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 Dom kultúry 
Javorina Stará Turá 
 oslavuje 60 rokov!
Dňa 31. augusta 1962 sa v Starej Turej konala veľká sláv-
nosť. Otvoril sa Dom odborov, na svoju dobu veľkolepé 
a moderné kultúrne zariadenie, ponúkajúce bohaté kul-
túrno-spoločenské vyžitie zamestnancom podniku Pres-
ná mechanika, ale i ostatným Staroturancom. Kronika 
domu kultúry je dôkazom tejto pestrosti. Nájdeme v nej 
mená ako Viliam Záborský, Mária Kráľovičová, František 
Dibarbora, Vladimír Menšík, Zuzka Zguriška, Eva Kris-
tínová, Marika Gombitová, Marta Kubišová, Václav Nec-
kař, Karol Duchoň, Eva Kostolányová, skupiny Olympic, 
Modus, Limit, Elán, divadelné súbory Radošinské naivné 
divadlo, SND, Divadlo Andreja Bagara, tanečný súbor 
Lúčnica, ale i súčasných umelcov ako Cigánski diabli, 
Kandráčovci, Fragile, Sima Martausová, Mária Čírová, či 
detské programy Spievankovo, Miro Jaroš, Fíha Tralala 
a mnohých, mnohých ďalších. 

Hlavná úloha Domu kultúry Javorina ostala i po ro-
koch rovnaká. Menia sa však záujmy a „chute“ návštevní-
kov, ktorým sa snažíme v čo možno najväčšej miere vyho-
vieť. Okrem večerných programov pripravujeme besedy, 
či už s tematikou zdravia, zdravého životného štýlu, alebo 
so spisovateľmi, organizujeme (ako jediný kultúrny dom 
v okolí) zájazdy za rôznymi druhmi kultúry a umenia, 
ale i za zábavou a poznaním, pripravujeme rôzne kurzy 
(jazykové i remeselné). V roku 2021 k nám boli z Mest-
ského úradu presunuté nové kompetencie – organizácia 
Staroturianskeho jarmoku a vydávanie Staroturianskeho 
spravodajcu. Pri tejto príležitosti sme si dovolili pripraviť 
pre Vás prílohu k nášmu výročiu, ktorou Vám chceme 
priblížiť históriu i súčasnosť našej inštitúcie. Príjemné 
čítanie Vám prajeme!

Výročie SNP 
Spomienková slávnosť 
2.9.2022 o 15:30 hod., 
Nárcie

Krajské 
oslavy SNP 
Spomienková slávnosť 
3.9.2022, Roh

FRAGILE QUEEN 
Koncert, 6.9.2022 o 19:00 hod., Dom 
kultúry Javorina

Na čo myslieť pred 
výberom strednej školy
Prednáška, 28.9.2022 o 16:30 hod., 
Kaviareň DK Javorina

Beh Dubníkom 
Bežecké preteky, 17.9.2022, 
Vodná nádrž Dubník

Po námestí 
na kolieskach 
Akcia pre deti, 24.9.2022 o 10:00 hod., 
Námestie slobody
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Voľby do do orgánov samosprávy obcí a krajov
R O Z H O D N U T I E

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 
zo dňa 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do 
orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb 
do orgánov samosprávnych krajov podľa čl. 
89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej repub-
liky a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 
a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Voľ by do orgánov samosprávy obcí sa 
uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022  v čase 
od 7,00 – 22,00 hodiny.

Pre voľ by do orgánov samosprávnych 
krajov je pre mesto Stará Turá vytvorený 

1 volebný obvod. Rozdelenie volebných 
okrskov je totožné s voľ bami do orgánov 
samosprávy obcí.

Volič je povinný preukázať sa pred hlaso-
vaním preukazom totožnosti.

V Starej Turej, dňa 12. 7. 2022

 n PharmDr. Leopold Barszcz, 
primátor mesta

Miesto konania volieb
Okrsok č. 1 – Stará Turá, Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie – veľká 
zasadačka č. dv. 136
pre voličov bývajúcich v ulici
Družstevná 430-451, 454, 456-481, 483-485, 487-501, 507-

512, 677, 680, 689-690, 692-693, 740, 745
Hurbanova 156-157, 3157
Podjavorinskej 284, 516, 519, 524-535
SNP 3, 265-266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675
Okrsok č. 2 – Stará Turá, Základná škola, Hurbanova ul. č. 128/25 
pre voličov bývajúcich v ulici
Hurbanova 91, 97, 103, 120, 125, 138-139, 

3138, 143, 152, 154, 3154
Námestie Slobody 76
SNP 73-74, 83, 149
Okrsok č. 3 – Stará Turá Požiarna zbrojnica, 
Mýtna ul. č. 554/18, I. posch pre voličov bývajúcich v ulici
Dubník I. a II. 1031, 1054, 1111, 1144, 1157, 1162, 1175, 1176, 

1184, 1190, 1320
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 612-652, 712-723, 741, 2707
Lúčna 3024-3027, 3028-3030
Mýtna 290, 537, 539, 541, 544-553, 555-557, 595
Němcovej 654-659
Sadová 3000-3011, 3012-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3033, 3034, 3037
Štúrova 108, 127, 559-594, 596-611, 653, 

683-687, 738, 739, 750
Uhrova 660-673, 701-711
Okrsok č. 4 – Stará Turá Jiráskova ul. č. 168/16, Prevak, 
bývalé dets. jasle, prízemie pre voličov bývajúcich v ulici
Dibrovova 220-229, 232-238, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 173, 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schwe-
itzera

195, 196

Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201-217, 764-771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, učebňa č. 78 pre voličov bývajúcich v ulici
Gen. M. R. Štefánika 363-368, 377, 383-385
Lipová 369-371
SNP 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, býv. kaviareň pre voličov bývajúcich v ulici
Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 110, 112, 303, 304, 306, 308-317, 676
Holubyho 114, 283, 289, 318, 335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 119, 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263
Okrsok č. 7 – Drgoňova dolina Požiarna zbrojnica, I. poschodie, 
č. d. 1239 pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Černochov vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330, 1341
Drgoňova dolina 1203-1254, 1316, 1324, 1327, 1345
Durcova dolina 1297-1315, 1323, 1328, 1332-1333, 1343
Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom, č. d. 1569
pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Jazviny 1726--1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1728, 1791-1798, 1800-1804, 1809, 1811, 1813, 
 1817-1821, 1823, 1825, 1829, 1835, 1837, 1839-1841, 1843, 1844, 1846
U Mikulcov 1759-1789
Okrsok č. 9 – Topolecká, Požiarna zbrojnica, č. d. 2118
pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2255, 2258, 2260, 2265-2266, 2269, 2274-2276, 
 2281-2282, 2284, 2285, 2289, 2291-2298, 2301-2302, 2304-2306
Okrsok č. 10 – Súš, Požiarna zbrojnica, č. d. 2462
pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2527, 2600, 2605, 2608, 2617, 
 2626, 2637-2639, 2644, 2654, 2658
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612, 2657
Trávniky 2551-2599, 2576, 2601-2604, 2607, 2613, 2614, 2621, 2630, 
 2635-2636, 2642, 2652, 2653, 2655, 2659

V
O

LE
B

N
Ý

 O
B

V
O

D
 č

. 1
 

V
O

LE
B

N
Ý

 O
B

V
O

D
 č

. 1
V

O
LE

B
N

Ý
 O

B
V

O
D

 č
. 2

V
O

LE
B

N
Ý

 O
B

V
O

D
 č

. 3

Nadácia Henkel Slovensko 
 podporila už druhý projekt zameraný 
na pomoc seniorom v Starej Turej
Nadácia Henkel Slovensko v spolupráci 
s Centrom pre filantropiu podporila sumou 
300 € projekt s názvom Terapeutický svet pre 
seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby, 
ktorý vypracovalo mesto Stará Turá. Z tejto 
sumy boli zakúpené zdravotnícke pomôcky 
na zlepšenie fyzického a duševného zdravia 
v zariadení, ktoré pomocou terapií pomôžu 
seniorom podporiť dôležité zmysly. Seniori 

absolvovali počas leta aromaterapiu so zakú-
peným náladovým aromadifuzérom a masáž-
ne terapie na skladateľnom masážnom mat-
raci s vibračnými vankúšmi určenými na krk 
a šiju. Tieto pomôcky budú slúžiť seniorom 
nepretržite počas celého pobytu v zariadení. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore 
Nadácie Henkel Slovensko.

 n Mgr. Jana Potfajová, Riadenie projektov
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Mesto Stará Turá SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
vyhlasuje

V ÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Centra voľného 

času, Gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará Turá 
s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.11.2022

Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pra-
covnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca § 39 ods. 
3 zákona č. 138/2019 Z. z. a osobitné kvalifikačné predpoklady 
a predložiť požadované doklady.

Zoznam požadovaných dokladov:
a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
c) fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne 

znalosti (certifikáty, atestácie, a pod.)
d) profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, osobný 

dotazník,
e) potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti,
f) písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia – centra 

voľného času v rozsahu maximálne 4 strany, 
g) písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre 

potreby výberového konania  podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,

h) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných 
v prílohe žiadosti

Platové podmienky budú upravené podľa zákona č. 553/2003 Z. 
z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 
činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách 
a dopĺňaní v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 
č. 138/2019 Z. z. 
Základná mzda je 1 152 eur, príplatok za riadenie a ostatné 
príplatky závisia od dĺžky praxe. 
Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní, ktoré nebudú 
obsahovať požadované doklady, nebudú  vo výberovom konaní 
akceptované. 

