 o 18.00 h – Galavečer – celovečerný 
program, v ktorom sa Vám predstavia mnohí účinkujúci: sestry 
Evka a Lenka Bacmaňákové, hudobná skupina Profil, hudobná 
skupina Orions, spevácky súbor Čatajan, hudobná skupina Trend, 
Duo Lapaji, Ján Timko a Pavol Laták. Vstupenky: 9,- a 10,- €.

• 3. októbra 2017 o 19.00 h – Neskoro večer  – Peter Marcin 
prichádza so zájazdovou verziou populárnej talkshow! Môžete sa 
tešiť na skvelú LIVE atmosféru, rozhovory, príhody, ale aj scénky, 
pesničky, či interakcie s divákmi. Hosťami budú herečka Zuzana 
Tlučková, herec Peter Sklár a heligonkárka a speváčka Vlasta 
Mudríková. A možno prídu aj „Stromokocúr so Zuzou“ či „Malý 
Mirko”…. Vstupenky: 13,- a 15,- €.

• 26. októbra o 17.00 h – Ľadové kráľovstvo – hádam niet 
dieťaťa, ktoré by nepoznalo príbeh dvoch sestier – Anny a Elzy. 
V predstavení účinkujú herečky, ktoré prepožičali hlas animova-
ným postavám v rozprávke a spievajú v predstavení naživo origi-
nálne pesničky z filmu. Okrem Anny a Elsy sa deti stretnú naživo 
aj so snehuliakom Olafom v nadživotnej veľkosti. Na záver sa deti 
môžu s predstaviteľmi aj odfotografovať. Vstupenky: 13,- a 15,- €.

Z Á J A Z D Y

• 2. septembra 2017 – Tulln – navštívte s nami obľúbenú výstavu 
kvetov v rakúskom mestečku Tulln. Prívítajú Vás nielen ruže, orchi-
dey, trvalky, ale aj rôzne rezané kvety, okrasné a črepníkové rast-
liny, majstrovské kvetinové diela a zaujímavo naaranžovaná 
zelenina a ovocie. Môžete si odtiaľto odniesť množstvo inšpirá-
cií a nových nápadov ako si skrášliť svoj balkón alebo záhradku. 
Výstava je spojená s predajom. Poplatok: 25,- €.

• 21. októbra 2017 – Helena Vondráčková 70 a hostia. 
Megakoncert na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave, na 
ktorom nebudú chýbať najznámejšie hity ako Dlouhá noc, Proč 
mě nikdo nemá rád, Sladké mámení, Pátá atď. Počas koncertu 
zažijú diváci veľa prekvapení v podobe vystúpenia známych osob-
ností, ktoré si Helena prizvala ako hostí (Karel Gott, Vašo Patejdl, 
Sisa Sklovská, Fragile a ďalší). Poplatok: 46,- €.

• 24. novembra 2017 – Čas růží – prvý muzikál s piesňami 
Karla Gotta  na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave. Môžete 
sa tešiť na odhalenie tajomného príbehu starého obrazu, ktorý 
v sebe ukrýva osud jednej veľkej celoživotnej lásky. V hlavných 
úlohách: Sagvan Tofi, Jan Kopečný, Markéta Prochazková, Ivana 
Jirešová, Jiří Dopita. Poplatok: 38,- €.

V Ý S T A V A

• Pozývame Vás na výstavu „Svadobné variácie“, ktorá je nain-
štalovaná v Stredisku cezhraničnej spolupráce na 2. poschodí 
Domu kultúry Javorina Stará Turá. Výstava je otvorená 
do 14. septembra 2017 vždy v pracovné dni v čase od 10.00 
do 18.00 hod. Kľúče je potrebné vyžiadať si v kancelárií Domu 
kultúry Javorina alebo na vrátnici.

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
Beletria  Červenák, Juraj: Oceľové žezlo • Stuart, Keith: Chlapec z kociek  
(silný, dojemný a zároveň skutočný príbeh otca a jeho autistického 
syna) • Havranová, Ivana: Rozvedené Detektívky  Jamborová, 
Vita, Mrekaj, Dušan: Sršeň vrahom? • Hjorth, Michael: Hrob v horách
 Náučná literatúra  Kol.: Vlaky : velký obrazový průvodce Detská 
literatúra  Fischer, Michal: Eli v Afrike - slonie dobrodružstvá • 
Mongredien, Sue: Zvierací záchranári: Mačiatka a ich nový domov 
• Zacharník, František: Rozprávky o princoch Detská náučná 
literatúra  Kol.: Moje traktory: rozmanitý svet poľnohospodárskych 
strojov: pre malých odborníkov

Počas letných prázdnin sme rozdali vecné dary deťom, 
ktoré sa zúčastnili celoročnej súťaže ČÍTANIE NÁS BAVÍ.

LETNÉ IMPROVIZOVANÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIA
Máme radi leto, keď si vychutnávame slnečné lúče, výlety, pobyt pri 
vode. Prázdniny - čas, keď školské tašky, ceruzky i ich malí majitelia ešte 
odpočívajú a užívajú si prázdniny. Mnohí  z nich si prečítajú dobrú knihu, 
alebo len tak leňošia. Vtedy sa i my na chvíľu premiestnime z priestorov 
knižnice na námestie a tu hráme improvizované divadelné predstavenia. 
Hravou formou sa snažíme deťom priblížiť literárne diela.V minulých 
rokoch to bola  známa rozprávka od  Josefa Čapka O psíčkovi a mačičke 
či O troch prasiatkach, ktorú sme viackrát reprízovali i počas školského 
roka pre deti  MŠ a ZŠ. Tieto prázdniny sme sa rozhodli pre bájku 
O myši poľnej a myši domácej.  Ako si iste pamätáte zo študentských 

čias v bájkach vystupujú 
zvieratká, majú však 
ľu d s k é  v l a s t n o s t i 
a prinášajú nám poučenie. 
Naštudovali sme si dej, 
trošku ho upravili, aby bol 
príjemný a pochopiteľný 
i pre najmenších. Základ 
sme ponechali, tradične 
sme však doň vložili 
i náš rukopis kvôli lepšej 
spolupráci s divákmi. 
Pripravili sme si kostýmy, 
zhotovili kulisy. Pyšná myš 
domáca žije väčšinou 
v noci, má plné bruško, 
ale zažíva pocit neslobody 
na rozdiel od myši 
poľnej. Pokazené zúbky, 
rozmaznané správanie 
i strach pred obávaným 
možným nepriateľom 
kocúrom sú v protiklade 
hravej šťastnej myšky 
poľnej. Vyzdvihli sme 
hodnoty priateľstva, 
spolupatričnosti, ale 
i zdravý životný štýl. 
Dúfame, že sa nám 
podarilo spríjemniť chvíľky 
našim prázdninujúcim. 
Teraz, keď už drobci  majú 
školské radosti i starosti, 
želáme im veľa, veľa 
úspechov a rodičom veľa 
trpezlivosti.

P O  L E T E
Letom, svetom, prešli sme,

v horúčave, páľave,
ďaleké zeme videli sme,
okúsili more modravé.

Prešli sme si Tatier cesty,
turistické chodníčky,

neodradili nás hromy, blesky,
spoločnosť nám robili veveričky.

Poznať krásu podzemnú,
kvaple jaskýň slovenských,

ako priepasť bezodnú,
zatajeným dychom a obdivom.

Hrady, zámky dávnych čias,
obývaných ale i zrúcaných,

sú nemým svedkom,
dôb už dávno minulých.

