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Pamätníkmi 
Bielych Karpát, 
diaľkový 
pochod
10. október
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Sláva, divadelné predstavenie RND
3. október, DK Javorina

Koncert Mira Jaroša pre deti
9. október, DK Javorina

Kopaničársky jarmek
23. október, DK Javorina
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Spomienka na vznik 
ČSR, obce a mestá 
prihraničného regiónu
27. október

Pamiatka zosnulých
29. október, Dom smútku

Oslava jesene života
Koniec leta a začiatok jesene patrí 
k najkrajším obdobiam roka. Stromy sa 
zafarbia tými najkrajšími farbami, aké 
pani príroda dokáže vykúzliť. Vonku 
svietia posledné lúče babieho leta a my si 
užívame túto nádheru pri prechádzkach 
našim mestom a jeho okolím. 

Jeseň je tiež symbolom jesene života, 
ktorú prežívajú mnohí naši seniori. 
A práve október je mesiacom, ktorý 
patrí ľuďom vo vyššom veku a úcte 
k šedinám. Mnohí z našich seniorov 
už nie sú plne mobilní, trápia ich 
rôzne zdravotné problémy a peňazí 
tiež nemajú navyše. No pri všetkých 
tých starostiach majú aj svoje radosti. 
Väčšinou sú najradostnejšie okamihy tie, 
ktoré strávia v kruhu svojich najbližších 
– vnúčat, pravnúčat a detí. Pre tých, 
ktorí možno nemajú svojich najbližších 
v blízkom dosahu, môžu radosť privodiť 
aj stretnutia s rovesníkmi, ktorí zažívajú 
podobnú jeseň svojho života. A ako si 
ozvláštniť toto pekné 
životné obdobie? Stačí 
prekonať sám seba 
a vybrať sa za zážitkami. 
Pre seniorov je v Starej 
Turej otvorený Klub 
dôchodcov a Jednota 
dôchodcov,  ktoré 
pripravujú program, 
ktorý osloví takmer 
každého. Seniori však 
môžu vyjsť aj von do 
ulíc, posedieť si na 
námestí, navštíviť akcie 
domu kultúry, zájsť 

na plaváreň, previesť sa na bicykli či 
posedieť v niektorej z reštaurácii či 
kaviarní alebo sa vybrať vlakom na výlet 
do blízkeho okolia aj ďalekých zákutí 
našej republiky. Možností je viac, stačí 
si vybrať pre seba tú najlepšiu. Zostať 
osamelý a zavretý medzi štyrmi stenami 
nie je to, čo človeka urobí šťastným. 

Mesiac október je mesiacom úcty 
k starším. Každý z nás má nielen tento 
mesiac, ale celý svoj život na to, aby 
vyjadril svoju úctu k svojim starým 
rodičom, ale aj iným seniorom, ktorí žijú 
v jeho okolí. Aby vrátil lásku tým, ktorí 
ju do neho vkladali keď bol on malý. 
Venujte kúsok svojho času niekomu, 
kto to potrebuje. Vľúdne slovo, pomoc 
s ťažkou nákupnou taškou či prichytenie 
dverí. Aj to môže niekomu staršiemu 
blízko Vás vylepšiť deň. 

Prajeme našim seniorom nielen 
v októbri, ale počas celého roka, aby 
ich obchádzali všetky choroby a iné 

zdravotné neduhy, aby sa cítili šťastne 
a spokojne v kruhu tých, ktorých 
majú radi. A na záver malé odľahčenie 
v podobe citátu Francisa Bacona: 

Sú štyri veci, pri ktorých sa staroba 
veľmi oceňuje: vysušené drevo (dobre 
horí), staré víno (je to hotový zázrak), 
starí priatelia (možno im dôverovať) 
a klasickí autori (dobre sa čítajú).

Lívia Boorová

Vo vnútri čísla
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

Pri objednaní celej fúry je doprava
do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou
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Dni jesenného zberu 28. septembra – 11. októbra 2015
1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 

pre rodinné domy a priľahlé časti 1. 10. – 11. 10. 2015
V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta 
veľkorozmerné kontajnery. Do veľkorozmerného kontajnera je možné uk-
ladať veľkorozmerný odpad ako napríklad starý nábytok - postele, sedač-
ky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo 
najmenej miesta v kontajneri), koberce, matrace, dvere, linoleum, dreve-
né laty, police, kuchynské linky a iné. Je zakázané ukladať do týchto 
kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný odpad (farby, rádiá, 
televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje), 
biologický odpad (tráva, konáre, lístie). Dňa 11. októbra (nedeľa) sa 
budú dni jesenného zberu končiť a kontajnery sa budú zo stanovíšť od-
vážať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľkorozmerného odpadu 
je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, kde boli umiestnené 
veľkorozmerné kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude považované 
za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako porušenie VZN 
o odpadoch a zákona o odpadoch. Ak nestihnete v tomto termíne využiť 
zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečného odpadu, môžete 
tento odpad vynášať celoročne do Zberného dvora. Adresa a pre-
vádzkové hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 0700 – 1330, STREDA: 0700 – 1700, SOBOTA: 0800 – 1200

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jesenného 
zberu od 1. októbra do 11. októbra 2015:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, 
Topolecká – pri bývalom Kultúrnom dome, Papraď – pri obchode, pri 
Požiarnej zbrojnici, Durcova dolina – pri zástavke, Drgoňova dolina 
– oproti požiarnemu cvičisku, Černochov vrch – na autobusovom 
otoči, St. Turá – Kujanovec, St. Turá – Drahy, St. Turá – Sídlisko nad 
Chiranou, St. Turá – Dom Kultúry Javorina
V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasností prosím kontak-
tujte 0905 254 350, 032/776 32 15.

2.  JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY  
 28. septembra – 11. októbra 2015

V týchto dňoch môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte 
na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne 
a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný 
biologický odpad sa nebude odvážať!!!

3.  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE 10. októbra 2015

Technické služby organizujú tento jesenný zber, kde budú mať všetci obča-
nia  možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, autobatérií, 
chladničiek, olejov, žiariviek, a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať 
s domovým odpadom.
Podmienky tohto zberu:
•  Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta 

a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzav-
rieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

•  Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné 
nikde uskladňovať.

•  Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, 
ktorý vylúči nevhodné odpady.

•  Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodli-
vín: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, 
fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádiá, telefóny, rýchlovarné kanvice, 
žehličky, šporáky, batérie akumulátory, staré farby, riedidlá a iné...

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 10.10.2015
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.25 – 09.45  pri obchode
Súš 09.55 – 10.15  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.35 – 10.55  pri bývalom KD
Koštialova dol. 11.05 – 11.15  pri dome p. Černáka
Papraď 11.25 – 11.45  pri obchode, pri pož. zbrojnici
Durcova dolina 11.55 – 12.10 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.15 – 12.30 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.40 – 12.55 pri autobusovom otoči

Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svo-
jich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti! 
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej 
miere tak prispejete k zlepšovaniu životného prostredia. Nakoniec už len 
vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistej-
šie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich 
domoch. Nasledujúci zber bude znovu na jar a termín včas oznámime.