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

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

 § termín podania prihlášok do 30.09.2022 do 12.00 hod.,
 § obálku označte heslom „Výberové konanie – Centrum 

voľného času, Gen. M. R. Štefánika 355/4, 916 01 Stará 
Turá – NEOTVÁRAŤ.“

Termín a miesto výberového konania písomne oznámi 
prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované 
podmienky účasti na výberovom konaní Rada školy najmenej 
7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Oddelenie školstva a sociálnych vecí, č. tel.: 
032/746 16 28, www.staratura.sk.

V Starej Turej dňa 08.08.2022

 n PharmDr. Leopold Barszcz 
primátor mesta

Aplikácia SOM  
(Správy o meste)

 n Kancelária primátora

Opäť s malou prestávkou, ale 
i v tomto čísle Staroturianske-
ho spravodajcu pokračujeme 
s predstavením ďalšej súčasti 
našej mestskej aplikácie SOM 
(Správy o meste). 

Ďalší modul, ktorý 
Vám p≈redstavujeme 
je: NAPÍŠTE NÁM

 § V tomto module máte 
možnosť s mestom komunikovať 
prostredníctvom poslania 
správy. Do správy môžete vložiť 
aj fotografiu alebo pripojiť súbor.
 § Stačí zadať kontaktné údaje, 

e-mail, telefónne čísla a napísať 

Váš dotaz, príp. priložiť 
už spomínaný súbor alebo 
fotografiu a odoslať.
 § Podľa informácií v správe, 

ktorú odošlete, je po prijatí 
zaslaná k vybaveniu na príslušné 
oddelenie MsÚ.

V ďalšom čísle si 
predstavíme modul: 
DÔLEŽITÉ KONTAKTY

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

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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Stará Turá vybuduje 
 z eurofondov detské 
dopravné ihrisko 
a pumptrack
Myšlienka vybudovať v Starej Turej zmys-
luplný a atraktívny priestor aj pre najmlad-
šiu generáciu rezonovala medzi obyvateľmi 
dlhšiu dobu. Aj preto sa nápad členov Sta-
roturanského okrášľovacieho spolku (SOS) 
ponúknuť mestu štúdiu detského dopravného 
ihriska a pumptracku stretol so širokou odo-
zvou. Výsledkom spoločného úsilia členov 
SOS a zamestnancov mestského úradu bolo 
v máji 2021 podanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok (ďalej len NFP) z EÚ na 
projekt s názvom „Regenerácia voľnočaso-
vého priestoru v sídlisku Mierová s uplat-
nením vodozádržných opatrení“, pracovne 
nazývaný i detské dopravné ihrisko. Projekt 
okrem dopravného ihriska zahŕňa vybudova-
nie pumptracku a opravu spevnených plôch 
na ul. Mierová, medzi ktoré patrí i neďaleké 
parkovisko v celkovej sume 413 589,49 €.

Po trištvrte roku nám koncom februára 
2022 konečne prišla pozitívna správa. Mi-
nisterstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre 
Integrovaný regionálny operačný program 
zaslalo rozhodnutie o schválení nami podanej 

žiadosti o NFP. Následne v polo-
vici marca prišla výzva na zasla-
nie podkladov k uzatvoreniu 
zmluvy o NFP z riadiaceho orgánu TSK 
(Trenčiansky samosprávny orgán) k danému 
projektu. Všetky potrebné podklady k uza-
tvoreniu zmluvy boli ihneď z našej strany za-
slané, aby sme čo najrýchlejšie mohli začať 
realizovať projekt. Podpísaná zmluva prišla 
z ministerstva naspäť začiatkom júna 2022. 
Medzičasom mesto Stará Turá vyhlásilo ve-
rejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Vo 
verejnom obstarávaní predložilo  ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk päť uchádza-
čov, z ktorých prví dvaja boli po dôkladnom 
vyhodnotení vylúčení z dôvodu nesplnenia 
podmienok účasti. Nakoľko sme postupovali 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  
a boli sme povinní žiadať o vysvetlenie, proces 
verejného obstarávania sa predĺžil. Nakoniec 
až tretí uchádzač v poradí spĺňal podmienky 
účasti tak, ako verejný obstarávateľ požadoval 
v zmysle súťažných podkladov. Momentálne 
verejný obstarávateľ je pred uzavretím zmluvy 
s uchádzačom č. 3. Následne poputuje celé 

verejné obstarávanie na kontrolu na riadiaci 
orgán na TSK. Po jeho schválení budeme 
môcť začať so samotným vybudovaním do-
pravného ihriska. Pevne veríme, že na jeseň 
2022 začneme so stavebnými prácami a re-
vitalizované verejne prístupné priestranstvo 
s uplatnením ekologických princípov tvorby 
a ochrany zelene bude slúžiť nielen pre po-
treby obyvateľov sídliska, ale i celého mesta. 

 n Mgr. Jana Potfajová 
Riadenie projektov

Mesto Stará Turá SNP 1/2, 
916 01 Stará Turá

vyhlasuje

V ÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie miesta vedúci(a) 

oddelenia ekonomiky 
a majetku mesta Mestského 
úradu Stará Turá, SNP č. 1/2

v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme

Povinné kvalifikačné predpoklady:
a)  vysokoškolské vzdelanie prvého alebo 

druhého stupňa ekonomického smeru
b) najmenej 3 roky praxe na ekonomickom 

úseku
c) spôsobilosť na právne úkony

Ďalšie požiadavky a kritéria:

a) ovládanie práce s PC (Word, Excel, 
Outlook a zákonov č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v znení neskorších predpisov, 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov)

b) motivačný list
c) vodičské oprávnenie typu B

Požadované doklady od uchádzačov:
1) písomná prihláška do výberového 

konania
2) štruktúrovaný životopis
3) overené kópie dokladov o kvalifikácii
4) súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania 
s uvedením telefonického a e-mailového 

kontaktu spolu s požadovanými dokladmi 
je uchádzač povinný predložiť v termíne 
do 9. 9. 2022 do 12.00 hod. na sekretariát 
Mestského úradu Stará Turá alebo poštou 
na adresu Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 
01 Stará Turá, s označením „Výberové 
konanie Oddelenie ekonomiky a majetku 
mesta – NEOTVÁRAŤ“.

Mzdové podmienky (brutto): od 1 400 €/
mesiac, osobné ohodnotenie po skúšobnej 
dobe, odmeny.
Predpokladaný nástup do zamestnania: 
1. 10. 2022

V Starej Turej dňa 15.08.2022

 n PharmDr. Leopold Barszcz 
primátor mesta
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 Ďalšie osudy Židov
Spomienka 
na dentistu Blumena

Dentista Moises Blumen pôsobil 
v Starej Turej od tridsiatych ro-
kov (presne sa mi to nepodarilo 
zistiť) do roku 1942, keď ho aj 
s rodinou deportovali do koncen-
tračného tábora aj za asistencie 
miestnych gardistov.

Moja priateľka Mgr. Oľga 
Poliačiková mi porozprávala 
tento príbeh. V roku 1995 mu-
sela k svojmu starému otcovi pri-
volať domov na zubné ošetrenie 
MUDr. Heringovú, nakoľko 

starý pán už nebol schopný prísť 
do ambulancie. Pani doktorka po 
prehliadke chrupu starého pána 
bola prekvapená odborným pre-
vedením koruniek a plômb. Pána 
Poliačka sa spýtala, kto mu tak 
vynikajúco ošetril chrup. Odpo-
vedal, že chrup mu ošetril v roku 
1935 dentista Blumen. Korunky 
a plomby od dentistu Blumena 
vydržali 60 rokov!. 

K rodine 
Schwalbovcov

V knihe Osudy  Židov Starej Turej 
na str. 96 začína príbeh záchrany 
v KOVOTECHNE, účastinnej 
spoločnosti. Majiteľ firmy Fran-
tišek Michera tam zamestnával 
pod falošným menom Grega Šte-
fana Schwalba. A tým zachránil 
i jeho manželku Editu Schwal-
bovú, rod. Schreiberovú.

Ich príbeh mi vyrozprávala 
ich dcéra Ing. Zuzana Kováčiko-
vá. Po vydaní knihy a prečítaní 
prejavila pani Kováčiková snahu 
prísť do Starej Turej. Chcela vi-
dieť, kde jej otec pracoval. Do-
hovorili sme si schôdzku. Najprv 
sme sa zastavili v Chirane. V čase 

2. svetovej vojny bola budova 
správy podniku zrejme v budove, 
ktorá bola spojená so súčasnými 
budovami bývalého cechu Vodo-
merov. Ale je možné, že pracoval 
v inej budove v hornej časti areá-
lu. Nedalo sa to bližšie zistiť, lebo 
nikto zo Starej Turej nevedel, že 
Michera zamestnáva Žida.

Pani Kováčiková chcela ve-
dieť, kde otec s mamou bývali. 
To s dalo identifikovať pomerne 
ľahko, lebo mama jej spomína-
la, že bývala v dome s balkónom 
vedľa pekárne – čiže vedľa domu 

pekára Žemla. Bola to budova 
úverného spolku, neskôr spo-
riteľňa a naposledy tam sídlila 
mestská organizácia Drevotur.