Teraz, po odpočinku,
letnom blúdení,
žiaka škola volá,

koniec leta aj prázdnin...
J. Trúsiková
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 12.9.2017 uplynie 
20 rokov, čo nás opustil 
náš milý otec a dedičko 
Ján  EVINIC. Dňa 
24.11.2017 uplynie 
9 rokov, čo nás opustila 

naša milá mama a babička Emília EVINICOVÁ. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Tak ako s láskou a úctou  na nich spomínajú vnučka 
Ľubica, vnuk Tomáš s rodinou a dcéra Helena. 

•
Aj keď nie si medzi nami, v srdciach 

žiješ stále s nami.

Dňa 12.8.2017 uplynulo 5 rokov, čo 
nás navždy opustil Vladislav 
KLIMÁČEK.
S láskou a úctou spomínajú manželka 

s deťmi, vnúčatá a celá rodina. 

•
Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, 
spomienky na Teba sú naveky v nás.

Dňa 16.9.2017 uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy opustil náš otec Ján 
KLIMÁČEK.

Spomínajú syn, dcéra, sestra 
a ostatná rodina. 

•
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten 

kto Ťa mal rád, nezabudne...

Dňa 13.9.2017 uplynie 20 rokov, čo 
nás navždy opustil náš otec, dedko 
Vladimír BIELČIK.

S láskou spomínajú deti a vnúčatá.

•

Zostala bolesť, smútok v duši, veľa sĺz, čo 
nikto neosuší. Čas plynie, spomienky stále 
bolia zabudnúť na Teba nikdy nedovolia.

Ďakujeme touto cestou všetkým prí-
buzným, priateľom a známym za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorí 
dňa 4.7.2017 odprevadili na poslednej 
ceste moju babičku, prababičku 
a svokru Annu DURCOVÚ, ktorá 

nás navždy opustila 1.7.2017 vo veku 77 rokov.
S láskou spomína smútiaca rodina.

•
Dňa 20.9.2017 uplynie rok, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, starý 
otec Ambróz SAMEK. 
S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Dňa 13. septembra 2017 si pripomí-
name nedožitých 80 rokov manžela, 
otca a starého otca MUDr. Leopolda 
BARSZCZA.

S láskou spomína manželka 
Viera a deti s rodinami.

•

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, na ktoré 
tisíckrát spomíname. Zostali spomienky a odkaz 
jediný veľmi nám chýbaš v kruhu našej rodiny. 

Dňa 31.8.2017 uplynulo 20 rokov od 
chvíle, čo nás opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko Karol 
ONDREJKA. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú 
okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 

V sviečkach horí nádej, sny a viera, že ten 
kto žije v srdciach, nikdy nezomiera. 

Dňa 21.9.2017 uplynú 3 roky, čo nás 
opustil náš drahý manžel, otec, dedko, 
pradedko Milan VYCHLOPEŇ.

•
„Smrť je odpútaním od všetkých bolestí a hraníc, 

ktoré naše utrpenie už neprekročí. Smrť nás ukladá 
do toho kľudu, kde sme boli pred svojím narodením“ 

Seneca

Dňa 7.8.2017 uplynul rok od okamihu, 
kedy sa navždy zastavilo veľké srdce 
statočného človeka, manžela, otca 
a deda Ing. Dušana PASTORKA. 
Spomienky na Teba sú stále živé, 
neprešiel jediný deň odvtedy, kedy by 

sme na Teba nemysleli.
S láskou spomína manželka Jana, vnučky 

Katka a Miška a  dcéry Lenka s manželom 
Romanom a Janka s partnerom Jaroslavom

•

Mal rád život a chcel ešte žiť, 
ale osud chcel inak a musel nás opustiť. 

Ďakujeme všetkým priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým 
Milanom ŤAŽKÝM, ktorý nás opustil 
dňa 23.7.2017 vo veku 76 rokov. Ďaku-
jeme za všetky prejavy sústrasti, pod-
pory a útechy v najťažšej chvíli. 

Smútiaca manželka s rodinou

Aj keď si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále s nami.

Dňa 9.9.2017 si pripomíname 3. výro-
čie, čo nás navždy opustil náš manžel, 
otec, starý otec a švagor Gustáv 
HVOŽDARA.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn Peter, 

syn Ivan s rodinou a ostatná rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Eliška Sadloňová, Filip Kubiš, Miriam 

Schindlerová, Kristína Hanzlová, Dominik 

Janega, Diana Cintulová, Kristína Mikitová, 

Tobias Praslička, Alexandra Koštialová, Tadeáš 

Barančin

Idú spoločným životom
Ing. Martin Závodný z Prietrže a Mgr. Adriána 

Brkalová zo Starej Turej, Marián Žabka zo Starej 

Turej a Jana Ďurkovičová z Bratislavy, Marcel 

Horváth zo Starej Turej a Hana Miklovičová 

z Bučian, Marek Dedík zo Starej Turej a Jana 

Jurigová z Bratislavy

Posledné rozlúčky
Peter Valenta, Milan Ťažký, Anna Lukáčová, 

Zuzana Stančíková

Zoznam jubilantov 

za mesiac SEPTEMBER 2017

Vlasta Malková, Svetozár Petrovič, František 

Huml, Emília Pribišová, Oľga Alušicová, 

Emília Letancová, Oľga Bubeníková, Ľudmila 

Holotová, Klaus Roháček, Viliam Hanus, 

Anton Nikodem, Dušan Malek, Darina 

Bednárová, Ján Viskup, Václav Benda, Vít Klčo, 

Milan Držík, Alojz Peško, Anna Miková, Miloš 

Tomšík, Anna Nemcová, Margita Slezáková, 

Katarína Valenčíková, Anna Valentová, Emília 

Kulišková, Mária Molcová, Ľudmila Ježová, 

Emília Chudíková, Ján Švancara, Mária 

Pirnáková, Elena Roháčková, Irena Dingová, 

Emília Holovicová, Viliam Medňanský, Tomáš 

Mateják, Darina Gabrižová, Ľudovít Magula, 

Pavol Sabršúl, Božena Ondrášiková, Michal 

Michalec, Anna Sadloňová, MUDr. Marta 

Salczerová, Anna Bunčáková, Jozef Pažitný, 

Alžbeta Gregorová, Anna Kollárová, Emília 

Dzuráková, Ladislav Čepela, Anna Holovicová, 

Ján Harušták

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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Remeslá našich predkov
V piatok, 11. augusta, ku nám už po dvanásty raz zavítali remesel-
níci z blízkeho okolia i zo vzdialenejších kútov Slovenska, dokonca 
i spoza rieky Moravy, aby prezentovali svoju šikovnosť, zručnosť 
a tvorivosť na podujatí Remeslá našich predkov. 

Návštevníci, ktorí na Námestie 
slobody prichádzali už od 
rána, si mali možnosť vybe-
rať spomedzi viac než 60 stán-
kov. Ponúkaný sortiment bol 
široký – od rôznych úžitkových 
predmetov, ako napr. košíky, 
keramika, kované výrobky či 
drevené pomôcky do kuchyne, 
cez doplnky a dekorácie, medzi 
ktorými mohli nájsť šité i plstené 
vecičky, hračky, šperky, ručne 
maľovaný hodváb, háčkované 
a paličkované doplnky, až po 
chutné občerstvenie od syrárov, 
vinárov, medovinárov a iných. 
Na trhu si tak hádam každý 
mohol vybrať niečo, čím pote-
šil či už svoje oči, alebo chuťové 
poháriky.