Technické Služby Stará Turá

Mesto Stará Turá, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO 00312002, zastúpené primátorkou mesta Ing. Annou Halinárovou, 
vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej 
súťaži na odpredaj nehnuteľnosti, ktoré sa na-
chádzajú na Ul. Jiráskovej č. 167 v Starej Turej. 
Jedná sa o predajňu Farby – Laky súp. č. 167 
postavenú  na pozemku parc. č. 1039 a poze-
mok  parc. č. 1039 – zast. plocha o výmere  107 
m2 nachádzajúce sa v katastrálnom území Stará 
Turá. Opísané nehnuteľnosti sú evidované na 
liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1.  
Výber záujemcu sa uskutoční na základe ob-
chodnej verejnej súťaže.
Súťažný návrh musí obsahovať:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, priez-

visko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fy-
zických osôb alebo názov, sídlo, IČO u práv-
nických osôb

• súhlas fyzickej osoby so spracovaním osob-
ných údajov na účely zabezpečenia úkonov  

pri  predaji  majetku  vo  vlastníctve  mesta  
Stará  Turá  v zmysle  zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov

• výpis z obchodného registra, alebo iného re-
gistra (v prípade právnických osôb), nie starší 
ako 3 mesiace

• minimálna cena 70 000,- €
• cenovú ponuku záujemcu 
• návrh musí obsahovať všetky nehnuteľnos-

ti, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej 
súťaže

• vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmien-
kami obchodnej verejnej súťaže 

Návrh do súťaže predkladá účastník v uzatvore-
ných obálkach označených spiatočnou adresou 
záujemcu a označením  
 „Predajňa Farby - Laky č. 167 – NEOTVÁRAŤ“

na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, 
ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá.

Posledný deň doručenia návrhov je 16.10.2015 
o 13.00 hod. Na návrhy doručené po tomto  ter-
míne sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie na tel. čísle 032/746 16 30, 
746 16 31.
Riadne doručené návrhy vyhodnotí výberová 
komisia. 
Upozornenie:
Predaj nehnuteľností víťaznému záujem-
covi podlieha schváleniu mestským zastu-
piteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si 
vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej ve-
rejnej súťaže bez určenia dôvodu. 

Ing. Anna Halinárová 
primátorka mesta 
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§ Dňa 9.8.2015 bol v čase o 02:22 hod. na 
MsP prijatý telefonický oznam, že na 

Dubníku je na prevádzke Reštaurácia na tera-
se spustené elektronické zabezpečovacie zaria-
denie, v okolí sa pohybujú osoby a niečo fotia. 
Oznam bol preverený, na mieste sa nachádzal 
pán Mgr. J. K., ktorý na základe výzvy RÚVZ 
Trenčín vykonával  meranie hlučnosti z jednej 
z prevádzok v RO Dubník. Svoju prácu doku-
mentoval fotografiami, čo u oznamovateľa vy-
volalo dojem, že sa do objektu niekto vlámal 
a ešte sa pri tom aj fotí. Spustené EZZ tento 
dojem ešte umocňovalo, no to sa spustilo samo.

§ Dňa 10.8.2015 v čase o 00:27 hod. tele-
fonicky oznámila vedúca detského tábora 

pani J., že traja mladíci z tábora, ktorí boli pod 
vplyvom alkoholu, fyzicky napadli a zbili ďal-
šieho účastníka tábora. Spôsobili mu zranenie 
nosa, rozbili mu okuliare, zobrali mobilný te-
lefón a pýtali od neho peniaze. Oznam bol na 
mieste preverený. Vzhľadom na to, že konanie 
mladíkov nieslo známky spáchania TČ, bola 
privolaná hliadka OO PZ, ktorá si celú vec pre-
brala na došetrenie.

§ Dňa 13.8.2015 bolo v popoludňajších hodi-
nách na MsP telefonicky oznámené, že na 

streche školskej jedálne na ulici Komenského 
sa pohybujú neznáme osoby. Oznam bol preve-
rený, na mieste sa nachádzali mladiství  M. I. 
a S.S. Mladý párik bol upovedomený o nebez-
pečnosti svojho konania a obaja boli z miesta 
vykázaní.

§ Dňa 24.8.2015 bola hliadka MsP v čase 
o 13:30 telefonicky požiadaná o reguláciu 

dopravy na ulici Mýtnej, kde spadol na elek-
trické vedenie stĺp verejného osvetlenia a bolo 
nutné okamžite zjednať nápravu. Riadenie do-
pravy bolo hliadkou MsP  počas práce zabezpe-
čované asi 30 minút. Za MsP Kopčan

Z denníka MsP

Zmeny v zákonoch pri určovaní súpisných a orientačných čísiel
Mesto Stará Turá informuje občanov o no-
vých zákonoch týkajúcich sa určovania sú-
pisných a orientačných čísiel.
• Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Vyhláška MV SR č. 141/2015 Z. z., kto-

rou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 
31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú pod-
robnosti o označovaní ulíc a iných verej-
ných priestranstiev a o číslovaní stavieb

• Vyhláška MV SR, ktorou sa vykonáva 
zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Medzi najvýznamnejšie 
povinnosti občanov patrí:
• Povinnosť osoby určenej v kolaudačnom 

rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo 
dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie 
súpisného a orientačného čísla.

• Pri doterajších kolaudačných rozhod-
nutiach, pokiaľ nebolo do 30.6.2015 

určené súpisné a orientačné číslo, je vlast-
ník budovy povinný podať žiadosť o ur-
čenie súpisného a orientačného čísla do 
31.12.2015.

• Vlastník budovy je povinný mať viditeľne 
označenú budovu tabuľkou so súpisným 
a tabuľkou s orientačným číslom, ak je 
na správu budovy založené spoločenstvo 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. 
Ak je na správu domu uzatvorená zmlu-
va o výkone správy, túto povinnosť plní 
správca.

• Zákon ukladá povinnosť žiadateľa k žia-
dosti o určenie súpisného a orientačné-
ho čísla predložiť, okrem štandardných 
príloh (doklad o vlastníctve k pozemku, 
resp. o inom práve k pozemku, právo-
platné kolaudačné rozhodnutie, geomet-
rický plán) aj zameranie adresného bodu 
(podľa Vyhlášky MV SR č. 142/2015, kto-
rou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. 

o registri adries), ktoré bude vykonávať 
geodet. Podkladom na zameranie adres-
ného bodu je geometrický plán, ktorým 
bola na účely vydania kolaudačného roz-
hodnutia zameraná budova, ku ktorej sa 
adresný bod zameriava.

Uvedené zmeny súvisia s vytvorením nové-
ho informačného systému registra adries. 
Správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky. Systém umožňuje vytvárať data-
bázy nových adries, aktualizáciu, prehľadá-
vanie ako i lokalizáciu všetkých existujúcich 
adries, vchodov bytových a nebytových bu-
dov s vizualizáciou na mape SR. Register 
neposkytuje údaje o majiteľoch budov, či 
pobytoch osôb v nich.