Raz v televízií som pozerala 
dokument o lekárke Schwalbovej. 
Hneď som pani Kováčikovej tele-
fonovala, či nie sú rodina, keďže 
aj jej otec pochádzal z Liptovské-
ho Mikuláša. Odpovedala mi, že 
to bola otcova sestra, ktorá preži-
la Osvienčim a poslala mi od nej 
knihu Vyhasnuté oči, kde popísala 
príbehy spoluväzkýň v tábore.

 n Ing. Eva Tomisová

Fénixácke leto
Deti z Detskej organizácie Fénix 
aj toto leto trávili aktívne. Týž-
deň strávili v Nízkych Tatrách 
v Bocianskej doline. V rámci tu-
ristického programu vystúpili na 
Ohnište a vstúpili do útrob Jas-
kyne mŕtvych netopierov, zvládli 
cykloturistiku cez Malužinú do 
Vyšnej Boce, kde si pozreli expo-
zíciu bane Zubaustollen, kúpali 

sa na Liptovskej Mare. Počasie 
bolo fantastické.  

Tajomný ostrov bol názov 
celotáborovej hry, v rámci ktorej 
spoznávali históriu aj súčasnosť 
Bocianskej doliny, ale predo-
všetkým baníctva. Plnili rôzne 
úlohy so zameraním na spozná-
vanie a ochranu prírody. Vyhrali 
najlepší, ale spokojný bol každý, 

kto na tomto tábore bol. Veď 
večerné táboráky, hry všetkého 
druhu, domáca kuchyňa a skvelá 
nálada od začiatku až do konca 
boli zárukou aktívne stráveného 
týždňa v nádhernej prírode. 

Týždeň ubehol ako voda, 
a tak aj naši účastníci sa museli 
opäť vrátiť domov. Veselí, una-
vení, ale zdraví a spokojní.

Ani tohtoročný tábor by sme 

nezvládli bez dobrých ľudí. To-
uto cestou chceme poďakovať 
za pomoc Ondrejovi Kokavcovi, 
Milošovi Podhradskému, rodi-
čom, ktorí prispeli produktami 
z vlastnej záhradky do táboro-
vej kuchyne a Nadácii Život za 
finančný príspevok z Programu 
malých komunitných grantov.

 n Peter Ištoňa 
Detská organizácia Fénix 
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Správička z CéVeČka| 
 alebo Čo pripravujeme v mesiaci september 2022

 § V dňoch 2. – 16. 9. 2022 prebieha 
prihlasovanie detí a iných záujemcov do 
záujmových krúžkov v školskom roku 
2022/23.

 § Otvorenie pravidelnej záujmovej činnosti 
(krúžkov) je v pondelok 19. 9. 2022.

 § V sobotu 24. 9. sa o 10.00 hod. na 
Námestí slobody uskutoční už tradičná 
akcia pre deti Po námestí na kolieskach. 
Na účastníkov čaká množstvo tradičných 
i netradičných aktivít na kolieskach 
a bohatá tombola. Štartovné: dobrá 
nálada, vlastný dopravný prostriedok 
(bicykel, kolobežka, kolieskové korčule, 
odrážadlo), prilba na hlavu, chrániče. 
Akciu f inančne podporila Nadácia 
ŽIVOT.

 § V stredu 28. 9. o 16.30 hod. pozývame 
do kaviarne Domu kultúry Javorina 
(I. poschodie) žiakov 8. a 9. ročníkov a ich 
rodičov na motivačnú besedu s názvom 
Na čo myslieť pred výberom strednej 

školy. Obsahom besedy nie je propagácia 
žiadnej konkrétnej strednej školy, jedná sa 
skôr o podporu a pomoc pri rozhodovaní 
z pohľadu možností rodiny a osobnej 
výbavy žiakov. Vstup je bezplatný.

A ešte čosi...
Ku dňu 31. 8. 2022 som po 23 rokoch ukon-
čila svoju misiu v kresle riaditeľky CVČ Sta-
rá Turá. Chcem sa veľmi pekne poďakovať 
všetkým Staroturanom za priazeň a príleži-
tosť ovplyvňovať voľný čas detí, mladých ľudí 
i dospelákov v meste, všetkým riaditeľom 
škôl a iných organizácií, s ktorými som za 
23 rokov mala česť stretnúť a spolupracovať, 
primátorom a Mestu Stará Turá, ktoré mi 
dalo možnosť ukázať, že sa CVČ môže stať 
reprezentatívnou zložkou Mesta.
Ďakujem.

 n Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Mladé talenty ZUŠ  namaľovali svoje 
príbehy kvetov a zvíťazili vo Francúzsku
„Originálny maskot včely v podobe parašutistu získal v svetovej 
konkurencii výtvarných prác detí z 15 štátov 2. miesto. Držiteľkou 
ocenenia sa stala Karolína Dunajčíková, žiačka výtvarného odboru ZUŠ 
Stará Turá.“ 

Tak o túto radostnú správu 
z Francúzska sme sa s čitateľmi 
už podelili. V nepárnych rokoch 
totiž organizátori Biennale In-
ternationale de Peintured´ En-
fants (Medzinárodné bienále 
detskej maľby) vyhlasujú najskôr 
súťaž o maskota nasledujúceho 
ročníka. Tým posledným bola 
včela Maya. Témou Bienále 
maľby pre rok 2022 sa stal – Kvet, 
povedz mi svoj príbeh. Medziná-
rodné bienále detskej maľby za-
ložila maliarka Ksenia Milicevic 
v roku 2012 ako symbolický most 
spájajúci Múzeum maľby v Sa-
int – Frajou a bývalou obecnou 
školou, v ktorej sa múzeum na-
chádza. Detské maľby sú uložené 
v umeleckej galérii Múzea maľby 
v Saint – Frajou. Od roku 2019 
sa Medzinárodné bienále maľby 
presunulo do nového sídla v Sa-
véres. 

Výtvarné zadanie pre mla-
dé talenty z celého sveta nebolo 

jednoduché. Prostredníctvom 
svojich malieb mali vyjadriť 
príbeh kvetov. „Maľovala som 
šedú krajinu a kvety bez farieb“, 
vysvetlila Nella HORŇÁKO-
VÁ, ktorá výtvarný odbor ZUŠ 
navštevuje tri roky. Jej príbeh 
dúhy, ktorá zalievala tieto smut-
né kvety a krajinu farbami oslo-
vila porotu natoľko, že jej udelili 
1. miesto a medailu v kategórii 
12 - 14 ročných.  V kategórii 6 
- 11 ročných získala 2. miesto 
a medailu Terézia JURČOVÁ 
za maľbu kvetov, ktoré sa stali 
umelkyňami. Medzinárodného 
bienále maľby sa zúčastnili deti 
zo 14 krajín sveta.  V obidvoch 
kategóriách boli udelené len tri 
hlavné ceny. Porota ocenila vý-
nimočné práce aj špeciálnymi 
cenami. Cenu Comunity award 
Coeur de Garonne získala 
Andrea ŠIMONČIČOVÁ za 
svoju originálnu prácu necitlivé-
ho človeka k rastlinám a Cenu 

Museum friends award získala 
Vivien LUŠČÍKOVÁ s optimis-
tickým príbehom o kvetoch a ich 
priateľoch. 

Starosta mesta Savéres Jo-
seph Toffolon, ktorý je zodpo-
vedný za mediatéku, slávnostne 
otvoril 13. mája výstavu najlep-
ších prác 6. ročníka Medzinárod-
ného bienále detskej maľby. Pre 
návštevníkov bola pripravená 

mapa sveta, kde boli označené 
zúčastnené a úspešné krajiny. 
A medzi nimi i Slovensko, vďaka 
oceneným žiačkam výtvarného 
odboru ZUŠ Stará Turá, kto-
rých príbehy kvetov i maliarske 
zručnosti zaujali porotu. Srdečne 
blahoželáme!

 n Mgr. Miroslava Lacová 
ZUŠ Stará Turá

Rozlúčili 
sme sa  

s Peťom Polišom...
Nie je snáď v Starej Turej človeka, ktorý 
by nepoznal Petra Juhásika. Najdlhšie 
slúžiaceho policajta v našom meste, 
dobráka s veľkým srdcom, ktorý viac 
ako pokuty rozdával radosť a dobrú ná-
ladu. Deťom i dospelákom. Ako Miku-
láš, ako DJ, ako moderátor, ako organi-
zátor táborov a rôznych akcií, a hlavne... 
ako kamarát. V piatok 12. augusta som 
ho bola odprevadiť na jeho poslednej 
ceste. Nebola som sama. Netrúfam 
si odhadnúť, koľko sa s Peťom prišlo 
rozlúčiť ľudí, ale ich obrovský počet na-
povedal, že to bol vzácny človek, ktorý 
sa zapísal do sŕdc stoviek z nás a ktorý 
nám bude chýbať. Česť jeho pamiatke.

 n Věra Tepličková
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Oslavy 630. 
výročia prvej 
písomnej zmienky  
o Starej Turej
Bolo to dávno. Písal sa rok 1392. Rozsiahle čachtické panstvo 
predstavovalo pre kráľa Žigmunda významný a zrejme i výnosný 
majetok. A predsa sa rozhodol celé panstvo darovať svojmu 
obľúbencovi, bratislavskému županovi Stiborovi zo Stiboríc. 
V darovacej listine  uvádza 23 dedín, medzi nimi i Turú. Práve tento 
údaj v donačnej listine predstavuje prvú písomnú zmienku o našom 
meste. 