Pre najmenších návštevníkov 
boli v dvoch blokoch pripravené 
tvorivé dielne, ktoré v dopo-
ludňajších hodinách zabezpe-
čilo Materské centrum Žabka, 
v podvečer zase tety z Mestskej 
knižnice Kristíny Royovej. 
Taktiež mali deti príležitosť 
naučiť sa v Malej školičke tanca 
pod vedením Katky Rzavskej 
základné tanečné kroky, ktoré 
mohli neskôr predviesť svo-
jim rodičom počas kultúrneho 
programu. Ten začal o 15.00 
hod. vystúpením DFS Děcka 
z Kunovic, po ktorých štafetu 
prebral kunovický ženský spe-
vácky zbor Tetičky. V podvečer 
ulahodili priaznivcom šlágru 
Heligonkári z Myjavy, a na záver 

sa predstavila skupina Hrdza 
s pôsobivým prejavom ich spe-
váčky, Poľky Susanny. 

Témou tohto ročníka bola 
svadba. Pripravili sme označe-
nia pre remeselníkov s nády-
chom svadobných pierok, na 
druhom poschodí Domu kul-
túry Javorina bola nainštalovaná 
výstava „Svadobné variácie“, kde 
návštevníci mohli vidieť okrem 
iného najmä premeny ženského 
svadobného odevu, či už zachy-
tené vo fotografií, alebo i pros-
tredníctvom zapožičaných šiat, 
ďalej svadobné oznámenia, dary 
a doplnky. Výstavu sme zostavili 
z exponátov, ktoré nám požičali 
mnohí ochotní ľudia, za čo im 
veľmi pekne ďakujeme! 

Do kultúrneho programu 
sme zahrnuli aj zinscenovanú 
tradičnú staroturanskú svadbu. 
Autorkou tejto myšlienky bola 
pani Jitka Durcová, ktorá sa 
postarala nielen o kroje pre 
všetkých hlavných protagonis-
tov i ostatných svadobčanov, ale 
i o chutné koláčiky na svadobný 
stôl i do izbičky tradičného býva-
nia. Svadbou nás sprevádzala 
pani učiteľka Katka Medňanská, 
ktorá divákom objasňovala dia-
nie na javisku i to, čo ukázané 
nebolo. Po príprave nevesty, 
odobierke od rodičov a odchode 
na sobáš z domu rodičov nevesty 
sa dianie presunulo do domu 
ženíchových rodičov, kde žení-
chova matka privítala nevestu 

a kde sa všetci hostili a zabávali. 
Vyvrcholením bolo sňatie venca 
z hlavy nevesty, jej začepčenie 
a následné veselie, kde do tanca 
a spevu hrala ĽH Polun. 

Na základe reakcií Vás, 
návštevníkov, ktoré sa ku nám 
dostali, môžeme povedať, že 
Remeslá našich predkov sa niesli 
v príjemnej atmosfére a boli 
vítaným spestrením leta v Starej 
Turej. Preto sa patrí poďako-
vať všetkým, ktorí sa na akcií 
podieľali. V prvom rade ďaku-
jeme Fondu na podporu ume-
nia, Nádácií ZSE, firme Moki 
a ďalším ochotným prispieva-
teľom, vďaka ktorým sme akciu 
mohli zorganizovať a dovoliť si 

aj finančne nákladnejší 
program. Samozrejme, 
najväčšia vďaka patrí 
Evke Adámkovej a všet-
kým ostatným kolegyniam 
a kolegom z Domu kul-
túry Javorina, ktorí sa na 
príprave a realizácií reme-
siel podieľali a venovali 
mu množstvo času, a to 
aj na úkor svojich rodín. 
Ďakujeme Technickým 
službám Stará Turá za 
technické zabezpečenie 
podujatia a stálu službu 
na námestí. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa akýmkoľ-
vek spôsobom podieľali na 

príprave inscenovanej svadby: 
pani Jitke Durcovej a jej rodine, 
Katke Medňanskej, Jankovi 
Karlíkovi, pani Marienke 
Otiepkovej, Zdenke a Jankovi 
Zemanovcom, Ivke Šusterovej, 
Peťovi Schwartzovi, Martinovi 
Jakubcovi, Julke Barančinovej, 
Lenke Durcovej, Adriáne 
Drškovej, Janke Humeníkovej, 
pani Julke Bublavej, ĽH Polun 
a všetkým dobrovoľníkom 
a svadobčanom, ktorí boli 
súčasťou svadobného sprie-
vodu. Ďakujeme tiež všetkým 
ostatným ochotným priate-
ľom, ktorí nám počas podujatia 
podali pomocnú ruku – pani 
Anke Chmurovej, pani Janke 
Podhradskej, veselým dievča-
tám Majke Gajarovej a Danke 
Pevnej, pani Soni Krištofíkovej, 
Dominike Gulánovej, Mirkovi 
Krčovi, pánom Dušanovi 
Haverovi a Petrovi Krecháčovi 
za fotografie a video, ktoré pre 
nás spracovali.

Priatelia, tešíme sa na 
stretnutie s Vami na našich ďal-
ších podujatiach - napríklad na 
Kopaničárskom jarmeku, ktorý 
sa bude konať dňa 20. októbra 
2017 v priestoroch Domu kul-
túry Javorina Stará Turá.

Katarína Medňanská, Dom kultúry 
Javorina, foto: MK
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Menej známe skutočnosti najznámejšej staroturanskej 
zrady (tragédia rodiny Hlubockých) –  3. časť  
Dôvod zaistenia Jána Klimáčka spočí-
val v bližšie neurčenej politickej príčine. 
Druhý raz bol zatknutý 25. januára 1945. 
Zahynul 2. mája 1945 v koncentračnom 
tábore Mauthausen. Podľa tradície rodiny 
Hlubockých skupina mužov zložená z prí-
slušníkov Slovenskej pracovnej služby, HG 
a dvoch nemeckých vojakov zabúchala na 
bránu celkom neočakávane. Nikto sa na nič 
nepýtal, kroky zaisťujúcej jednotky viedli 
priamo na povalu – na miesto, kde sa ukrý-
val Ondrej Chorvát. Našli ho v zúboženom 
stave. Taktiež odviedli aj „hluchonemého“ 
Kirchhoffa. Akcia prebehla veľmi rýchlo, 
takže nebol čas upozorniť ukrývaných na 
hroziace nebezpečenstvo. V čase zatýkania 
nebol Stanislav Hlubocký doma. Bohuslava 
Hlubocká a jej matka prosili, aby Chorváta 
neodvádzali, ich intervencie však nemali 
žiadny vplyv. 

Časť súdneho procesu s vládnym komi-
sárom Júliusom Tomkom sa týkala týchto 
tragických udalostí. Bohuslava Hlubocká 
prišla proti obžalovanému vypovedať 18. 
marca 1946. Jej svedectvo vnáša do prípadu 
viac svetla, preto ju citujeme v plnom znení: 
„Môj brat Ondrej Chorvát bol v zlom pomere 
s obvineným Júliusom Tomkom, nezdravili 
sa a to všetko pre politické veci. Bol u par-
tizánov v horách a tam onemocnel a môj 
(manžel – pozn. aut.) ťažko nemocného ho 
doviedol domov. Mám ešte jednoho brata 
Daniela Chorváta a môj muž krátko pred-
tým než doviedol Ondreja Chorváta na ces-
tovné povolenie Daniela na obecnom dome si 
vyžiadal cestovné povolenie na meno Daniel 
Chorvát a obidva razy mu bolo udelené, ale 
na druhé cestovné povolenie bol obvineným 
urobený otazník. Cestovné povolenie dostal, 
ale obvinený vždy pátral po mojom bratovi 
Ondrejovi kde je, môjho muža sa spytoval tri-
krát. Naša dvoranka Mária Heldešová odišla 
zo Starej Turej a donášala správy o nás. (Po 
nočnom partizánskom prepade nemeckej 
posádky 12. októbra 1944 sa Július Tomka 