Bližšie informácie: Mesto Stará Turá – oddelenie 
výstavby, ÚP a ŽP (Dom štátnej správy) 
kontakt:  032/746 16 42;  e-mail: zprostredie@staratura.sk 

032/746 16 40;  e-mail: vystavba@staratura.sk 
MsÚ - odd. výstavby, ÚP a ŽP

Začiatok školského roka 
v SOŠ Stará Turá
Po letnom dvojmesačnom oddychu žiaci 
základných a stredných škôl zasadli opäť 
do školských lavíc. V stredu 2. 9. 2015 sa na 
nádvorí SOŠ Stará Turá po slovenskej hym-
ne žiakom i pedagógom prihovoril riaditeľ 
školy Ing. Milan Duroška.  Okrem žiakov 
a nových učiteľov privítal tiež vzácnych hos-
tí, ktorí sa slávnostného otvorenia nového 
školského roka zúčastnili – predsedu TSK 
a poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku, 
primátorku mesta Stará Turá a poslankyňu 
TSK Ing. Annu Halinárovú a vedúcu od-
boru školstva a kultúry TSK Ing. Danielu 
Hilčíkovú. Predseda TSK sa po riaditeľo-
vi školy tiež prihovoril prítomným a ocenil 
kvalitnú prípravu študentov v tejto škole.

Stredná odborná škola Stará Turá 
je jednou z mála škôl, ktorej v rámci 
Trenčianskeho kraja rastie počet žiakov. Len 
v školskom roku 2015/2016 sa pre štúdium 
na tejto škole rozhodlo 116 žiakov. „Tento 
záujem svedčí aj o tom, že vaša škola naozaj 
vie vzdelávať študentov,“ uviedol okrem iné-
ho vo svojom príhovore trenčiansky župan. 
Okrem slovenských žiakov na škole študuje 
aj 45 „zahraničných slovákov“ zo srbskej 
Vojvodiny, prevažne v moderných elektro-
technických a informatických odboroch, 
strojárstve a digitálnych médiách.  

SOŠ Stará Turá je výborne vybavená 
učebnými pomôckami, odbornými učebňa-
mi a dielňami, ako aj kvalitnými a kvalifiko-
vanými pedagógmi. Úzko spolupracuje so 
zamestnávateľmi, čo umožňuje nielen zlep-
šovanie vybavenia školy, ale aj kvalitnú prax 

pre žiakov. Dôkazom sú aj viaceré úspechy 
žiakov školy vo vedomostných súťažiach na 
krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrov-
ni. Stredná odborná škola v Starej Turej zís-
kala aj za školský rok 2013-2014 prvé miesto 
medzi strednými odbornými školami a je 
najúspešnejšou školou v kategórii stred-
ných odborných škôl (1. miesto) vo vedo-
mostných súťažiach. SOŠ v Starej Turej sa 
na 1.  mieste v tejto kategórii umiestnila 
už šesťkrát v 11-ročnej histórii tejto súťa-
že. Takmer vždy sa umiestnila na „medai-
lových“ pozíciách. Za rok 2014 bola škola 
vyhodnotená ako najlepšia SOŠ v rebríčku 
zamestnávateľov trenčianskeho kraja, ktorý 
zostavili vybraní zamestnávatelia v rámci 
švajčiarsko - slovenského projektu Úradu 
vlády SR - Odborné vzdelávanie a príprava 
pre trh práce (a získala v TSK 1. miesto).

SOŠ Stará Turá
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Hrdinov SNP sme si 
pripomenuli i v Nárcí
Niekdajšiu osadu 
Nárcie ležiacu iba 
pár kilometrov od 
centra mesta Stará 
Turá pripomínajú 
dnes len symbo-
lické pozostatky 
vypálených domov 
s pamätnými tabuľ-
kami rodín, ktoré 
v nich bývali a tiež 
pamätník obetiam 
protifašistického 
odboja, ktorý stojí nad vysokým schodiskom ukrytý v stromoch. 
Osada bola vypálená nemeckými okupantmi pre pomoc partizánom 
v čase SNP v r. 1945. Našťastie, obyvatelia Nárcia sa o pripravovanom 
útoku Nemcov dozvedeli a stihli včas ujsť. Také štastie nemali deviati 
partizáni, ktorých fašisti v domoch zaživa upálili. 

Toto miesto ani dnes neupadlo do zabudnutia. Každoročne sa 
tu koná spomienková slávnosť pri príležitosti výročia vypuknutia 
Slovenského národného povstania. V piatok 21. augusta si polože-
ním vencov k pamätníku v osade Nárcie pripomenuli 71. výročie 
SNP primátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová, zástupkyňa 
primátorky Zuzana Zigová, prednosta mestského úradu Ján Volár, 
predseda Oblastného výboru SZPB Ján Hulínek, členovia ZO SZPB 
Stará Turá, členovia základných organizácii SZPB z okolitých obcí, 
predstavitelia politických strán a hnutí pôsobiacich v našom meste, 
ale aj mnoho ľudí, ktorí nezabudli na hrdinov SNP a obete, ktoré 
druhá svetová vojna zanechala. Po položení vencov sa prítomným 
hosťom  a občanom prihovorila primátorka mesta Stará Turá a pred-
seda Oblastného výboru SZPB NMnV. Pre všetkých zúčastnených 
bolo v priestore pod pamätníkom zabezpečené malé občerstvenie. 
Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa spomienkovej slávnosti zúčast-
nili. Spoločne sme tak prejavili úctu a vďaku všetkým tým, ktorí pri 
boji za slobodu našej vlasti buď hrdinsky položili svoje životy, ale-
bo sa nedožili dnešných dní. Okrem Nárcí ľahli popolom aj ďalšie 
slovenské obce a ich občania boli vyvraždení. Aj na týchto ľudí sme 

si počas výročia SNP 
spomenuli a uctili 
sme si ich odhodlanie, 
odvahu a obetavosť. 
V deň konania miest-
nych osláv SNP sme 
si položením vencov 
zaspomínali i na obe-
te nemeckých vojakov 
pri pamätníku v osade 
Hlavina. LB

Vrch Roh opäť ožil 
krajskými oslavami SNP
Slovenské národné povstanie a druhá svetová vojna patria k naj-
dôležitejším a najtragickejším medzníkom našej novodobej his-
tórie. To, že odkaz SNP a jeho hrdinov  nie je tunajším ľuďom 
ľahostajný, dokazujú každoročne krajské oslavy SNP pri pamätní-
ku na vrchu Roh Lubina. Inak tomu nebolo ani tento rok a v ne-
deľu 23. augusta sme si i my spoločne s obyvateľstvom nášho 
kraja a rôznymi významnými hosťami pripomenuli už 71. výročie 
začiatku SNP.