Významné 630. výročie sme sa 
rozhodli osláviť spolu s podu-
jatím Remeslá našich predkov, 
ktoré má v Starej Turej dlho-
ročnú tradíciu. Kopaničiarsky 
kraj bol v minulosti chudobný 
a okrem toho, že sa obyvatelia 
venovali poľnohospodárstvu, 
bola rozšírená domácka výroba 
a remeslá. Najmä výroba dreve-
ného riadu, ale zastúpenie mali 
i kožušníci, čižmári, valchári, 
tkáči, mlynári, hrnčiari, kováči 
a ďalší. Na šikovnosť a múdrosť 
našich predkov nadväzujeme 
v súčasnosti, aby sme vyzdvihli 
poctivú ručnú prácu, snažíme sa 
oživiť staré remeslá, ale zároveň 
podporiť i tie súčasné, patriace 
k dnešnej dobe. Piateho augusta 
takmer 80 remeselníkov zaplni-
lo centrum mesta, aby prezento-
valo svoju jedinečnú, častokrát 
mravenčiu prácu. Návštevníci 
mali možnosť vyberať zo širokej 
ponuky remeselných výrobkov, 
domácich produktov, či tradič-
ných jarmočných jedál. Pre deti 
boli pripravené tvorivé dielne, 
ktoré zabezpečovali pracovníčky 
mestskej knižnice a spestrením 

boli dielničky autorky knihy 
Rýmované vyprávačky staré-
ho tura Kataríny Holubekovej 
na tému „Stará Turá – mesto 
v našich rukách“. K príjemnej 
atmosfére dopoludnia prispelo 
vystúpenie muzikanta p. Gálika 
s dievčatami zo bzinskej školy, 
ktoré obecenstvo pobavili nielen 
hudobným vystúpením, ale i ho-
voreným slovom. 

To najhlavnejšie čakalo na 
divákov až popoludní. Skupina 
historického šermu Wagus tro-
mi výstrelmi z dela zahájila his-
torické slávnosti. Vďaka nim sme 
sa preniesli späť do roku 1392 
a boli sme svedkami význam-
nej ceremónie. Primátor mesta 
p. Leopold Barszcz vo svojom 
krátkom príhovore načrel do his-
tórie a spomenul dôležitosť nášho 
mesta a jeho obyvateľov. Viacerí 
preslávili Starú Turú vo svete 
a právom sme hrdí na šikovných 
Staroturacov, ktorí i dnes šíria 
dobré meno nášho kraja. Násled-
ne celý historický sprievod pre-
viedol mestom, aby zúčastnení 
videli jeho napredovanie. Náv-
števníci na námestí ešte zotrvali 

v stredoveku, započúvali sa do 
tónov dobovej hudby, vzhliadli 
ukážky tancov, šermiarskych sú-
bojov a deti sa mohli zapojiť do 
starodávnych hier. 

Pre tejto vzácnej príleži-
tosti mali návštevníci možnosť 
v Mestskom múzeu vidieť vernú 
kópiu prvej písomnej zmienky 
o Starej Turej, ktorú vyhotovil 
významný slovenský reštaurátor 
doc. Ivan Galamboš. Originál 
listiny je uložený v Maďarskom 
krajinnom archíve v Budapeš-
ti. V tento deň boli vystavené 
i vzácne originály kráľovských 
výsadných listín z r. 1659, 1669, 
1698 a 1712 , ktoré má verejnosť 
možnosť vidieť len pri špeciál-
nych udalostiach. V mestskom 
múzeu okrem stálej expozície 
bola pre návštevníkov priprave-
ná zaujímavá výstava fotografií 

„Stará Turá v 50. a 60. rokoch 20. 
storočia“. 

V tento deň bolo rušno 
i v dome kultúry, kde členky 
Klubu paličkovanej čipky pri DK 
Javorina pripravili jedinečnú vý-
stavu pod názvom „Krása palič-
kovanej čipky“. Na obdiv širokej 
verejnosti boli vystavené ručné 
práce vytvorené splietaním nití, 
zhotovené tradičnou technikou 
a inšpirované ľudovým umením. 
Práce našich paličkáriek predsta-
vujú hodnotné a neopakovateľné 
dielka.  

Veselé tóny heligóniek 
i ozembuchu a vôňa domácich 
dobrôt sa celou budovou niesli 
z izbičky tradičného bývania, 
ktorá je počas remeselných trhov 
príjemným miestom na posede-
nie, stretnutie s priateľmi, ale-
bo jednoducho spomínanie. Na 
svojich prarodičov, ich chudobné, 

ale útulné príbytky, či skromné, 
ale chutné jedlá. 

Po skončení historických 
slávností pokračoval na námestí 
kultúrny program, v ktorom sa  
predstavila domáca ľudová hudba 
Polun, dychová hudba Borovienka 
a záver dňa patril kapele Banda. 

Pre Staroturancov, ale i širo-
kú verejnosť sme pripravili deň, 
v ktorom sa história snúbila 
s krásou, tradíciami a srdečnými 
ľuďmi. 

Prípravy a samotnú realizá-
ciu podujatia zabezpečili pracov-
níci Domu kultúry Javorina za 
pomoci pracovníkov mesta Stará 
Turá a ochotných dobrovoľníkov. 
Projekt Oslavy 630. výročia prvej 
písomnej zmienky o Starej Turej 
sa uskutočnil vďaka finančnej 
podpore Trenčianskeho samo-
správneho kraja a Nadácie ZSE. 

 n Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina 

Autor foto: Dušan Haver

Realizované s finančnou podporou 
Trenčianskeho samosprávneho kraja
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Dom kultúry Javorina pripravuje

 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,- €

 n 25. septembra 2022 o 17:00 hod. 
 – 60.  VÝROČIE OTVORENIA DK 
JAVORINA – slávnostný program venovaný 
šesťdesiatim rokom kultúry v Starej Turej. 
Príďte sa dozvedieť viac o histórii kultúr-
neho domu, jeho aktivitách a podujatiach. 
V programe bude účinkovať skupina Slovak 
Tango.

 Vstupné: voľné

 n 9. októbra 2022 o 17:00 hod.  – ZBJÉ-
RALI ZME SLIFKI AJ BELIČKI – Poetic-
ká scéna Divadielka Galéria Vás pozýva na 

pásmo rozprávania, poézie, veselých príbe-
hov, vtipov a pesničiek z myjavských kopaníc. 
V programe sa predstaví aj DFS Čakanka pod 
vedením A. Tobiášovej.

 Vstupné: 4,- €

 n 11. októbra 2022 o 17:00 hod.  – MIRO 
JAROŠ – pesničkový program pre všetky 
zvedavé deti, ktoré sa chcú prostredníctvom 
piesní naučiť nové veci, ale si tiež zopakovať 
už známe vedomosti a vyšantiť sa.

 Vstupné: 12,- € a 14,- €

 n 24. októbra 2022 o 19:00 hod.  – 
NESKORO VEČER  – Peter Marcin po pia-
tich rokoch opäť prichádza do Starej Turej 
so zájazdovou verziou najpopulárnejšej a naj-
úspešnejšej slovenskej TalkShow, s novými 
hosťami. Môžete sa tešiť na skvelú live at-
mosféru, pútavé rozhovory, zábavné príhody 
a scénky, pesničky, či interakcie s divákmi! 
Hosťami budú spevák Mário „Kuly“ Kollár, 
herečka Dominika Richterová a herec Martin 
Klinčúch. A možno príde „Malý Mirko“...

 Vstupné: 19,- €

Zájazdy

 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,- €

Výstavy

 n  Mestské múzeum v Starej Turej Vás sr-
dečne pozýva NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ 
Z 50. A 60. ROKOV 20. STOROČIA. Na 
výstave sa nachádza viac ako 150 fotografií 
zo života v Starej Turej. Dopĺňajú ich úryvky 
z mestských kroník z rokov 1950 - 1969. Vý-
stava zachytáva najmä dôležité udalosti z da-
ného obdobia, akými boli výstavba priehra-
dy a otvorenie tzv. Parku kultúry a oddychu 
na Dubníku s Klubovým domom, výstavba 
športového strediska a štadióna, výstavba vy-
sielača na Javorine, otvorenie Domu odborov 
(dnes DK Javorina), vyhlásenie Starej Turej 
za mesto, činnosť závodu Presná mechanika 
a mnohé ďalšie. Výstavu dopĺňajú zaujímavé 
články zo závodného časopisu podniku Pres-
ná mechanika Jemnomechanik a videozáznamy 
z 50. a 60. rokov. Výstavu je možné navštíviť 
počas otváracích hodín mestského múzea.

 n  Dom kultúry Javorina v spolupráci s Mest-
ským múzeom pripravujú pri príležitosti vý-
ročia DK Javorina VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ 
60 ROKOV KULTÚRY V STAREJ TUREJ. 
Výstava bude pozostávať z historických foto-
grafií z obdobia výstavby vtedajšieho Domu 
odborov, z jeho činnosti od otvorenia v roku 
1962 až po súčasnosť. Uvidíte vzácne zábery 
hosťujúcich účinkujúcich zvučných mien, do-
plnené ich prianiami a pozdravmi z kroniky. 
 Výstava bude nainštalovaná vo výstavnej sie-
ny Domu kultúry Javorina a sprístupnená na 
požiadanie od 26. septembra 2022 v pracovné 
dni v čase od 10:00 do 16:00 hod., prípadne 
podľa dohody.

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: Partitura pro srdce
Rileyová, Lucinda: Slnečná sestra
Keleová-Vasilková, Táňa: Skúšky

n DET EK T Í V K Y
Bussi, Michel: Mama klame
Connelly, Michael: Hodina duchov
Doyle, Arthur: Sherlock Holmes

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Cross, Robin: Válečnice
Grünfeldová, Nina: Frida: Vojna mojej 

slovenskej starej mamy
Mandžuková, Jarmila: Liečivá sila vody

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Moja veľká kniha odpovedí: Slávne 

osobnosti
Nagyová-Džerengová, Petra: Klára 

v Afrike
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Odchádzam za svetlom, kdesi v diaľke 
splyniem s ním. 