v Starej Turej už necítil v bezpečí. 1. novem-
bra 1944 sa presťahoval do bezpečnejšieho 
Nového Mesta nad Váhom – pozn. aut.). 
Nikto nevedel o tom, že môj muž doviedol 
brata Ondreja z hôr, lebo to urobil tajne v noci 
a prezradiť ho mohla len Heldešová Tomkovi 
alebo Horečnému, kde bola posluhovačkou. 
Dvakrát v noci sme našli Heldešovú, že pod 
oknami počúvala v našom byte, takže len ona 
sa to mohla dozvedieť. Tretí raz ju odohnal 
od dverí partizán, ktorý doviedol k nám letca 
amerického – Pavel Haruštiak. Po návrate 
môjho brata domov za 6 dní ho sobrali gar-
disti s gestapom. Prišli rovno do nášho bytu 
ačkoľvek matka s bratom býva napredu a my 
bývame nazadu a vzdor tomu gardisti s gesta-
pom prišli rovno k nám, kde brat bol ukrytý. 
Amerického letca našli náhodou u nás. 
Sobrali aj toho a všetkých troch odstrelili. 
Som presvedčená, že organizátorom udania 
na popud Heldešovej bol Tomka a toho viním 
smrťou všetkých troch. Do domu k nám prišiel 
Gombarčík, ale s mužstvom prišiel ako veliteľ 
Horečný a k Horečnému ich aj odviedli. Brat 
ležal chorý na posteli a zatiaľ od Horečného 
prišlo 10 gardistov kým sme brata obliekali. 
Môjho muža sobrali preto, lebo v našom byte 
našli 2 partizánov – brata Ondreja a americ-
kého letca. Obvinení Tomka a Horečný (v tom 
čase prebiehalo viacero súdnych procesov 
súčasne – pozn. aut.) boli známi ako uda-
vači a prisluhovači gestapu a viem, že soznam 
nespoľahlivých osôb na Starej Turej mohli len 
oni sostaviť a nechať zaistiť našich ľudí. Tomka 
s mojím mužom nebol zle a myslím, že môjho 
muža by neudal, ale s bratom bol zle. Slečne 
Márií Ilušákovej, učiteľke v Novom Meste nad 
Váhom, deň po poprave muža a brata Tomka 
povedal (keď už bola poprava publikovaná 
plagátom), že Ondreja, môjho brata, mu neni 
ľúto, že to bol gauner, ale že môjho muža je 
obvinenému ľúto. Môj brat prišiel o 11 hod 
v noci v takom prestrojení, že ho nemohol nik 
poznať a len vysliedením Heldešovej mohol 
byť prezradený. Heldešová v stredu potom, čo 

v nedeľu prišiel môj brat s mužom, hovorila 
Kataríne Alušicovej domácej na Turej č. 263, 
že musíme niekoho skrývať, lebo že vrch okien 
skoro a velice zatemňujeme. Keď môjho muža 
viedli dole obcou 10 ozbrojení muži, hovoril 
obžalovaný Horečný, že len sa opovážte nie-
ktorý ich oslobodiť, hneď vás postrieľame.“ 
Zo svedectva Bohuslavy Hlubockej je teda 
zrejmý fakt, že udanie sa týkalo Ondreja 
Chorváta a zaisťovacia jednotka mala veľmi 
presné informácie o tom, kde sa nachádza. 
Medzi Tomkom a Hlubockou sa v ten istý 
deň uskutočnila názorová konfrontácia. 
Počas nej „do očí obvinenému tvrdí, že vie 
o tom, kto prezradil pobyt jej brata Ondreja 
z hôr v jej byte.“ Tomka reagoval nasledovne: 
„Ani tušenia nemám, kto prezradil prítom-
nosť Ondreja Chorváta v byte Hlubockých, 
uznávam, že to musel byť niekto z dvora. 
Nemám žiadnej účasti ani na prezradení 
ani na zaistení troch nebohých Hlubockého, 
Chorváta a amerického letca. Viem o tom, 
že Gašparík dal rozkaz Horečnému, že má 
ísť s Nemcami na Starú Turú a to zatýkať 
ľudí. Neni pravda, že by som bol povedal sl. 
Ilušákovej, že Ondrej bol galgan, toho mi nie 
je ľúto, ale ľúto mi je Stanislava Hlubockého.“ 
Tomka údajne nič nevedel ani o zozname 
nespoľahlivých ľudí z obce. O ďalšom osude 
zaistených si viac povieme nabudúce.

Pramene a literatúra: 
Štátny archív Bratislava, f. OĽS 64/47. Súdny 
proces s Júliusom Tomkom. Vojenský 
ústřední archiv – Vojenský historický archiv 
Praha, f. Domácí odboj 1939 – 1945, šk. 14, 
inv. č. 147. SNP a represálie v okrese Nové 
Mesto nad Váhom. Soznam obetí 2. čs. 
odboja. KRIŠTOFÍK, J.: „Javorinu Nemci 
nikdy nedostanú!“ Odboj a partizánske hnu-
tie v podjavorinskom regióne 1939 – 1945. 
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2017.

Juraj Krištofík

Tradičná mlatba 
obilia na Papradi
Dňa 5. Augusta sa na Papradi  uskutočnil 2. ročník akcie z ná-
zvom Ukážka tradičnej mlatby obilia. Všetko bolo dobre zorga-
nizované a tešili sme sa veľkej účasti. Pred budovou požiarnej 
zbrojnice bola zostavená mláťačka a motor „stabilák“. Popri dob-
rom občerstvení bolo postupne vymlátených 35 snopov obilia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli za účasť a členom DHZ Papraď 
za organizáciu akcie a údržby tejto starej techniky. Tešíme sa na 
ďalší ročník.

Výbor DHZ Papraď
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Ďalšie osudy Židov 1. časť
Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia (9. september) by som chcela 
oboznámiť obyvateľov Starej Turej s uzatvorenými príbehmi z knihy Osudy Židov Starej 
Turej (z r. 2015). Postupne by som sa venovala židovským rodinám, ktoré sa v Starej Turej 
skrývali a v čase vydania knihy som nevedela, čo sa s nimi pred koncom vojny a po vojne 
stalo. Jedná sa o rodiny Kaufmanovcov, Franklovcov a Weissovcoch. Chcem poskytnúť aj 
novo získané údaje o našich bývalých židovských obyvateľoch: o MUDr. Ignácovi Kaiserovi, 
MUDr. Františkovi Winterovi, dentistovi Mojse Blumenovi, o rodine Morgensternovcov 
a o ďalších.

Najlepšie zdokumentovaný príbeh mám 
o rodine Franklovcoch zo Žiliny, ktorú  
schovávala v Starej Turej rodina Gejzu 
Vrbu. V knihe (v príbehu č. 17 na str. 94) 
priezvisko Frankl uvedené nie je, lebo si naň 
nemohol spomenúť syn Vrbovcov Ján,  ktorý 
mi sprostredkovane cez svojho synovca 
Miroslava podal informácie. O tejto rodine 
som sa zmienila v Staroturianskom spravo-
dajcovi v decembri 2015 krátko potom ako 
som sa zúčastnila v Bratislave Konferencie 
o zachovaní židovského kultúrneho dedič-
stva (9.11.2015). Až tam som sa dozvedela 
od predsedu Židovskej náboženskej obce 
v Žiline Pavla Frankla, že  schovávaná rodina  
bola rodina jeho strýka Ondreja Frankla.

Tento rok som si kúpila dve knihy od 
Petra Frankla (brata Pavla) a v jednej z nich 
História nielen nášho rodu som sa dozve-
dela oveľa viac ako od pána Pavla Frankla na 
spomínanej konferencii.