Spomienkové podujatie sa začalo pietnym aktom kladenia 
vencov k pamätníku padlých partizánov. Pietny akt viedol predse-
da vlády SR Robert Fico. Ďalšími vzácnymi hosťami boli predseda 
TSK Jaroslav Baška, poslanci NR SR Magda Košútová a Vladimír 
Petráš, plk. Miroslav Bak, ktorý položil veniec za prezidenta SR, 
zástupca pridelenca Evgeny Karpuchov z Veľvyslanectva Ruskej 
federácie v SR, vyslanec Dr. Calin Radu Ancuta z Veľvyslanectva 
Rumunskej republiky v SR, prednostka OÚ NMnV Andrea 
Augustínová, podpredseda TSK a primátor mesta NMnV Jozef 
Trstenský, poslankyňa TSK a primátorka mesta Stará Turá Anna 
Halinárová, poslankyňa TSK Kvetoslava Hejbalová, podpredseda 
SZPB Juraj Drotár, predseda Obl. organizácie SZPB v NMnV Ján 
Hulínek a ďalší členovia miestnych organizácii SZPB v našom 
kraji,  zástupcovia ČSBS z Čiech, dcéra kpt. Miloša Uhra Zora 
Uhrová, syn gen. Mjr. Jozefa Brunovského Štefan Brunovský, 
primátori miest a starostovia obcí podjavorinsko – podbrad-
lianskeho regiónu a všetci tí, ktorí si prišli uctiť pamiatku obetí 
druhej svetovej vojny, pamiatku padlých hrdinov i obyčajných 
ľudí. Naša delegácia vedená primátorkou mesta Stará Turá Annou 
Halinárovou a zástupkyňou primátorky Zuzanou Zigovou polo-
žila vence nielen k hlavnému pamätníku, ale i k tumbám – Stará 
Turá, Hlavina a Nárcie. Na týchto miestach stoja pamätníky, kde 
sú stále živé spomienky na SNP a osudy ľudí počas druhej sve-
tovej vojny.  

Po kladení vencov zaznela hymna Slovenskej republiky v po-
daní Vojenskej hudby OS SR a povstalecká báseň pani Vidovej 
z Trenčianskeho osvetového strediska. Pietnu spomienku svo-
jim hudobným vystúpením ozvláštnil Mužský cirkevný zbor 
z Brezovej pod Bradlom, ktorý zaspieval piesne „Keď sme pre-
chádzali“ a „Kto sa pravdu horí“. Slávnostné prejavy predniesli 
prítomným predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda SZPB 
Juraj Drotár.

Po ukončení spomienkovej časti slávností sa mohli návštev-
níci potešiť hudobnému programu, ktorý ich čakal v blízkom 
amfiteátri. Na pódiu sa tu postupne predstavili: dychová hudba 
Inovčanka z Banky, ľudová hudba Polun zo Starej Turej, folklórny 
súbor Máj z Piešťan a hudobná skupina Lagúna z Lubine.

Lívia Boorová

Celoštátne oslavy SNP
Dňa 29.8.2015 sa uskutočnili dôstojné celoštátne oslavy 71. výro-
čia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici pri 
pamätníku SNP. Medzi prítomnými bolo i 20 členov  z Oblastnej 
organizácii SZPB Nové Mesto nad Váhom, z podbradlansko – pod-
javorinského regiónu, z toho zo Starej Turej: Bc. Zuzana Zigová, 
Stanislav Zigo, Mgr. Alžbeta Cibulková, Anna Vargová, JUDr. Peter 
Lackovič, Viliam Solovič. Oslavy sa konali i pri príležitosti 60. vý-
ročia zriadenia Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Viliam Solovič
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Malí koncertní umelci 
ZUŠ tlieskali umelcom 
Slovenskej Filharmónie
„Drvivá väčšina návštevníkov koncertu chce 
sedieť na mieste, odkiaľ je vidieť na dirigenta 
spredu.“ 

Tento vtipný citát rakúskeho dirigenta 
Herberta von Karajana v sebe skrýva veľa prav-
divého. Veď koľkí z nás si  už aspoň raz predsta-
vovali, že sú slávni umelci, hudobníci či speváci. 
Ani žiaci školského orchestra Základnej umelec-
kej školy v Starej Turej nie sú výnimkou. Začiatok 
školského roka zahájili návštevou Záverečného 
koncertu Hudobného leta v Trenčianskych 
Tepliciach, kde účinkoval orchester Slovenskej 
filharmónie. Žiaci boli nadšenými a disciplino-
vanými poslucháčmi, ktorí obdivovali nástro-
je a majstrovstvo koncertných umelcov. Každý 
z nich pozoroval hlavne hráča na hudobnom 
nástroji, ktorý sám študuje na ZUŠ. Po koncer-
te žiakov osobne pozdravil koncertný majster 
violončelista, Ján Slávik.  Účasťou na tomto krás-
nom podujatí získali žiaci školského orchestra 
veľkú motiváciu do ďalšieho štúdia v práve sa 
začínajúcom novom školskom roku. Príjemným 
prekvapením pre malých koncertných umelcov 
je i trieda vybavená novými, krásnymi stolička-
mi, ktoré sú veľmi dôležité pre správne držanie 
tela hudobníka a galéria fotografií z uskutočne-
ných podujatí ZUŠ v priestoroch chodieb školy. 
Verejné účinkovanie orchestra bude nielen dôs-
tojnou reprezentáciou školy, ale aj motiváciou 
pre mnohé ďalšie deti a pritiahne ich pozornosť 
ku kultúre a umeniu. Ďakujeme vedeniu ško-
ly a rodičovskej rade pri ZUŠ v Starej Turej za 
možnosť i takýmto spôsobom približovať žia-
kom umenie tých, ktorí tiež raz začínali v zák-
ladných umeleckých školách. 

Mária Bodnárová 
pedagóg ZUŠ Stará Turá

Chcete šťastné deti? 
Nedovoľujte im všetko

Často môžeme stretnúť rodičov, ktorí 
svoje dieťa často kladú do stredu svojej 
pozornosti za každých okolností, dieťa 
sa stáva predmetom ich chvály a hrdosti. 
V opačnom prípade môže byť objektom 
nešťastnej frustrácie rodičov, objektom 
vlastných nesplnených túžob.

Americký psychológ Philip Zimbardo 
sa dlhé roky zaoberá aj vplyvmi, ktoré 
pôsobia na pocit šťastia detí. Pri študova-
ní tejto problematiky si všimol, že mnoho 
rodičov sa pri výchove svojich detí riadi 
heslom: „Rob si, čo chceš, tým ti dávam 
najavo svoju lásku.“ Často k tomu do-
dávajú, že všetci tí, ktorí chcú od dieťaťa 
niečo ťažké alebo nepríjemné, to sú zlí 
ľudia. Ide o filozofiu, ktorá bezprostred-
né uspokojovanie potrieb povýšila nad 
náročné budovanie hodnotných vzťahov 
a charakterových vlastností. 