Tým, ktorých milujem, na cestu posvietim.

S hlbokým zármutkom a boles-
ťou v srdci sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí sa prišli dňa 3. 
8. 2022 rozlúčiť s na  ším dra-
hým manželom, otcom, starým 
otcom, bratom, krstným otcom, 

p r í b u z n ý m  a  p r i a t e ľ o m  J o z e f o m 
MALÁRIKOM, za kvetinové dary a prejavy 
ľútosti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš 
veľký žiaľ. Veľká vďaka patrí tiež p. farárovi 
Ledeckému za dôstojnú rozlúčku a tak isto 
p. Halásovi za profesionálny, no zároveň 
ľudský prístup.

Smútiaca 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. 
Zostali spomienky a odkaz jediný, 

veľmi chýbate v kruhu našej rodiny.

Dňa 22. 8. 2022 sme si pripome-
nuli prvé výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, dedka, 
brat a a  š v ag ra Ja rosl ava 
KÝŠKU a zároveň si pripomína-
me 2. v ýročie úmrtia našej 

d c é r y ,  s e s t r y  a  b a b i č k y  D a r i n y 
BORSUKOVEJ-KÝŠKOVEJ, ktorá nás 
opustila 25. júna vo veku 51 rokov. Kto ste 
ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
mama, deti a ostatná rodina.

•
Odišla si tíško, bez rozlúčky, nie si už medzi 

nami,  
no v našich srdciach si stále s nami.

Dňa 29. 8. 2022 uplynulo 10 
rokov, čo nás navždy opustila 
naša mama, svokra, babička, 
prababička Anna BEŇOVÁ . 
Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.
S láskou spomína nevesta s deťmi 

a dcéra Vierka s deťmi.

Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami,  
ale v našich srdciach ostávaš navždy s nami.

Dňa 4. 9. 2022 uplynie 10 rokov, 
keď nás navždy opustila naša 
drahá manželka, mama, sestra, 
príbuzná a priateľka Marcela 
HOGHOVÁ, rod. Gažíková.

S láskou spomínajú manžel, 
dcéry s rodinami a najbližšia rodina.

•

Posielame pozdrav do neba, 
je nám smutno bez Teba. 

Náhlivo ide čas, bolesť je v srdci vrytá, 
len spomienka nám zostala, 
je v našich mysliach skrytá.

Dňa 5. 9. 2022 uplynie smut-
ných 30 rokov, čo nás predišla 
do večnosti naša babička a pra-
b a b i č k a  p a n i  M á r i a 
GALOVSKÁ.

S láskou spomínajú 
vnúčatá s rodinami.

•

Dňa 10. 9. 2022 uplynie 1 rok, 
kedy nás navždy opustila milo-
vaná sestra, švagriná, krstná 
mama, krstná dcéra a sesternica 
Anna KOSTELNÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej 

tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

•
Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť, 

slnko hriať,  
ale tí, čo Ťa radi mali, 

neprestanú na Teba spomínať.

Dňa 12. 9. 2022 uplynú 3 roky, 
čo nás navždy opustil pán Ján 
MICHALEC. 
Kto ste ho poznali a radi mali, 
spomínajte s nami.

S láskou spomínajú 
manželka Františka, deti s rodinami.

Dňa 12. 9. 2022 
uplynie 25 rokov, 
č o  n á s  n a v ž d y 
opusti l náš milý 
otec a dedičko Ján 
EVINIC.

Dňa 24. 11. 2022 uplynie 14 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 

spomínajú vnučka Ľubica, vnuk Tomáš 
s rodinou a dcéra Helena.

•
Dňa 17. 9. 2022 uplynú tri roky, 
čo nás navždy opustil náš milo-
vaný Ivan HUČKO a zároveň si 
dňa 28. 9. 2022 pripomíname 
jeho nedožité 60. narodeniny.

So smútkom v srdci 
a s láskou spomína manželka Eva, dcéra 

Gabika a ostatná rodina a priatelia.

•
Smutnejšieho pocitu niet,  

ko keď blízky opustí náš svet.

Dňa 22. septembra 2022 si pri-
pomenieme 1. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil môj man-
ž e l ,  o t e c  a  d e d k o  M g r . 
Branislav KOVÁR. Kto ste ho 
mali radi, spomínajte s nami.

Chýbaš nám.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

MATRIČNÉ 
OKIENKO
n VÍTAME BÁBÄTKÁ
Kristína Benianová 
Počet narodených detí: 3

n UZATVORILI MANŽELSTVO
Roman Nešták (Stará Turá) 

a Dana Vrkočová (Stará Turá)
Ing. Peter Lošák (Stará Turá)
a Mariana Hrádelová (Stará Turá)
Počet uzavretých manželstiev: 4

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
Ján Mach, Ladislav Kukan, Jozef 
Malárik, Kvetoslava Vargová, Ondrej 
Valenta, Emília Durcová, Ján Štefka, 
Samuel Nemec
Počet úmrtí: 8

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia 
uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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Divadlá v histórii Starej Turej 1. časť  
 (Spomienky pamätníkov k 60. výročiu DK Javorina)

 n Elena Rumánková

Na Starej Turej sa odjakživa hrávalo divadlo. 
Nevieme, či sú ešte niekde uložené jeho 
kroniky, no aspoň zlomkovo spomenieme 
niekoľko informácií, ktoré sa sporo zacho-
vali v spomienkach starších či v domácich 
kronikách. 

Takže, zalistujme si v histórii...
V roku 1902 na evanjelickú faru v Starej 

Turej prišiel nový kaplán, Jozef Hollý, o kto-
rom sa rýchlo rozšírilo, že píše divadlo. Vtedy 
sa ani netušilo, že to raz bude známy sloven-
ský majster divadelných hier, ktorý svoju prvú 
divadelnú hru Márnotratný syn napísal na 
Starej Turej. Tento rok si pripomíname 120. 
výročie tejto udalosti. 

Jozef Hollý si na Starej Turej našiel 
i manželku a o rok neskôr dostal faru v Mo-
ravskom Lieskovom, kde sa usadil a popri  
svojich kňažských povinnostiach sa neprestal 
venovať písaniu.

V roku 1903 staroturianski ochotníci 
jeho prvotinu Márnotratný syn nacvičili a na 
vianočné sviatky ju s veľkou slávou zahrali. 
Pozvali hostí z celého okolia. Ľudia prišli 
na ovenčených vozoch i z okolitých dedín 
a kopaníc, mnohí za spevu a so spriedovom 
harmoník, v krásnych krojoch. Slávnostná 
premiéra bola ozajstnou národnou oslavou, 
na ktorú pozvali aj samotného autora. Sta-
roturania na svojho pána kaplána nezabudli!

Za ovácií po predstavení vystúpil na javis-
ko majster kováč z Bošáce a prihovoril sa nie-
len obecenstvu, ale hlavne autorovi a podal 
mu krásnu kovovú ružu, ktorú preňho sám 
ukoval. Toto vzácne umelecké dielo sa v rode 
Jozefa Hollého dedilo a vždy ju získal ten, kto 
vykonal niečo významné pre slovenský národ. 
Po otcovi ako prvá získala železnú ružu jeho 
dcéra, národná umelkyňa Elena Holéczyová, 

ktorá napokon zaviedla i rodinnú kroniku 
železnej ruže.

Pamätníci spomínajú tiež na veľkolepú 
a množstvom hercov obsadenú dramatizáciu 
Jánošík, ktorú v r. 1925 nacvičil evanjelický 
organista pán Ladislav Novomestský. Novo-
mestský študoval v Bratislave a v Jánošíkovi 
si ako študent zahral dokonca hlavnú rolu. 
Kostýmy pre predstavenie na Turej získal 
v Bratislave, v tej istej požičovni, odkiaľ mali 
kostýmy i mladí ochotníci, poslucháči jeho 
školy aj predtým. Pán Novomestský potom 
hru na Turej nielen režíroval, ale si v nej zo-
pakoval úlohu Jánošíka. Hra mala nevídaný 
úspech. Okrem Jánošíka hral i v hre Na letnom 
byte, Vianočná hra s koledami, Otec, Zakliaty 
princ.

V Zakliatom princovi (1924) hrali: Július 
Slezáček, Ladislav Novomestský, Emília 
Slezáčková, Faninka Červeňanská, Alžbeta 
Lányová, František Lukeš, Judita Slezáčková, 

Štefan Úradníček, Lujza Hochlová, Vlasta 
Drobná, Šándor Langfelder.

V začiatkoch bolo ochotnícke divadlo 
v Starej Turej jednotné. Zastrešoval ju Ka-
tolícky kruh z roku 1888, neskôr 71. zbor slo-
venskej ligy. K najznámejším ochotníkom 
patrili: Martin Červeňanský, Mária Galba-
vá, Pavlína Gavačová, Mikuláš Hlubocký, 
Juraj Ježo, Mária Ježová, Júlia, Jozefa a Am-
bróz Klimáčkovci, Anton Molec, Leontína 
Mešťánková, Mária Wallová, Ján Nepomuk 
Wallo a ďalší.

Ochotnícky súbor mal bohaté pole pô-
sobnosti a výberu, venovali sa nielen divadlu, 
ale rovnako tiež ich estrády sa tešili veľkému 
záujmu. 

V predstavení Divá Bára (1952) hrali: 
Štefan Vagač, Anna Slezáčková rod. Danko-
vá, Mária Peprníková rod. Chudíková, Ján 
Galbavý, Barbora Révayová, Ján Fuchs.