Rodina Franklovcov pochádzala zo 
Žiliny, kde vlastnili veľkoobchod s textilom 
a galantérnym tovarom, ktorý živil rodinu  4 
bratov: Laciho, Štefana, Ondreja (Ándora), 
Tibora a ich matku. Iba jeden z nich (Laci) 
ešte v marci 1939 emigroval do Anglicka. 
Navádzal na to aj svojich bratov a matku. 
Začali si vybavovať odchod do Austrálie, 
bolo však už neskoro na vybavovanie víz, 

lebo bolo pár týždňov do vypuknutia 2. 
sv. vojny. Arizácia obchodu Franklovcov 
sa uskutočnila v apríli 1942.  Bratia Štefan 
a Ándor mohli byť ešte v októbri 1943 pone-
chaní v hospodárskom živote Slovenska. Po 
príchode Nemcov najstarší z bratov Ándor 
s manželkou Ruženou, synom Jurajom a dcé-
rou Erikou utekajú zo Žiliny. Útočisko našli 
v Starej Turej v rodine Gejzu Vrbu v časti 
Hoštáky. Existujú dve verzie o tom ako ich 
chytili. Prvá bola od Juraja (vtedy 10-roč-
ného), ktorý údajne ukázal, kde býva, keď 
sa  na to ktosi neznámy spýtal. Druhá verzia, 
o ktorej rozprával aj syn Vrbovcov Ing. Ján 
Vrba je, že rodina sa údajne v Starej Turej 
dosť ukazovala. Ándor chodil k holičovi 
a pani Franklová chodila na trh. A tak ich 
uvidela jedna Žilinčanka a „utekala si splniť 
svoju povinnosť“. Tibor Frankl (otec Petra 
a Pavla, ktorí sa narodili až po vojne) vedel 
aj meno tejto ženy a údajne aj dostala po 
vojne  od neho „po nose“, ale nikdy meno 
tejto zradkyne svojim synom neprezradil.

Po udaní zobrali rodinu Franklovcov 
i Vrbovcov na gestapo do Nového Mesta nad 
Váhom.  Po výsluchu Franklovcov odviezli 
do Serede a Jánovi  Vrbovi sa podarilo svo-
jich rodičov zachrániť svojou výbornou 
nemčinou, že rodičia „nevedeli, že schová-
vajú Židov“.

Posledný dokument od Ándora Frankla 
je z 24.11.1944 zo Serede, v ktorom prosí 
ich „bývalú firmu“ o prikrývky a obleče-
nie v dosť veľkom počte, čo si asi rozdelili 
strážcovia. Firma ich poslala, ale „uľah-
čili Ándorovi a jeho rodine cestu v ústrety 
smrti“?

Peter a Pavel Franklovci nevedia dátum 
transportu ich strýka s rodinou do kon-
centračných táborov. Vedia iba to, že pani 
Ružena Franklová s dcérou Erikou boli väz-
nené v Ravensbrücku a pán Ándor Frankl so 
synom Jurajom skončili v Dachau (chcem 
pripomenúť, že v Dachau bol väznený aj uči-
teľ Milan Slávik, bývalý učiteľ v Súši, ktorý 
zomrel po ceste smrti z Dachau už v opatere 
amerických lekárov na absolútne vyčerpanie 
a následky týrania), kde Ándor zomrel. Jeho 
syn Juraj povedal, že otec mal schovaný ešte 
jeden prsteň, ktorý chcel vymeniť za chlieb 
pre svojho chorého a slabého syna. Bol však 
už druhýkrát zradený a esesákmi zastrelený.

Po oslobodení tábora bol Juraj na pokraji 
smrti. Šiel po neho strýko Tibor Frankl, 
ktorý ho niesol na chrbte od čs. hraníc až 
do Plzne. A odtiaľ im cesta do Žiliny trvali 
tri dni. Cestovali vlakom, vozmi a opäť peši 
s Jurajom na chrbte. Juraj sa dva roky liečil 
vo Vysokých Tatrách na tuberkulózu. Prežil. 
Prežila aj jeho matka a sestra. V r. 1948 sa 
všetci traja vysťahovali do Kanady. V r. 2015 
pri rozhovore s pánom Pavlom Franklom 
som sa dozvedela, že žil už iba jeho synovec 
Juraj, ale celý život trpel pri spomienkach na 
väznenie a na smrť svojho otca.

Pramene:
Spomienky Pavla Frankla, predsedu 
Židovskej náboženskej obce v Žiline • 
Frankl, Peter: História nielen nášho rodu, 
Žilina: Georg, 2011 • Spomienky Ing. Jána 
Vrbu z Bratislavy • Tomisová, Eva: Osudy 
Židov Starej Turej, Ekokonzult, 2015, str. 94

Poznámka:
Myslím, že si asi viacerí občania Starej 
Turej  si všimli, že sa už viac ako rok obno-
vuje židovský cintorín. Robia to dobro-
voľníci s členmi občianskeho združenia 
Staroturanský okrášľovací spolok  (SOS, o. 
z.). Menom tohto združenia by som chcela 
poprosiť občanov, firmy a podnikateľov 
o príspevok na zaplatenie ďalších prác, ktoré 
sa nedajú spraviť dobrovoľnícky. V minulosti 
sme nemohli staroturanských Židov zachrá-
niť, ale môžeme dosiahnuť, že sa na nich 
nezabudne. Moja prosba sa týka aj žijúcich 
Židov, ktorých predkovia sú na židovskom 
cintoríne v Starej  Turej pochovaní.
Číslo účtu je: 
SK36 0900 0000 0051 2058 2116

Eva Tomisová

„Život mŕtvych je uložený v pamäti žijúcich“
Marcus Tulius Cicero
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Odhalenie pomníka 
gen. AUGUSTÍNOVI MALÁROVI
Dňa 20. augusta 2017 na Mestskom cintoríne II, na Chrípe v Starej 
Turej, za účasti osobností nášho verejného a politického života, ako 
i účasti občianstva bol slávnostne a dôstojne odhalený pamätník 
bývalému občanovi Starej Turej, gen. II. triedy, Augustínovi Malárovi 
(1894 – 1945) vďaka aktivitám Klubu generálov Slovenskej repub-
liky. Autorom pamätníka je akad. sochár Marián Polonský z Bra-
tislavy, autor busty sochár Ladislav Ľudovít Pollák (1912 – 2002) 
z Piešťan, akciu organizačne, v spolupráci s vedením mesta Stará 
Turá, zaisťoval Ing. genmjr. Svetozár Naďovič. O situovaní pamätníka sa rozhodol gene-
rálov syn Borivoj (1944 – 2016) neďaleko hrobov svojich rodinných predkov na priľahlom 
cintoríne. Slávnostné okamihy skrášlili recitáciou Juraj Sarvaš, cirkevný spevokol Lubina, 
príhovor Ing. genmjr. Svetozára Naďoviča, duchovné slovo seniorky ThDr. Evy Juríkovej. 
Súčasťou odhalenia, ktoré urobili primátorka Starej Turej Ing. Anna Halinárová s Ing. 
genmjr. S. Naďovičom, bolo vloženie prste zeme do pamätníka z miesta popravy A. Malára. 