Takýto spôsob výchovy formuje 
bezradných, bezmocných, nemotivo-
vaných dospelých alebo naopak narcis-
tické, povýšenecké typy osobnosti, 
ktoré však často ostávajú osamotené 
a nešťastné. P. Zimbardo tiež prišiel na 
to, že veľké množstvo rozmaznaných do-
spelých a tiež „stratená generácia mužov“ 
nevznikla len  dôsledkom závislosti na 
virtuálnom svete, v ktorom ľudia dávajú 
prednosť počítačovým hrám alebo tele-
vízii pred skutočným a často neľahkým 
medziľudským kontaktom a zmysluplný-
mi aktivitami. Podľa neho je to dôsledok 
všetko povoľujúcej výchovy, ktorá má 
nahrádzať nedostatok času a nedosta-
tok skutočného kontaktu, ktorý majú 
rodičia venovať deťom.

Pre šťastné detstvo je viac rozho-
dujúci šťastný, spokojný, vyrovnaný, 
múdry  rodič ako majetok alebo uspo-
kojovanie všetkých prianí  a túžob detí. 
Deti sú šťastné vtedy, keď cítia pozitívnu 
atmosféru, pocit bezpečia, optimistické 
vzťahy. Ideálne je, keď sú rodičia pre deti 

zároveň vzormi. Deti potrebujú pravidlá, 
hranice, ktoré im okrem iného pomáha-
jú aj predvídať určité situácie. Veľmi ob-
medzujúce alebo naopak žiadne pravidlá 
v nich vyvolávajú zmätok. Deti túžia aj 
po hodnotných vzťahoch s rovesníkmi. 
Ideálne je, keď si ich vedia nájsť podľa 
spoločných záujmov. Netúžia po kama-
rátoch, ktorých im vyberú rodičia alebo 
sa len tak z nudy kamarátia s niekým zo 
susedstva. Ideálne je, keď si dokážu samy 
vybrať z aktivít a činností, ktoré sú im 
ponúkané. Dobré je, keď korešpondujú 
so záľubami. Hlavne v puberte pôsobí ne-
gatívne na dieťa to, keď musí navštevovať 
krúžky, ktoré mu vyberú rodičia. Okrem 
známok aj táto skutočnosť sa často  stáva 
v rodine predmetom sporov.

Čo sa stane v dospelosti, keď dieťa 
neprežije krásne a šťastné detstvo?

Nikde nie je napísané, že dieťa, ktoré 
nežije v ideálnych podmienkach, musí 
byť zákonite v dospelosti nešťastné. 
Znamená to len, že na prahu dospelos-
ti bude mať horšiu štartovaciu pozíciu. 
Bude musieť prekonávať viac prekážok, 
viac sa učiť, mať väčšiu ochotu učiť sa 
a možno aj navštevovať nejaké kurzy 
zamerané na sebarozvoj alebo transfor-
máciu vedomia. Musí sa naučiť predo-
všetkým dôverovať životu, ľuďom a zistiť, 
že nie všetci sú nepriatelia a svet nie je 
len negatívne miesto pre život. Musí nájsť 
svoju vlastnú hodnotu, sám seba a svo-
je vlastné poslanie. Naučiť sa hľadieť len 
do budúcnosti a nie neustále za svoj stav 
niekoho obviňovať. Jedine pochopenie, 
odpustenie a prijatie skutočnosti dokáže 
nanovo v srdci rozprúdiť lásku k svetu, 
k ľuďom i k životu. 

Obviňovanie iných a vyhováranie 
sa na všetko možné i nemožné človeka 
neposúva dopredu. Pri procese vyrov-
návania sa s minulosťou sa z nej treba 
predovšetkým poučiť. A potom si sta-
noviť nové, reálne ciele a kráčať vpred. 
Sústrediť sa na prítomnosť a veriť v re-
álnu zmenu. Nezastavovať sa. Takto aj 
dospelý človek, ktorý neprežil úplne 
ideálne detstvo, môže sa stať šťastným 
a úspešným.

BK

Najväčším nebezpečenstvom pre 
dieťa sú nenaplnené ambície jeho 

vlastných rodičov. 
C. G. Jung

OBČIANSKA INZERCIA

• Predám garáž na Holubyho ulici. Cena dohodou. T. č.: 0917 
216 233.

• Ponúkam na predaj 4 árovú záhradu na Papradi. Na pozemku 
je altánok, búda na náradie a základy na malú chatku. Tel. 0908 
217 156.
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Výlep plagátov 
v Starej Turej

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v záujme 
zvýšenia estetickej úrovne a čistoty verejných 
priestranstiev prijalo 18. júna 2015 Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 5/2015 
– Nar. O zverejňovaní a vylepovaní plagátov s in-
formatívnym, reklamným a komerčným obsahom 
na území mesta Stará Turá. Týka sa všetkých, 
ktorí chcú svoje aktivity propagovať na verej-
ných plagátovacích plochách v Starej Turej. Tieto 
reklamné tabule sú označené a je na nich uvede-
ný kontakt na správcu – Dom kultúry Javorina, 
ktorý zabezpečuje vylepovanie plagátov. 

Prílohou k VZN č. 5/2015 je cenník poplat-
kov za vylepovanie. Od poplatku sú oslobode-
né charitatívne, osvetové, verejno-prospešné 
a zdravotné (nekomerčné) plagáty, plagáty mes-
ta,  mestských príspevkových organizácií a spo-
ločností s majetkovou účasťou mesta Stará Turá, 
staroturianskych škôl, školských zariadení a sta-
roturianskych športových klubov.

Výlepným dňom je štvrtok.  
Prijatím nových pravidiel vylepovania oča-

kávame spravodlivosť a slušnosť, ktorá mnohým 
organizátorom, respektíve ľuďom zabezpečujú-
cim propagáciu, chýbala. Bližšie informácie Vám 
poskytneme priamo v Dome kultúry Javorina. 
Celé znenie VZN je prístupné aj na internetovej 
stránke mesta alebo na mestskom úrade. 

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina Stará Turá

Rozlúčka s letom
Počas tohtoročného leta sme si užili množstvo slnečných, ba priam 
horúcich dní. Ani záver augusta nesignalizoval, že by už leto mala 
pomaly vystriedať jeseň. Dom kultúry Javorina sa i napriek tomu 
rozhodol symbolicky sa rozlúčiť s letom. Posledná augustová ne-
deľa v Starej Turej patrila deťom. V úvode popoludnia pracovníčky 
knižnice pripravili pre deti maľovanie prázdninových zážitkov. Deti 
rôznych vekových skupín sa snažili kresbou vyjadriť to pekné, čo 
ich počas prázdnin postretlo. Návšteva ZOO, prázdniny u starých 
rodičov, kúpaliská, dovolenka pri mori, prechádzky prírodou. To boli 
hlavné témy kreslenia. Práce všetkých účastníkov boli vystavené 
nielen na námestí, ale sú i na výstavke v dome kultúry. 