V predstavení J. G. Tajovského Ženský 
zákon (päťdesiate roky) hrali: Mária Mači-
cová rod. Nemcová, Michal Ukropec, Mária 
Sedláková rod. Luprichová, Božena Bun-
čiaková rod. Sadloňová, Milan Koník, Emil 
Čudrnák, Janka Žáková rod. Masárová, Má-
ria Peprníková rod. Chudíková, Anton Kejta 
(režisér), Anton Čiernik, Mária Paštyková 
rod. Vaďovčáková, Alex Goliáš.

Neskôr v Starej Turej pôsobili súčasne 
dva divadelné súbory: katolícky a evanjelic-
ký. Katolícky úspešne viedla „slečinka“ (ako 
ju familiárne nazývali) Faninka Čeveňanská 
a evanjelický zasa pani Mária Mačicová.

Katolícki ochotníci pod vedením slečin-
ky Červeňanskej hrávali v priestoroch sta-
rého kina, ktoré sa nachádzalo na dnešnej 
ulici SNP približne v miestach Domu slu-
žieb. K stáliciam patrili komik Štefan Vagač, 
Michal Ukropec, Anton Čiernik, Milan � n Jánošík

 n Zakliaty princ



www.staratura.sk 1109/2022 STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA

Koník, Helena Sameková, 
Ján Fuchs, Ján Galbavý, 
Mária Sedláková, Oľga 
Polláková. Ich divadelné 
predstavenia mali veľký 
úspech. Pri tomto súbo-
re tiež spomeňme hercov 
z divadelného predstave-
nia Radúz a Mahuliena: 
Vendelín Juráň, Alžbeta 
Dolníková rod. Kováčiko-
vá, Alojz Vojtek, Miroslav 
Dvonč, Mária Peprníková 
rod. Chudíková, Mária 
Paštyková rod. Vaďovčá-
ková, Anna Potfajová rod. 
Samotná.

Niekoľko rokov nacvičova-
la pani Mačicová s divadelný-
mi ochotníkmi divadlá, ktoré 
hrávali v terajšej modlitebni pri 
evanjelickom kostole. Medzi naj-
obľúbenejších hercov patrili: Bo-
žena Nováková rod. Vavrovičová, 
Anna Slezáčková rod. Danková, 
Ľudovít Lány a ďalší talentovaní 
ochotníci.

V päťdesiatych rokoch patrili 
do repertoáru ochotníkov naprí-
klad hry: Kamenný chodníček od 
autora Jožka Urbánka, či Bačova 
ženu od Ivana Stodolu.

Neskoršie pribudli i mladí 
z Evanjelickej mládeže. Pamät-
níci spomínajú na divadelné 
predstavenie Sen slovenských si-
rôt, čarovnú rozprávku so spev-
mi, s postavami víl, trpaslíkov 
a iných rozprávkových bytostí. 
Kráľovnú víl hrala Anna Vavro-
vičová (neskôr vyd. Hubinová). 
V hre vystupovali mnohí mladí 
ochotníci, z ktorých dnes ťaž-
ko vymenovať všetkých. Po-
známe ale aspoň týchto: zo 
starších: Božena Vavrovičová, 
Anna Slezáčková, Ľudovít Lány, 
a z mladších: Božena Čudrná-
ková, Vilma Pražienková, sestry 
Hluché Anna a Božena, Elena 

Novomestská, bratia Novomest-
skí Jaroslav a Ladislav, Jaroslav 
Vavrovič, Milan Ježo, farárski 
chlapci Bibzovci Braňo, Daňo 
a Vladimír. Mená ostatných sa 
nám nepodarilo zistiť. Žiaľ, čo 
sa nepoloží na papier hneď, často 
desiatkami rokov zmizne z pa-
mätí do nenávratna.

Divadlá sa nacvičovali na 
jeseň a v zime sa už hralo. Teta 
Mačicová, ako ju jej herci oslovo-
vali, nacvičila so svojím súborom 
aj mnohé kabarety, skeče a iné 
dramatizácie.  

Riaditeľom v novom kul-
túrnom dome, nazvanom Dom 
odborov pôsobil pán riaditeľ Jiří 
Racek. Nacvičil náročnú drama-
tizáciu Tanec nad plačom od auto-
ra Petra Zvona. Presné obsadenie  
hercov nám už nie je známe, ale 
spodarilo sa nám zistiť aspoň dve 
panie učiteľky, ktoré v divadelnej 
hre vystupovali: Anna Slezáčko-
vá a Oľga Baginová. (Budeme 
radi, ak niekto doplní mená aj 
ostatných hercov...)

V šesťdesiatych rokoch pô-
sobil na Starej Turej mladý di-
vadelný ansámbel pod vedením 
ochotníckeho režiséra nemalých 
skúseností, zamestnanca závo-
du Presná mechanika, Prema – 
Chirana Stará Turá, pána Jána 
Lysého. Okrem jedinej učiteľky 
bol tento súbor zložený zo za-
mestnancov Premy.

Keď sa v r. 1962 v Starej Tu-
rej slávnostne otváral nádherný 
nový kultúrny stánok Dom od-
borov, neskôr Dom kultúry Ja-
vorina, tento ochotnícky súbor 
mal už odohraných niekoľko vy-
stúpení v Spoldome, v spoločen-
skej sále Premy – Chirany. A po 
slávnostnom otvorení Domu 
odborov zakrátko práve oni vy-
stúpili na jeho javisku ako prví. 

Moliérovu divadelnú hru Zdra-
vý-nemocný prijala staroturianska 
verejnosť s nadšením.

Kulisy k predstaveniu vytvo-
ril výtvarník Jozef Havlík. Verne 
znázorňovali dobu z Moliérov-
ho obdobia. Divadelné kostýmy 
výborne spĺňali nároky šľachtic-
kého prostredia z moliérovskej 
dramatizácie a mladí herci si 
pokladali za česť, že mohli hrať 
ako prví slávnostné predstavenie 
v novom kultúrnom stánku náš-
ho mesta a otvorili tak dokorán 
zlatú bránu kultúre, vzdelanosti 
a osvete v Starej Turej.

Hlavnú úlohu zdravého ne-
mocného, žgrloša a hypochondra 
pána Argana, hral Alojz Vojtek 
a stvárnil ju brilantne. Jeho ženu 
Belinu hrala Elena Vavrovičo-
vá, jej obdivovateľa hral Gustáv 
Rumánek – a zrejme veľmi pre-
svedčivo, lebo títo dvaja mla-
dí ochotníci uzavreli v r. 1966 
manželstvo. A nie je nezaujímavý 
fakt, že v tomto súbore vzniklo 
hneď niekoľko šťastných man-
želstiev...

Arganovho brata hral Gábor 
Vlček, Arganovu dospelú dcé-
ru Angeliku stvárňovala Marta 

Olašová, jej milého hral 
Milan Michalec, Arga-
novu mladšiu dcéru Anna 
Roháčková, hubatú Arga-
novu slúžku Emília Brisu-
dová, výrazných predsta-
viteľov prísnych doktorov 
Štefan Kupec, Ján LÖvy, 
Pavol Eliáš, František Čer-
venský a lekárnika hral Ján 
Gablech. Ochotníci pod 
režisérskou paličkou Jána 
Lysého chodili po nede-
liach hrávať predstavenia 
i v okolitých dedinách 
a kopaniciach.

Nezabudnuteľným sa 
stal výkon Pavla Jurigu, ktorý 
v Ženbe od N. V. Gogoľa zvý-
razňoval komičnosť svojej role 
tak, že si k svojej fyzicky men-
šej postave pripravil o niekoľko 
čísel väčšie topánky, ktoré vy-
pchal novinami. Obecenstvo sa 
na jeho výkone výborne bavilo. 
Okrem Jurigu tu hrali ochotní-
ci: E.  Opatovská, O Kopecká, 
E. Vavrovičová, J. Lysý, G. Ru-
mánek, J. Gablech, G.  Vlček, 
M.  RÖmerová, Š. Kupec a P. 
Eliáš.  

V rozprávke Skúšky čerta Be-
linka autorky Zdeňky Horynovej 
exceloval ako hlavný predstaviteľ 
čerta Belinka Pavol Nedorost. 

S modernou dramatizáciou 
súčasnosti Príliš štedrý večer 
Vratislava Blažka vystúpili: E. 
Vavrovičová (vyd. Rumánková), 
Ľudmila Havlíková (vyd. Ho-
ličová), Emília Brisudová (vyd. 
Michalcová),  Gábor Vlček a Pa-
vol Eliáš.

S nostalgiou spomíname 
i na zaujímavú divadelnú hru 
z lekárskeho prostredia Posledná 
prekážka od Štefana Králika, kde 
si režisér Ján Lysý zahral hlavnú 
úlohu.

�

 n Faninka Čeveňanská

 n Radúz a Mahuliena

 n Zdravý-nemocný
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Historická mlatba  na Papradi
Čo si nakosili, to aj 
vymlátili.
A už piaty-krát predviedli ve-
rejnosti, ako sa kedysi na našich 
kopaniciach mlátilo. Kto? Hasiči 
DHZ Papraď. Ukážka sa konala 
pri hasičskej zbrojnici osady 6. 
augusta 2022.

Zbožie pokosené, do 
snopov povrieslami 
poviazané...
...mali nachystané v rebrináku. 
K mláťačke ho pritiahol svojím 
traktorom Ing. Ján Klč – pred-
seda DHZ Papraď. Mašinu osed-
lali páni Ivan Gregor, Ján Mi-
kulec, Roman Matušík. Slamu 
spoza nej odhadzoval hocikto.