Azda by patrilo pri tejto príležitosti uviesť 
i pár viet, myšlienok o tejto celebrite. 
Augustín Malár (AM) narodil sa 18. júla 
1894 v hornorakúskej obci Reitern občanom 
Starej Turej, matke Elene, rod. Vráblovej 
a otcovi Michalovi. V tom čase boli rodičia 
na podomovom obchodovaní. Do knihy ev. 
a. v. krstov na fare v Starej Turej bol zapísaný 
v októbri 1894, ako krstný rodič bola uve-
dená vdova Anna Krúpová. V Starej Turej 
vedno s mladším bratom Jánom prežil det-
stvo a tu i navštevoval evanjelickú ľudovú 
školu. Už v tomto období si vypestoval silný 
citový vzťah k svojej matke (syna prežila 
o pätnásť rokov!), ktorý sa umocnil najmä po 
smrti otca Michala r. 1912. Tento pretrvával 
u neho po celý jeho nedlhý život, pamätníci 
spomínajú, ako Augustín ako vyšší dôstoj-
ník často ju v Starej Turej navštevoval na 
osedlanom koni! V r. 1914 maturoval na Ev. 
gymnáziu v Skalici. Následne si tu uveďme 
v stručnosti jeho neľahkú životnú cestu v zlo-
žitej a politicky rozporuplnej dobe prvej 
polovice dvadsiateho storočia. Pripomeňme 
súčasne, že ani tieto okolnosti nikdy neza-
bránili aby AM v kritických životných situ-
áciách, a boli ich záľahy, vždy si zachoval 

svoj vysoký morálny profil voči svojmu oko-
liu, svojim podriadeným formovaný už od 
mlada rodičovskou výchovou a úprimnou 
kresťanskou evanjelickou vierou.

28. júna 1914 sa AM dozvedel o sarajev-
skom atentáte a s provokujúcou nevôľou ho 
komentoval na verejnosti. Upozornil tým na 
seba miestnych žandárov. Dôsledky neča-
kali dlho. Skončila sa jeho vytúžená kariéra 
kňaza, nasledovalo väzenie, následne bol 
odvedený do rakúsko-uhorskej armády. 
AM šťastlivo prežil boje na fronte, zakladal 
a budoval čs. légie, Po ukončení vojny vyzna-
menal sa v bojoch proti maďarským bolševi-
kom, pomáhal oslobodzovať nimi obsadené 
slovenské územie. Stal sa vojakom z povola-
nia, vyštudoval na École spéciale militaire vo 
francúzskom v Saint-Cyre, neskôr v r. 1927 

– 1930 na Válečné škole v Prahe. Dňa 29. júla 
1928 oženil sa v Hradci Králové s Vlastou 
Kabešovou. Manželstvo nebolo harmonické, 
skončilo sa v r. 1932 rozvodom. V tomto 
období priebežne finančne podporoval svoju 
matku, ako i štúdiá svojich dvoch bratrancov. 
Pražský pobyt prehĺbil v ňom myšlienku čs. 
štátnosti, ktorá sa od októbra 1938 dostáva 
do rozporu s názormi nastupujúcich pred-

staviteľov Hlinkovej 
slovenskej ľudo-
vej strany. Rozpad 
Česko-Slovenska 14. 
a 15. marca 1939 pri-
jal AM s rozpakmi. 
Stal sa veliteľom 
VI. zboru v Spišskej 
Novej Vsi, následne 
vojensky zasahuje 
proti Maďarskej 
kráľovskej armáde, 
AM si získal povesť 
jedného z najschop-
nejších poľných veli-
teľov. V jeho kariére 
nasledujú účasti poľ-
ných ťažení v Poľsku, 

na nemecko-sovietskom fronte. Svojim oso-
bitým prístupom k svojim vojakom formou 
osobných priamych a častých návštev vedel 
si AM vždy udržať dobrú náladu, bojaschop-
nosť. Pred rokmi bol som náhodne svedkom 
spomínania občana nášho mesta, vtedy 
radového vojaka na tomto bojisku, akým 
obľúbeným bol AM u svojich vojakov, svo-
jim netypickým osobitým ľudským prístu-
pom k svojim podriadeným! V r. 1942 sa 
stáva vojenským atašé v Berlíne, zoznamuje 
sa tu so sl. Margot Grosse, zubnou lekárkou, 
dcérou tamojšieho ev. a. v. kňaza a 18. feb-
ruára 1944 sa s ňou tam oženil. Následne 
19. marca dostali požehnanie manželstva na 
Starej Turej od p. farára M. Bibzu. Svadobní 
svedkovia boli Benedikt Dúbravec a Viliam 
Úradníček. Svadobnú hostinu zaimprovizo-
vali v miestnom hostinci Štefana Úradníčka, 
brata svedka Viliama. Z tohto vzťahu narodil 
sa 4. novembra 1944 v Bratislave syn Borivoj. 
Otec ho nikdy nevidel, nakoľko ešte kon-
com augusta 1944 bol Nemcami zatknutý, 
neskôr väznený v pevnosti Kōnigstein, na 
gestape v Berlíne a napokon v koncentrač-
nom tábore Flossenbürgu, kde koncom 
marca 1945 bol spolu s ďalšími sloven-
skými generálmi i popravený! O budúcu 
mamičku Margot sa v tomto kritickom čase 
postarali naši občania Ján Vavrovič a JUDr. 
Dušan Úradníček, podľa prísľubu, ktorí dali 
ešte v lete r. 1944 osobne AM. Margot so 
synom Borivojom (4. novembra 1944 - 26. 
apríla 2016) umiesnili na dobu ostatku vojny 
v Chalúpke, ustanovizni Modrého kríža na 
Starej Turej. Borivoj striedal svoj pobyt 
i s Nemocnicou v Piešťanoch u prim. MUDr. 
Brežného, prednostu pôrodnice pre oklama-
nie gestapa! Po apríli 1945 sa MUDr. Margot 
so synom Borivojom nasťahovali v plnom 
zdraví do svojho domu v Novom Meste n. 
V., ktorý si s manželom tu kúpili dávnejšie!

Azda záverom by patrilo akcentovať, 
že Augustín Malár nikdy nezradil po celý 
svoj život trvale naplnený veľkými politic-
kými zvratmi to, čo získal výchovou v rodi-
čovskom dome, ktorá sa niesla v duchu 
Kristovho evanjelia o ľudskosti! Takým bol 
a ostal v spomienkach svojich priateľov, 
podriadených a známych!

GR

foto: p. Uhlík, MK
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Reportáž z Majstrovstiev Európy v lukostreľbe 
HDH IAA 2017 – Strass im Attergau
V dňoch 11. - 15.7.2017 prebehli 
nad malebnou rakúskou dedin-
kou Strass im Attergau 11. Maj-
strovstvá Európy HDH IAA. 

Tejto súťaže sa zúčastnila veľmi 
pekná reprezentácia z lukostre-
leckého klubu Horné Húščie so 
sídlom v Starej Turej.

Prvé tri dni súťaže sa strie-
ľalo na 3 okruhoch (každý deň 
iný okruh). Strieľalo sa for-
mou „letmého štartu“, čiže 
každý začínal od terču číslo 1 
avšak začiatok bol pre každého 
zúčastneného pretekára rôzny. 

Niekto začínal o 9:00 hod., 
iný o 10.00 hod. a niektorí až 
o 14:20. Hlavne tí popoludňajší 
strelci mali menšiu nevýhodu aj 
vzhľadom na počasie. Body za 
3 dni sa spočítali ako výsledné 
body, ku ktorým sa priráta-
vali ešte body 6 finalistov ktorí 
strieľali aj v sobotu. V piatok 
prebehla súťaž družstiev, kde 
náš  klub v zastúpení Ľubomír 
Málek, Peter Málek, Ján Kúdela 
a Ladislav Darázs v silnej kon-
kurencii 23 družstiev, získal 4. 
miesto.

Náš klub Horné Húščie 3D 

vďaka úspešným strelcom si pri-
niesol z Majstrovstiev Európy 
HDH IAA 2017 konaných 
v Rakúsku 5 medailí. Menovite 
sú to títo úspešný reprezentanti:   
• Jakub Málek - deti BB - zlato!
• Marián Chudík - deti TRRB 

- zlato!
• Mária Kramplová - senior 

PBHB - zlato!
• Ján Kúdela - veterán BB 

- striebro!
• Mária Bernátová - veterán 

TRLB - bronz!

Gratulujeme!