Od 15.00 hod. Námestie slobo-
dy patrilo záchranárom so svo-
jimi štvornohými zverencami. 
Tentokrát na Starú Turú zavítali 
K-7 Psovodi - záchranári SR zo 
Žiliny. Staroturianskym deťom 
sú už známi z viacerých návštev 
MŠ a ZŠ. Canisterapia je for-
mou terapie, ktorá v poslednom 
období často využíva pozitívne 
pôsobenie psa na zdravie po-
stihnutého, ale i zdravého die-
ťaťa. Modernú zážitkovú formu 

vzdelávania s prvkami animote-
rapie predviedli psovodi i na ak-
cií Rozlúčka s letom. Jednotlivé 
canis tímy rozmiestnili svoje 
stanovištia v tieni stromov ná-
mestia, aby sa aspoň čiastočne 
skryli pred pálivým slniečkom. 
Pri ukážkach bolo vidieť súhru 
medzi cvičiteľom a psom, za čím 
sú stovky spoločne strávených 
hodín. 

Tí vytrvalejší návštev-
níci, ktorým neprekážala 

horúčava, počkali na predstave-
nie Divadelného centra Martin 
pod názvom Pik a Nik. Dvaja 
klauni, ktorí deti pozvali na svoj 
piknik, ich rozosmiali, ale záro-
veň zapojili do súťaží. 

Tohtoročná Rozlúčka s le-
tom bolo slnečná, priam tropic-
ká. I divadelné predstavenie sa 
muselo uskutočniť za javiskom 
pod veľkým gaštanom, kde bolo 
príjemnejšie ako na rozpálenom 
námestí.

Návštevnosť bola opro-
ti minulému roku nižšia. Snáď 
ju ovplyvnilo horúce počasie. 
Námestie i ulice sa začali zapĺňať 
až v podvečer, keď teplota bola 
prijateľnejšia. 

Okrem pracovníkov DK 
Javorina, ktorí akciu pripravi-
li, poďakovanie patrí Nadácií 
Život, ktorá akciu podporila 
finančne.

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina

O Z N A M

Komisia žien pri ZZO OZ KOVO všetkých srdečne pozýva na JESENNÚ 
BURZU jesenného, zimného ošatenia, obuvi, hračiek a športových potrieb, 
ktorá sa uskutoční v miestnosti Kaviarne DOMU KULTÚRY JAVORINA 
na 1. poschodí, v dňoch:
7.10.2015 (streda) od 13.00 – 17.00 hod. preberanie vecí
8.10.2015  (štvrtok) od 10.00 – 17.00 hod. p r e d a j
9.10.2015  (piatok) od 14.00 – 17.00 hod.  vrátenie nepredaného 

tovaru a vyúčtovanie
Komisia žien pri VZO OZ KOVO CHIRANA-PREMA Stará Turá 
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice augusta 
do polovice septembra 2015?
• Počas Dňa otvorených dverí 31. 8. 2015 

sme v CVČ privítali 71 malých i veľkých 
návštevníkov.

• V prvých septembrových dňoch sme pro-
pagovali a prezentovali krúžkovú činnosť 
v školskom roku 2015/16. Zaplnili sa nám 
takmer všetky ponúkané krúžky, niektoré 
sme museli vzhľadom na počet záujemcov 
deliť do viacerých skupín. Už do 15. 9. sme 
mali prihlásených takmer 200 členov, a tak 
sme mohli k 16. 9. oficiálne otvoriť krúž-
kovú činnosť.

• Vo štvrtok 10. 9. sme sa pripojili k futbalo-
vému klubu a na staroturianskom štadióne 
sme zrealizovali  propagačnú akciu niekto-
rých činností CVČ pre takmer 200 detí I. 
a II. stupňa ZŠ.

Čo pripravujeme na október  2015?
• CVČ Stará Turá pripravuje v rámci Mesiaca 

úcty k starším súťaž pre rodiny s deťmi pod 
názvom Rodinné poklady. Cieľom súťaže 
je vyvolať záujem detí o historické momen-
ty v ich rodinách a podporiť súdržnosť v ro-
dinách. Obsah súťaže tvorí 5 špecifických 
úloh, ktoré rodinné tímy plnia v čase od 
1. 10. – 3. 11. a do ktorých sa môže zapojiť 
čo najviac generácií v čo najširšej rodine. 
Termín je stanovený takto z toho dôvodu, že 
práve v období „dušičiek“ sa rodiny stretá-
vajú a spomínajú na svojich blízkych, ktorí 
už medzi nimi nie sú a práve to je príležitosť 
zistiť a získať potrebné informácie do súťa-
že. Podmienkou je, že hlavným vedúcim 
rodinného súťažného tímu je dieťa/deti, 
ktoré plní/plnia úlohy s pomocou svojich 
príbuzných. Súťaže sa môžu zúčastniť rodi-
čia, starí a prastarí rodičia, tety a strýkovia.
 » Úloha č. 1 – Zistiť meno predka, ktorého 

rodina považuje za výkvet rodiny (v po-
zitívnom alebo negatívnom slova zmys-
le) a opísať, prečo je tomu tak (príhoda, 
príbeh,...).

 » Úloha č. 2 – Napísať kuchársky re-
cept, ktorý sa traduje v rodine aspoň 

2 generácie a ktorý je obľúbený u všet-
kých členov rodiny.

 » Úloha č. 3 – Nájsť v rodine najstaršiu za-
chovanú fotografiu, kde je vyobrazený 
aspoň jeden člen rodiny.

 » Úloha č. 4 – Nájsť v rodine najstaršie za-
chované oblečenie a opísať jeho históriu.

 » Úloha č. 5 – Nájsť v rodine čo najstaršiu 
zachovanú knihu.

Všetky predmety, ktoré budú v októbri 
do súťaže predložené, budú riadne zado-
kumentované (odfotené) a ihneď vrátené 
majiteľom. Hodnotiť sa bude nielen splne-
nie úloh, ale i spolupráca rodiny a celkové 
prezentovanie svojej rodiny. Víťazný tím 
sa môže tešiť na cenu, ktorú využije celá 
rodina.
Pozn. na záver: Pre každého človeka je ro-
dina a domov najdôležitejším miestom na 
zemi. Každý z nás potrebuje mať istotu, že 
niekam a k niekomu patrí. Táto súťaž nie 
je o zbytočnom mrhaní vášho voľného času. 
Je motiváciou k tomu, aby sme túto istotu 
podporili. A to najmä u detí.

• V sobotu 3. 10. o 10.00 hod. pozývame ma-
lých i veľkých na Námestie slobody, kde or-
ganizujeme 3. ročník akcie Po námestí na 
kolieskach. Je to súťažné podujatie pre deti 
ZŠ, ktoré vlastnia kolieskové korčule, kolo-
bežku alebo bicykel a chcú si overiť svoje 
jazdecké zručnosti. Sú vítané i rodinné tímy. 
Podmienkou účasti sú chrániče a prilba pre 
súťažiacich. V prípade nepriaznivého poča-
sia sa akcia ruší.