Odpoveď na otázku, kto 
vlastní tú starú mláťačku.
Pán Ivan Gregor: „Mám ju doma 
v stodole v osobnom vlastníctve, 
udržiavam ju v dobrom stave. Na 
svoje účely ju už nevyužívam, už 
si ju držím iba ako raritu.“

Pravda je taká, že 
mláťačka by nefungovala 
bez motora - stabiláka.
Ten svoj bol prevetrať pán Mar-
tin Mikulec – veliteľ DHZ 
Papraď. Stabilák bol s mašinou 
spojený dlhým remeňom pripo-
mínajúcim opraty. Chlapi ho na-
štartovali kľukou a on poslušne 
spolupracoval. 

Pohľady hostí sýtili i 
ďalšie vzácnosti.
Starý rajtar z depa pána Jána 
Mikulca. Starodávny povoz žen-

cov na pole a z poľa sprítomnil 
traktor pána Miroslava Volára 
s vlečkou vyloženou balíkmi sla-
my slúžiacimi na sedenie. Žen-
cov nahradili vozenia chtivé deti. 
Vodič traktora, pán Peter Volár 
im robil taxikára.

Útroby hostí sýtili 
gurmánske vzácnosti.
Koláčiky tvarohové, makové, 
orechové, pagáčiky oškvarkové 
napiekli panie Zdenka Mikul-
cová a Edita Vrábliková. Hasiči 
navarili guláš, ponúkali pečenú 
klobásu a rôzne iné, tuhé i teku-
té, maškrty. Najlepšie chutili pri 
živej muzike.

„Ťahá“ Slovákov na 
Moravu a Moravákov na 
Slovensko.
Pán Vladimír Blaško zo Sta-
rej Turej. Na mlatbu na Papraď 

„dotiahol“ svojich priateľov mu-
zikantov z Moravy...

...cimbalovú muziku 
Strýci zo Strání.
Nášmu kraju je známa. Svoju 
muziku rozdávali na Podjavorin-
ských folklórnych slávnostiach 
na Rohu pri Lubine, na Myjav-
ských folklórnych slávnostiach 
i na viacerých iných akciách. Ich 
cimbalista pán Radek Bruštík mi 
o nich porozprával: „Podľa rôz-
nych kroník Strýci pôsobia od 
roku 1978, teda 42 rokov. Obsa-
denie sa vzhľadom na vek viac-
krát prestriedalo, ale názov ostal. 
My sme 3. generácia. V súčasnej 
zostave hráme z Bruštíkov traja 

bratia a syn najstaršieho brata. 
Nie sme profesionáli, ale ani 
celkom amatéri. Všetci máme 
vysokoškolské vzdelanie a svoje 
civilné povolanie. Hudbe sa ve-
nujeme od malička. Viedol nás 
k tomu náš otec a my vedieme 
svojich potomkov. Ešte ako deti 
sme hrávali s Brněnským rozhla-
sovým orchestrem lidových nástro-
jú. Radi si spomíname na jedno 
vystúpenie na Rohu, kde hral 
s nami váš huslista Mirko Pot-
faj ako malý klučisko. Vieme, že 
teraz pôsobí v Nórsku. Radi sme 
prijali pozvanie nášho kamaráta 
Vladka Blašku hrať na túto ak-
ciu. V minulosti na žiadnej žatve 
nechýbala ľudová muzika a tieto 
tradície treba udržiavať. A treba 
udržiavať aj našu česko-sloven-
skú vzájomnosť.“ Strýci rozo-
spievali a roztancovali nejedného 

návštevníka mlatby. 

Prišla na reč spomienka, 
ako vznikla myšlienka...
...robiť ukážku mlatby na Papradi. 
Opýtala som sa najpovolanejších 
z miestneho DHZ: predsedu Ing. 
Jána Klča a veliteľa pána Marti-
na Mikulca: „Bol to kolektívny 
nápad, predviesť niečo, čo sa len 
tak nevidí, čo nie je na okolí také 
známe. My sme sa nikým nein-
špirovali, vyplynulo to nejako 
pri spoločných debatách. Orga-
nizátori sme my, dobrovoľní ha-
siči, členovia nášho DHZ, také 
tvrdšie jadro našej organizácie. 
Po tých 5 rokoch sme čiastočne 
zapojili a zaúčame ďalšiu generá-
ciu, už tu vidíte mladé dievčatá aj 
chalanov.“

Pána primátora reakcia, 
ako sa mu páčila táto 
akcia.
Primátor Starej Turej PharmDr. 
Leopold Barszcz bol nadšený: 
„Som na hasičov Papraďárov hrdý, 
skláňam sa pred nimi, vyjadru-
jem im veľké uznanie, veľkú vďa-
ku, som úprimne nadšený. Toto, 
čo tu vidíme, je niečo unikátne, 
výnimočné. Je to návrat o niekoľ-
ko desaťročí späť, pripomína mi 
to detstvo. Obdivujem ľudí, ktorí 
dokážu takéto niečo zorganizo-
vať, prezentovať, ukazovať nám 
staré dobré tradície, na ktorých 
stojíme a ktoré by nás mali inšpi-
rovať. Je to i prezentácia histórie 
nášho mesta, histórie našich sta-
roturianskych kopaníc.“ �

 n CM Strýci

 n Mláťačka čaká
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Videl to svet, že by tu 
nebolo o DHZ Papraď pár 
viet?
DHZ je dnes 4-generačná, má 47 
členov. Najstarším je pán Ján Kli-
máček, bývalý predseda DHZ, 
najmladší sú dorastenci. Aktív-
na je asi tretina členskej základne. 
V prvom rade treba vyzdvihnúť 

skromnosť organizácie a jej ak-
tívnych členov. Sami sa neponú-
kajú na propagáciu, treba si ich 
všimnúť. Tradične organizujú pre 
občanov 1. máj, Medzinárodný 
deň detí striedaný s Ukonče-
ním leta a Historickú mlatbu. 
Tri veľké, pre DHZ vyťažujúce 
akcie, v ktorých mienia pokra-

čovať i v budúcnosti. Treba vy-
zdvihnúť zručnosť a pracovitosť 
členov. Svoju hasičskú zbrojnicu 
a jej okolitý areál si budujú svoj-
pomocne, postupne, brigádnicky. 
Členovia ovládajú rôzne profesie, 
takže všetky potrebné remeselné 
práce si zastrešujú sami svojimi 
rukami a umom: betonárske, 

murárske, maliarske, tesárske, 
elektrikárske, vodárske... Sú to 
obyčajní dedinskí chlapci, ktorí 
sú ochotní venovať svoj voľný 
čas pre celú osadu bez nároku na 
odmenu. 

Otázka sa natíska – ešte 
činnosť hasičská.
Časť členov sa hodne venuje mlá-
deži v rámci hasičského športu. 
Oddiel mládežníkov je zarade-
ný do rôznych súťaží, napríklad 
i do Púchovsko-ilavskej ligy. 
Dosahujú uspokojujúce výsledky, 
pribúdajú im poháre aj za 1. a 2. 
miesto. Získať si a vychovávať 
mladú generáciu hasičov je veľ-
mi dôležité a závideniahodné 
tými DHZ, ktorým sa nedarí 
získať mladých pre hasičstvo. 
Ďalej starší členovia chodia na 
zásahy. Tento rok hasili stodolu 
a lúku v osade, starú trávu pod 
Žandárskym mostom. Okrem 
toho podľa potreby likvidujú 
popadané stromy, odčerpávajú 
vodu zo zatopených pivníc a iné 
po rôznych kalamitách. 

 n Text a foto:  
Mgr. Elena Klimová

 

2/3 sirky

sirka 118,667 mm

�

 n Väčšina organizátorov
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Prvé dáta  z elektronickej evidencie odpadu
V Starej Turej sa od minulého roku 2021 spustil nový systém 
Elektronickej evidencie odpadu ELWIS. Postupne sa v našom 
meste označujú nádoby na zmesový komunálny odpad a biologicky 
rozložiteľný odpad v rodinných domoch špeciálnym RFID kódom. 
Kontajnery pre bytové domy sú označené rovnakým spôsobom. 
V rodinných domoch sú na triedenie plastu, papiera a kovov 
používané vrecia, ktoré sa označujú jednorazovými nálepkami 
s QR kódom. Pri zbere odpadu sú kódy elektronicky zaznamenávané 
a vytvárajú prehľadnú štatistiku o produkcii a triedení odpadu 
v konkrétnej domácnosti. Všetky tieto dáta sa zhromažďujú 
a vyhodnocujú v systéme ELWIS – elektronická evidencia odpadov.

Čo je cieľom elektronickej 
evidencie odpadov ELWIS
Cieľom elektronickej evidencie 
odpadu je získanie chýbajúcich 
údajov o tom, koľko odpadu ob-
čania vytvoria a vytriedia. Rea-
gujeme tak na potrebu zvyšovať 
mieru triedenia odpadu a znížiť 
množstvo skládkovaného odpa-
du, od ktorého závisí aj výška 
poplatku za skládkovanie. Ak 
vytriedime viac odpadu, zni-
žujeme tým množstvo odpadu 
umiestneného na skládku a teda 
priamo ovplyvňujeme výšku ná-
kladov a tým aj výšku poplatkov 
za odpad pre občanov.