V kategórii deti,  náš klub 
Horné Húščie 3D  i vďaka pod-
pore mesta Stará Turá a vďaka 
primátorke mesta,  získal až dve 
zlaté medaile, za čo touto cestou 
srdečne ďakujeme.

Lukostrelecký klub Horné Húščie 3D

Od nadšenia po zisk 
titulu Majstra Európy
Keď pred rokom v júni 2016 prišiel na Základnú školu v Starej Turej 
úspešný a niekoľko násobný víťaz mnohých súťaží v 3D lukostreľbe 
Ing. Ľubomír Málek, ani sme netušili ako nášmu synovi Majkovi 
Chudíkovi šport, ktorý prezentoval zmení život. Predstavil luko-
streľbu, myslím ,že mnohým úplne neznámu, ktorá upútala deti 
a dospelých po celom svete. O niekoľko dní založil krúžok, kde sa 
prihlásilo zopár žiakov. Nebol to žiaden vyštudovaný tréner ale 
človek, ktorý chcel odovzdať  svoje skúsenosti, techniku a trpezli-
vosť, ktorá je veľmi pri tom dôležitá a za to sme mu veľmi vďačný.

Syn bol nadšený športom a tak 
každý utorok poctivo chodil 
na tréning. Po mesiaci nám ale 
oznámil , že končí, pretože tré-
novať s lukom bez šípu, nie je 
žiaden šport. Zostali sme pre-
kvapení, lebo výstroj už bola 
objednaná. Nakoniec ale svoje 
rozhodnutie zmenil a zotrval, 
pochopil, prečo to bolo tak dôle-
žité. Trénovať techniku, trpezli-
vosť a vyrovnávať sa so stresom 
je najdôležitejším základom!

Ako čas plynul, zúčastnil sa 
prvých súťaží, na ktorých sa mu 
ako začiatočníkovi podarilo vo 
svojej kategórii vyhrať a preto 
sme sa spolu s trénerom roz-
hodli zaregistrovať ho v SLA 
3D(Slovenská lukostrelecká 
asociácia ) na pridelenie licen-
cie, ktorú potrebuje pri rôznych 
súťažiach po celom Slovensku 
a zároveň ho prijali i do luko-
streleckého klubu.

Dni sa míňali a krúžok 
postupom času zanikal pre nízku 
účasť a tak sme pokračovali 

v tréningoch už len v kruhu 
rodiny. Napriek tomu absolvoval 
ďalšie a ďalšie súťaže. I keď cesta 
bola tŕnistá, vyžiadala si veľmi 
veľa trpezlivosti, času a dokonca 
padali i slzy, úspechy nenechali 
na seba dlho čakať a po zúčast-
není 26 súťaží na Slovensku, 
v Čechách a Rakúsku získal 24 
medailí. Radosť z víťazstiev bola 
obrovská a zo súťaže na súťaž len 
rástla.

V júli 2017 sa mali ale konať 
11. Majstrovstvá Európy HDH 
IAA 3D v lukostreľbe v Rakúskej 
dedinke  Strass im Attergau, 
vedeli sme, že je ťažké umiest-
niť sa, dokonca skoro nemožné, 
pretože konkurencia bola veľmi 
veľká a všetci strelci v jeho 
kategórii strieľali už niekoľko 
rokov, no napriek tomu, sme ho 
prihlásili, aby si vyskúšal súťaž 
na niekoľko dňovom šampio-
náte. A tak sme s veľkým odhod-
laním zabojovať v Rakúsku  
odcestovali.

Otvárací ceremoniál sa 

konal v meste S. Georgen, kde 
cez mesto prechádzal sprievod 
strelcov z každej krajiny a spre-
vádzaný historickými traktormi 
vezúcimi i našu vlajku s názvom 
Slovensko. Bol to krásny sprie-
vod, podobajúci sa sprievodom 
Olympijských hier, ktorému 
fandili obyvatelia mestečka 
a rodinní členovia. Na príhovore 
ceremoniálu sa zúčastnili dôle-
žité osoby šampionátu a koniec 
ukončili výstrely z historic-
kých zbraní. Po oboznámení 
sa s pravidlami a harmonogra-
mom podujatia sme sa ubytovali 
a tešili na tri súťažné dni, kto-
rých sa syn nemohol dočkať. Na 
ďalší deň sa to všetko začalo:

Terén bol rozdelený na tri 
niekoľko kilometrové parkúry A, 
B, C vedúce lesom a lúkami s 28 
3D terčami zvierat (umelých) 
v životnej veľkosti. Náročnosť 
terénov  bola veľká a zhoršovalo 
ju ešte počasie, pretože každú 
noc pršalo a cez deň boli horú-
čavy. Syn súťažil vždy až cez 
obed do večera, spolu s 10 pre-
tekármi v jeho kategórii (TRRB 
- traditional recurve bow do 15 
rokov) z rôznych krajín Európy, 
ktorí boli rozdelení do dvoch 
skupín. Po absolvovaní prvej 
trate a zverejnení výsledkov 
dosiahol svoj osobný rekord, 
ktorý ho neočakávane postavil 
na prvé miesto v kategórii. Na 
druhý deň sa ale zloženie skupín 
zmenilo, pretože súťažiaci boli 
prerozdelení podľa predchádza-
júcich výsledkov, aby sa najlepší 
pretekári postavili proti sebe 

v skupine. 2 trať bola najnároč-
nejšia z celého šampionátu, kde 
bolo potrebné si udržať bodový 
náskok pred nemeckým preteká-
rom, ktorý zaostával za ním len 
pár bodov, ale podarilo sa mu 
nakoniec tento náskok ešte zvý-
šiť. Posledný deň súťaže bol naj-
dôležitejší, pretože trpezlivosť, 
psychická rovnováha, presné 
oko spolu s pokorou docielili, 
že po troch súťažných dňoch sa 
stal víťazom celej kategórie na 
šampionáte a tým porazil svojich 
súperov z Rakúska, Nemecka, 
Česka, Švédska a zo Slovenska, 
ktorí strieľajú už niekoľko rokov 
a po odovzdávajúcom ceremo-
niáli si odniesol do nášho mesta 
najcennejší kov – zlato a titul 
Majster Európy. S týmto skvelým 
umiestnením, ktoré nikto pred 
súťažou ani nečakal a krásnymi 
spomienkami na šampionát sme 
sa vrátili domov.

rodičia
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Staroturanský triatlon 
(31. ročník) – najstarší 
triatlon na Slovensku
Dňa 5. augusta  sa uskutočnil 31. 
ročník Staroturanského triatlonu 
v kategórii šprint triatlon t. j. plá-
vanie 750 m, bicykel 20 km a beh 5 
km. Posledné roky je mimoriadny 
záujem pretekárov o toto podujatie. 
Zaplnili sme 2 štartové vlny po 120 
štartujúcich. Prvá vlna open kategória, 
ktorá bola tiež súčasne majstrovstvá 
Slovenska hasičov a druhá vlna bol 
Slovenský pohár v triatlone. Aj keď 
pôvodne boli v predpovedi ohlásené 
vysoké teploty, počasie sa umúdrilo 
a bolo pekné slnečné počasie. Teplota 
vody bola 24 °C. 

Záujem o štart na tohtoročnom 
triatlone bol opäť obrovský. Z kapa-
citných dôvodov sme preto museli 
odmietnuť desiatky záujemcov (mimo 
iného aj maďarských reprezentantov). 
Dokonca týždeň pred pretekmi sa nie-
ktorí pretekári snažili získať miesto na 
štarte prostredníctvom internetu.  

Štartovalo aj 10 Staroturancov, 
ktorí sa v ťažkej konkurencií určite 
nestratili. V kategórii ženy skončila 
prvá Monika Halinárová a druhá Naďa 
Clontz. Vo veteránoch skončil Oleg 
Teplička tretí. Celkove najlepšie zo 
Staroturancov skončil 7. Miloš Šima, 
ktorý ale štartoval za tím Alcasys.