• V utorok 6. 10. začína svoju činnosť 
BABYCLUB, to je klub pre mamičky, otec-
kov, ale i starých rodičov s deťmi do 3 rokov. 
Klub bude fungovať každý utorok od  9.45 
– 12.45 hod. a jeho činnosť tvoria najmä:
 » činnosti spontánne (podľa záujmu),
 » činnosti organizované (cvičenia, pred-

nášky, pracovné workshopy,...),
 » návštevy v minizoo (zoznamovanie detí 

s rôznymi druhmi zvierat), atď.
V tomto roku vychádzame v ústrety i ro-
dinám s deťmi do 3 rokov so zdravotným 
znevýhodnením a otvárame BABYCLUB 

– KREATÍV, kde sa činnosť bude zameria-
vať na podporu a rozvoj schopností a zruč-
ností detí so zdravotným znevýhodnením. 
Pre rodičov tu bude vytvorený priestor, kde 
sa môžu s deťmi zahrať a zabaviť, priestor, 
kde si môžu vymeniť skúsenosti. Rodičia 
tu získajú odborné rady, ale i nápady, ako 
s deťmi tvoriť, cvičiť a ako s deťmi napredo-
vať. BABYCLUB-KREATIV funguje každý 
piatok od 10.00 hod. v CVČ.

• Na štvrtok 22. 10. o  15.15 hod. pripravu-
jeme pre deti od 7 rokov súťažno-pracov-
né podujatie GAŠTANIÁDA. Deti budú 
z gaštanov vyrábať malých gaštankov, ale 
dostanú i návod a inšpiráciu, ako gaštany 
využiť i  inak. Materiál na prácu s týmto 
prírodným materiálom budú mať deti k dis-
pozícii v CVČ, ale kto má možnosť, môže si 
priniesť i svoje gaštany. 

• Počas jesenných prázdnin opakujeme pre 
veľký úspech akciu Noc duchov, ktorá je ur-
čená len pre odvážne školopovinné deti po 
5. ročník ZŠ, ktoré navštevujú niektorý zo 
záujmových krúžkov v CVČ.  Uskutoční sa 
v dňoch 28. – 29. 10. 2015. Noc, ktorú deti 
v CVČ prežijú bude zážitkovou aktivitou 
plnou hier a súťaží, nebude chýbať vyvo-
lávanie duchov a ani strašidelná diskotéka. 
Vstupenkou pre dieťa bude strašidelný kos-
tým. Podmienkou účasti je i spacák a súhlas 
rodičov. Deti je treba vopred  prihlásiť do 
23. 10. 2015. 

• V čase jesenných prázdnin pripravujeme 
pre deti i Hallowenské dielničky, o ktorých 
Vás budeme informovať prostredníctvom 
plagátov a našich webových stránok.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Novinky zo ZŠ
Ani sme sa nenazdali a september je za nami. 
Zvykli sme si opäť ráno vstávať a pripravovať 
sa do školy. Školu v tomto školskom roku 
navštevuje 667 žiakov. Z toho máme 105 
prvákov a 11 detí chodí do nultého ročníka. 
V škole máme 7 oddelení školského klubu, 
ktorý zabezpečuje popoludňajšiu činnosť 
detí.

Ako každý rok i tento ponúkame bez-
platné krúžky, v ktorých si žiaci môžu roz-
víjať svoje vedomosti a zručnosti. Vedúcimi 
krúžkov sú naši učitelia, ktorí spolu so žiak-
mi tvoria, pripravujú ich na rôzne súťaže 
a vystúpenia.

V tomto mesiaci sme mali rodičovské 

združenia, na ktorých sa rodičia dozvedeli 
o tom, čo sa ich deti budú učiť, čo budú na 
školský rok potrebovať a prešli sme s nimi aj 
plánované akcie na školský rok.

Deti v školskom klube mali prvú zaují-
mavú akciu: stretnutie so záchranármi a ich 
psíkmi.

Keďže leto sa s nami nechcelo rozlúčiť, 
naplánovali sme si ešte účelové cvičenie 
v prírode. Privítali nás slnkom zaliate lúky 
ako keby práve začínalo leto. Tu sme pre žia-
kov pripravili rôzne súťaže spojené s hrami.

Mesiac september je mesiacom zberu ší-
pok. Zberali sme ich každý deň ráno. 

Na mesiac október pripravujeme imatri-
kuláciu prvákov a zber papiera.

Mgr. Dana Pribišová

Stromy v jeseni
Stromy po stáročia

vždy v jeseni,
ako zlatými dukátmi 
platia za dar odveký.

Za vlahu, za teplo,
za starostlivosť záhradníka,

aj za slnko,
čo zohrieva im pníky celé leto.

Žlté listy na zem padnú,
skončia svoju púť,
konáriky osirejú,

aby na jar mohli sa rozvinúť.

To príroda si riadi,
všetko sama, celý chod,
a človek sa jej podriadi,

navždy a bez náhod.

J. Trúsiková
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

• 3. 10. 2015 o 19.00 hod. – 
na predstavenie Radošinského 
naivného divadla SLÁVA. 
Správa o ceste hore. Smutno-
smiešna komédia o ceste za 
slávou. Účinkujú: S. Štepka, O. 
Kovaľ, R. Felix, M. Nedomová, 
M. Caban, Z. Norisová, L. 
Hubáček a ďalší. Vstupné: 
11,- a 12,- €

• 15. 10. 2015 o 17.00 hod. 
–  do kaviarne DK Javorina 
na prezentáciu knihy 
Bohuslava Rapoša (ktorý 
ma korene v Starej Turej) Ani 
v Amerike sme sa nestratili.

• 17. októbra 2015 o 19.00 
hod. a 18. októbra 2015 o 17.00 hod. – na predpremié-
ru predstavenia Divadla TRIO OĽGA -  PEACE (1. časť 
trilógie). Príbeh o smrti, vzťahu a sile jeho vzkriesenia. Účinkujú: 
Monika Haasová & Peter Cseri. Vstupné: 6,- €

• 27. novembra 2015 o 18.00 hod. – koncert dychového súboru 
Moravanka Jana Slabáka. Vstupné: 9,- €

• autobusový zájazd do SND Bratislava na predstavenie Božena 
Slančíková Timrava: Bál. Účinkujú: A. Bárta, T. Pauhofová, 
J. Koleník, Z. Studenková, Ľ. Kostelný, D. Mórová, J. Vajda, 
K. Magálová, J. Oľhová, F. Kovár a ďalší. Termín oznámime 
dodatočne.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 
tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

NOVINKY 
MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme veľmi pekne p. Ing. Eve Tomisovej, ktorá nám 
darovala svoju novú knihu Osudy Židov Starej Turej.