Ako prebieha evidencia 
odpadov v bytových 
domoch
Všetky kontajnery na kontajnero-
vých stojiskách sú rovnako, ako 
v rodinných domoch označené 
špeciálnymi RFID kódmi, ktoré 
sa počas vývozu zaznamenáva-
jú zariadením umiestneným na 
zberovom vozidle. Ku každému 
bytovému domu je priradené 
konkrétne kontajnerové stojisko. 
Po vývoze odpadu zberovým vo-
zidlom sa všetky prijaté množ-
stvá z jednotlivých kontajnero-
vých stojísk rozpočítajú medzi 
počet obyvateľov z bytových 
domov. Na základe týchto infor-
mácií vieme napríklad upravovať 
frekvenciu vývozov, znižovať 
alebo zvyšovať počet kontajne-
rov alebo sledovať, ktoré nádoby 
neboli vyvezené. 

Prvé údaje z 
elektronickej evidencie 
odpadov – miera 
triedenia podľa ulíc
V tabuľke sú zaznamenané prvé 
dáta z elektronickej evidencie 
odpadov. Sú to údaje o množstve 
zmesového komunálneho odpa-
du a vytriedeného komunálne-

ho odpadu. Na základe týchto 
údajov sa počíta miera vytrie-
denia odpadu v percentách. Tá 
určuje pomer medzi zmesovým 
komunálnym odpadom a vytrie-
deným komunálnym odpadom. 
Čím vyššia je miera vytriede-
nia v %, tým viac sa odpad trie-

di a nekončí tak na skládke. Čo 
znamená, že cestou k vyššej mie-
re triedenia je zníženie množstva 
zmesového komunálneho odpa-
du a zároveň zvyšovanie množ-
stva vytriedeného odpadu.

Za rok 2021 bola celková 
miera triedenia za mesto Stará 
Turá na úrovni 56,48%. Do cel-
kovej miery triedenia vstupujú 
tiež odpady dovezené na zberný 
dvor. Údaje dostupné z elektro-
nickej evidencie odpadov sú nate-
raz známe len z vývozov odpadov 
od rodinných a bytových domov. 
V blízkej budúcnosti však plá-
nujeme elektronický systém 
rozšíriť aj na zberný dvor. Po-
mocou odpadových kariet, kto-
ré budú postupne prideľované 

všetkým návštevníkom zber-
ného dvora, sa bude odpad evi-
dovať priamo do elektronickej 
evidencie odpadov. V praxi to 
znamená, že pri návšteve zber-
ného dvoru občan predloží svoju 
odpadovú kartu a privezený od-
pad sa pripočíta k jeho domác-
nosti. V systéme tak bude možné 
sledovať celkové vyprodukované 
množstvo odpadu na konkrétnu 
domácnosť alebo ulicu.

Aktuálne sú v našom meste 
RFID kódmi označené všetky 
nádoby na kontajnerových stá-
tiach pre bytové domy. Eviden-
cia nádob v rodinných domoch 
je dokončená na každej ulici, 
no v niektorých rodinných do-
moch nebol umožnený prístup 

Miera triedenia podľa jednotlivých ulíc za obdobie január až jún 2022

�
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STAROTURANSKÝ 
TRIATLON  - 36. ročník
6. augusta, za polooblačného počasia, 
doobeda sem tam krátke prehánky sa 
uskutočnil 36. ročník Staroturanského 
triatlonu v kategórii šprint triatlon, t. j. 
plávanie 750 m, bicykel 20 km a beh 5 
km. Zaplnili sme 2 štartové vlny po 97 + 
115 štartujúcich. Prvé preteky, open ka-
tegória pod názvom Hasičský triatlon 
a druhé preteky bol Slovenský pohár 
v triatlone. Teplota vody bola 24 °C. 

Štartovalo aj 7 Staroturancov.
Podrobné výsledky nájdete na 

www.kstst.sk. Preteky dopadli veľmi 

dobre, o čom svedčia mnohé kladné 
ohlasy. Za úspešné zvládnutie prete-
kov patrí poďakovanie organizátorom 
podujatia - členom KST Stará Turá, 
Mestskému úradu Stará Turá, Tech-
nickým službám Stará Turá, hasičské-
mu združeniu Fireman, Dubnik Clubu, 
ktorým touto cestou ďakujeme.

Podujatie podporili:
  • Trenčiansky samosprávny kraj
  • ESET

 n Július Eisele

Výsledky domácich borcov v open kategórii:
10 ŠIMA Miloš Stará Turá 1:12:08
17 BOOR Pavol Stará Tura 1:14:31
32 NOSÁL Igor Stará Turá 1:17:01
50 ROHÁČEK Roman Gold Gym 1:22:58
51 TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1:22:58
56 HALINAROVÁ Monika Stará Turá 1:25:12
78 TÓTH Vladimír Stará Turá 1:32:18
Hasičský triatlon kategórie
Muži
1 ZLNAY Tomas Black Swans Triclub Piešťany 1:05:31
2 RUSNÁK Lukáš Black Swans Triclub Piešťany 1:05:45
3 SEDLÁČEK Milan Brno Triatlon Team 1:06:06
Veteráni
1 ŠIMA Miloš Stará Turá 1:12:08
2 HORVAT Tomas Sám za seba 1:14:24
3 BOOR Pavol Stará Turá 1:14:31
Ženy
1 DUŠKOVÁ Elena Triax Bratislava 1:08:36
2 JÁVORKA Emma Bratislava 1:18:08
3 BEŇAČKOVÁ Janka Black Swans Triclub Piešťany 1:18:47
Slovenský pohár absolútne poradie
Muži
1 RIŠKA Dalibor ŠKP TRIAX Bratislava 0:59:13
2 OZORÁK Miroslav TK Nové Zámky 1:00:24
3 ŽÁČIK Pavol SMTA Nitra 1:00:29
Ženy
1 DRAHOVSKÁ Lýdia 3NITY Triathlon team Bratislava 1:04:49
2 MÁCSAIOVÁ Jana ŠK Atóm Levice 1:07:21
3 HORINKOVÁ Dana Realiz Sport Team 1:07:32
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k nádobám ani po opakovaných návštevách. Preto Vás 
žiadame, ak stále nemáte označené nádoby RFID kó-
dom, aby ste kontaktovali tel. č. 032/776 32 15 alebo 
0905 254 350, prípadne napísali e-mail na odpady@
tsst.sk. 

Údaje, ktoré uvádzame, sú zozbierané za relatívne 
krátke obdobie (hlavne u bytových domov). Časom 
nám ale ukážu celkom dobrý obraz o triedení odpadu 
v našom meste a my budeme na ich základe môcť rea-
lizovať opatrenia, ktoré budú viesť k efektívnemu zberu, 
vyššiemu triedeniu a celkovo lepšiemu odpadovému 
hospodárstvu. V tom ale budeme potrebovať aj Vás, 
občanov mesta, Vašu pomoc v podobe kvalitného trie-
denia odpadu už pri jeho ukladaní do zberných nádob. 
Veríme, že spoločnými silami sa aspoň čiastočne do-
kážeme vysporiadať s problematikou odpadu v našom 
meste a tiež udržať náklady, resp. poplatky za odpady 
na čo najprijateľnejšej výške.

Z hore uvedeného vyplýva, že najlepší odpad je 
ten, ktorý nevytvoríme.

Ďakujeme, že triedite.

 n TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

�

Celková kumulatívna hmotnosť odpadov

Dosiahnutá miera triedenia
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Cykloturisti 
 v Lužických horách
Cykloturisti zo Slovenského 
cykloklubu Stará Turá v rámci 
spoznávania Českej republiky si 
to tento rok namierili do severnej 
časti Lužických hôr, v najsever-
nejšej časti Česka v Šluknovskom 
výbežku. Pôvodne sme mali na-
plánované České Švýcarsko, žiaľ 
požiar nám to prekazil. Jazdíme 
pravidelne po všetkých kútoch 
každé leto už od roku 2002 a aj 
tentoraz nás tu čakalo množstvo 
zaujímavostí a inšpirácii. Ubyto-
vanie sme si našli v podhorskej 
obci Kytlice, odkiaľ sme každý 
deň vyrážali do okolia. Navští-
vili sme postupne mesto Kame-
nický Šenov, kde sme si prezreli 
Panskú skálu, ktorá je národnou 
kultúrnou pamiatkou a pripo-
mína varhany. Tak sa nazýva aj 
cykloturistický chodník, kto-
rým sme sa potom dopravili až 
do Českej Lípy. Navštívili sme 
zrúcaninu hradu Tolštein a odtiaľ 
pekným traverzom a záverečným 
stúpakom sme vystúpili na Jed-
lovú, kde sa nachádza historická 

rozhľadňa z roku 1891, ktorú vraj 
navštevoval aj hudobný skladateľ 
Fridrich Schiller. A keďže sme 
boli v Lužických horách, dovolili 
sme si výjazd aj na najvyšší vrch 
Luž do výšky 793 metrov. Na 
presuny sme využili aj železni-
cu, ktorou sme sa prepravili do 
Rumburka a odtiaľ preskúmali 
najsevernejšiu časť Šluknovské-
ho výbežku a aj samotné mesto 
Šluknov. Už tradične sme skúsili 
pohostinnosť tradičnej českej 
kuchyne a nepohrdli sme ani 
dobrým pivom, ktorého kvalitu 
opisovať nemusím. Cykloturisti-
kou a turistikou to tu žije a preto 
sa darí aj reštauračným a infor-
mačným zariadeniam. Všetci 
účastníci sa zhodli v tom, že 
tohtoročný výlet po cyklotrasách 
Českej republiky bol opäť jedným 
z najkrajších. A aj preto už teraz 
hľadáme inšpiráciu, kam pôjde-
me opäť na budúci rok. 

 n Peter Ištoňa 
Slovenský cykloklub St. Turá 
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