V Slovenskom pohári Matúš 
Verbovský časom 57:20 utvoril nový 
rekord trate a prekonal čas prvého 
slovenského olympionika v triatlone 
Pavla Šimka o viac ako tri minúty.

V tomto ročníku sme zazna-
menali aj rekord o najvzdiale-
nejšieho účastníka. Američan na 
Staroturanskom triatlone už štartoval, 
ale dňa 5. augusta sa na štart postavil 
Jeronimo Varela z Argentíny. 

Pre zaujímavosť uvádzam, že 

z teraz uverejnenej štatistiky vyplýva, 
že 29 Majstrovstiev Slovenska (1988 - 
2017) hostilo doteraz 14 miest a obcí 
a Stará Turá sa umiestnila na 3. mieste. 
Iba sedem miest doteraz hostilo slo-
venský šampionát viac ako jeden krát 
(Žilina - 6, Bátovce - 5, Stará Turá – 3 
(1995, 1996, 1997), Dvory nad Žitavou 
- 2, Senec - 2, Šurany - 2, Ďanová - 2.

Výsledky domácich borcov 
v open kategórii:
24. Pavol BOOR 1:16:18
31. Michal ALUŠIC 1:17:47
37. Oleg TEPLIČKA (tretí veterán) 1:19:37
47. Andrej KOPRIVŇANSKÝ 1:21:40
54. Monika HALINÁROVÁ (prvá žena)
 1:24:28
73. Naďa CLONTZ (druhá žena) 1:29:26
82. Tibor LINDTNER 1:33:52
86. Michal HALINÁR 1:37:16
91. Jiří TOMIS (najstarší pretekár) 1:39:06
98. Miroslav HÚSKA 1:55:22

Za úspešné zvládnutie pretekov patrí 
poďakovanie organizátorom podujatia 
- členom KST Stará Turá, Mestskému 
úradu Stará Turá, Technickým 
službám Stará Turá, hasičskému 
združeniu Fireman a ďalším usporia-
dateľom a firmám, ktorým touto ces-
tou ďakujeme.

Podujatie podporili:
• Trenčiansky samosprávny kraj
• CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. 

Stará Turá
• Dubník Club, s. r. o. Stará Turá
• Bežecká skupina toRun Stará Turá
• ESET
• Lekáreň Centrum

Július Eisele, predseda KST Stará Turá 
autor foto: smaili

Hasičský triatlon
1. Rastislav KUČÍREK Bzince pod Javvorinou 1:07:51

2. Marcel MATANIN 
KONEČNÝ Ivanka pri Dunaji 1:08:39

3. Marian SIVACEK Triax Bratislava 1:08:46
Ženy

1. Monika 
HALINÁROVÁ Stará Turá 1:24:28

2. Naďa CLONTZ Stará Turá 1:29:26
3. Michaela BEŇOVÁ Nové Mesto nad Váhom 1:32:17
Veteráni
1. Branislav ŠTEUČEK OR HaZZ Martin 1:15:53
2. Miroslav MICHALEC Bernolákovo 1:18:37
3. Oleg TEPLIČKA Stará Turá 1:19:37
Slovenský pohár
1. Matúš VERBOVSKÝ ŠK ATÓM Levice 0:57:20
2. Tadeáš FAZEKAŠ ŠK ATÓM Levice 1:01:12
3. Marek SMETANA 3NITY Triathlon team BA 1:01:46
Ženy

1. Margaréta 
BIČANOVÁ Nereus Žilina 1:06:09

2. Ivana KURIAČKOVÁ ŠK Atóm Levice 1:06:46
3. Nikola ČORBOVÁ Stropkov 1:07:00

Odkaz na podrobné výsledky ako aj viac 
fotiek nájdete na www.kstst.sk.
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Spolupráca klubu BAF 
Stará Turá s vojakmi 
z Hornej Nitry
Dňa 5.8.2018 sa odohral v Starej Turej na umelej tráve priateľský 
futbalový zápas medzi BAF Stará Turá a vojakmi z klubu Hornej 
Nitry, ktorí sú príslušníkmi Zásobovacej základne v Zemianskych 
Kostoľanoch. Hralo sa za ideálneho počasia s počtom hráčov 1 + 6 
a voľným striedaním. V máji sa tieto kluby stretli vo finále na tur-
naji v Z. Kostoľanoch, ktorý prekvapivo vyhralo mužstvo BAF 6:3. 
V tom dnešnom priateľskom zápase vyhral opäť domáci tím BAF 
v pomere 6:4 aj vďaka výbornému výkonu brankára Moravčíka, 
ktorý podržal svoje mužstvo hlavne v druhom polčase. Ale v tomto 
zápase ozaj nešlo o to, kto vyhrá. Po zápase nám povedal predseda 
klubu vojakov mjr. Ing. Karol Brehovský: 

Klub vojakov Horná Nitra  
tvoria profesionálni vojaci 
Ozbrojených síl SR, ktorí rea-
lizujú svoje aktivity v rámci 
občianskeho združenia Zväz 
vojakov SR.  Pri zrode ZV SR stál 
aj Ing. Ján Hodermarský a aj naše 
prvé stretnutie sa uskutočnilo 
pred rokmi vo Vysokých Tatrách 
na medzinárodnom vojenskom 
výstupe na Kriváň, ktorý kaž-
doročne náš zväz organizuje. 
Prioritou nášho klubu je pozi-
tívna prezentácia ozbrojených 
síl na verejnosti a vytváranie 
priateľských vzťahov s civilnou 
verejnosťou. Dnešný priateľský 
zápas spojený s odovzdaním 
nových červených dresov od 
spoločnosti Sevotech pre naše 
mužstvo je dobrou príležitosťou 
pre realizáciu týchto plánov. Po 
rokoch spolupráce sme v apríli 
tohto roku pozvali tím Starých 
pánov zo Starej Turej na fut-
balový turnaj do Zemianskych 
Kostolian. Turnaj bol organi-
zovaný v spolupráci s vojen-
ským útvarom v Zemianskych 

Kostoľanoch a zúčastnili sa ho 
mužstvá z policajných a vojen-
ských zložiek v regióne. Práve na 
tomto turnaji sme oslovili riadi-
teľa spoločnosti Sevotech Ing. 
Jána Hodermarského o možnosť 
zakúpenia dre-
sov pre náš klub, 
ktorú v krátkom 
čase aj realizo-
val a v ktorých 
sme odohrali aj 
dnešný zápas. 
V ňom nešlo 
o výsledok, ale 
predovšetkým 
o prejav vďaky 
a vyjadrenie 
uznania  za 
ochotu s akou sa 
rozhodol pod-
poriť náš klub. 
Dnes vyhrali 
všetci, ktorí sa 
zápasu zúčast-
nili, lebo na jed-
nom mieste sa 
stretli priatelia 
s podobnými 

záujmami a strávili tu spoločne 
jedno príjemné športové dopo-
ludnie a po zápase i posedenie.

BAF (bývalí aktívni futba-
listi) Starej Turej počas roka 
odohrajú niekoľko priateľských 
zápasov i turnajov a prevažne 

víťazných. Hoci nohy už tak 
neposlúchajú, ale stále majú 
chuť hrať futbal so srdcom, so 
snahou dobre reprezentovať 
klub a mesto Stará Turá. 

Text a foto: Viliam Solovič

Ing. Ján Hodermarský s darčekom, maketou tankovej 
nábojnice, ktorú mu odovzdal za dobrú spoluprácu 

mjr. Ing. Karol Brehovský stojaci vedľa neho