Beletria Mayle, Peter: Rok v Provenci • Grisham, John: Tribúny 
• Coelho, Paulo: Valkýry • Páleniková, Katarína: Láska cez 
oceán Detektívky Nesbo, Jo: Krv na snehu • Miłoszewski, 
Zygmunt: Hnev Náučná literatúra Krajčo, Jaroslav: Občiansky 
zákonník pre prax • Netter, Frank H.: Netterov anatomický atlas 
človeka Detská literatúra Tanská, Nataša: Zajtra ideme do 
školy • Gibert, Isabelle: Lila a rybka • Bass, Guy: Zošidlo a duch 
Fantazmoru Detská náučná literatúra Eiber, Hans: Ako chytiť 
veľkú rybu • Učím sa poznávať prírodu

• Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili celoročnej súťaže 
Čítanie nás baví. Vytvorili krásne ilustrácie k obľúbeným knihám, 
ktoré čítali, napísali nové milé poviedky. Z ich príspevkov sme vydali 
knižočku.
Deťom sme prerozprávali a zahrali ďalšiu z ich obľúbených 
rozprávok O psíčkovi a mačičke.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 0910 918 985

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-nm.host.sk

Dom kultúry Javorina Stará Turá 

ORGANIZUJE KURZY:

•  Malá rezbárska škola pre deti i dospelých 
 Rozsah kurzu je 32 hod. Poplatok: deti 10,- €, dospelí 30,- €

•  Kurz spoločenských tancov pre začiatočníkov 
i pokročilých Rozsah kurzu 13 lekcií. Poplatok: 50,- €

•  Kurz španielskeho jazyka pre začiatočníkov
Predpokladaný termín zahájenia kurzu: koniec októbra 2015. 

Dĺžka kurzu: 21 týždňov. Poplatok: 132,- €

Záujemcovia o kurzy získajú bližšie informácie a prihlásiť sa môžu na 
sekretariáte DK Javorina alebo na tel. č. 032/776 33 66 do 16.10.2015.

Josef Havlík 
u Vás doma?

Hoci Josef Havlík pochádzal z Kašavy pri 
Zlíne, medzi rokmi 1956 a 1990 žil v Starej 
Turej a pracoval ako priemyselný dizajnér 
v Chirane. Nielen pre jeho známy kresliar-
sky talent sa pred pár mesiacmi rozhodol jeho 
vnuk Juraj Havlík zmapovať život a tvorbu 
svojho starého otca. Ak máte doma čo i len 
jednu kresbu od Jozefa Havlíka, spoločnú fot-
ku, alebo nosíte v hlave pár spomienok, Juraj 
Vám bude veľmi vďačný za skontaktovanie na 
telefónnom čísle 0907 324 341, alebo adrese 
havlik.juraj@gmail.com. Následne by vedel 
Juraj prísť osobne tvorbu Jozefa Havlíka od-
fotiť, alebo rád pozve na rozhovor pri čaji či 
káve.

GR



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 10/2015  9

Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Osud je niekedy nespravodlivý a zahrá 

sa aj s tými, ktorí si to nezaslúžia.

Dňa 15.10.2015 si pripomíname 
2. výročie úmrtia našej mami Zden-
ky DURCOVEJ.

S láskou a úctou spomínajú priateľ 
Dušan, syn Dušan a dcéra Alenka.

•

Aj keď nie ste medzi nami, 
v našich srdciach žijete stále s nami.

Dňa 1.10.2015 si pripomíname smutné 28. výročie, 
čo nás opustila naša mamička, babička Zuzana 
MIKULCOVÁ. Zároveň sme si dňa 24.8.2015 pripo-
menuli smutné 14. výročie, čo od nás navždy odišiel 
otec, dedko Gustáv MIKULEC. 

S láskou a úctou spomína celá rodina i známi.

•
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 

pri plameni sviečky na Teba myslíme. Osud Ti 
nedoprial s nami dlhšie byť, 

no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 21.9.2015 uplynul rok, čo navždy 
odišiel do večnosti náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko Milan VY-
CHLOPEŇ. Touto cestou chceme 
všetkým príbuzným a známym úprim-
ne poďakovať za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 19.10.2015 uplynú 2 roky, čo 
nás navždy opustil môj brat Ondrej 
VESELOVSKÝ.

S úctou a láskou spomína 
sestra Milka a celá rodina.

•

V to ráno... do sĺz a smútku zahalený bol Tvoj 
odchod nečakaný. Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ. 

Kdeže je Tvoja usmiata tvár? 
Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, 

spomienky na Teba zostanú navždy v nás.

Dňa 8.10.2015 si pripomíname 
2. výročie úmrtia nášho milovaného 
syna, vnuka, bratranca a synovca 
Mareka HARUŠŤÁKA. Kto ste ho 
poznali a mali radi, venujte mu tichú 
spomienku.

S láskou a úctou 
spomínajú rodičia a ostatná rodina.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našim drahým man-
želom, otcom, dedkom Miroslavom 
KOVAČOVICOM, ktorý nás opustil 
dňa 24.8.2015 vo veku 81 rokov. 
Touto cestou chceme poďakovať 

členkám ZPOZ pani Michalcovej a pani Adamusovej 
za dôstojnú rozlúčku. Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Gabriela Černáková, Marek Podhradský, 
Andrej Mikulec, Johana Čudrnáková, Lukáš 
Škulec, Lucia Malárová, Šimon Baláž

Idú spoločným životom
Zdenko Hudec z Trnavy a Monika Vallová 
zo Starej Turej, Ľuboš Baran zo Starej Turej 
a Mgr. Eva Zimková zo Starej Turej, Pavol 
Hučko zo Starej Turej a Katarína Dvoranová 
zo Starej Turej, Martin Dlhý z Hrachovišťa 
a Lucia Valentová zo Starej Turej, Peter 
Košárek z Bratislavy a Barbora Záhorová 
zo Starej Turej, Peter Beňo zo Starej Turej 
a Zuzana Nikodemová zo Starej Turej, 
Michal Stískal zo Starej Turej a Magdaléna 
Potroková z Trebatíc, Radoslav Sadloň zo 
Starej Turej a Martina Klimáčková zo Starej 
Turej, Stuart Peter William McGregor zo 
Spojeného kráľ. Veľ. Británie a S. Írska 
a Erika Čechmánková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Gustáv Pribiš, Jozef Táborský,  Miroslav 
Kovačovic, Anna Riganová, Anna Boorová, 
Rudolf Šichta, Jaroslav Zeman, Jaroslav 
Ježo,  Erika Šopíková, Jozefína Bačová 

Zoznam jubilantov 
za mesiac OKTÓBER 2015

Emília Jansová, Alžbeta Ďurčeková, Ing. 
Ján Hluchý, Juraj Kopolovič, Mária Bílková, 
Oľga Čuláková, Emília Koštialová, Mgr. 
Elena Cikraiová, Vlastimila Navrátilová, 
Veronika Truhlíková, Ján Michalek, Janka 
Žáková, Mária Petrášová, Vladimír 
Hornáček, Emil Hritz, Ján Vrkoč, Božena 
Hluchá, Anna Zubáňová, Július Kováč, 
Emília Koštialová, Pavel Ando, Milan Miko, 
Katarína Stančíková, Klára Dvončová, 
Miroslav Nemec, Milan Tučka, Emília 
Durcová, Emília Skovajsová, Ľudmila 
Pitlíková, Hedviga Čierniková, Ján Hučko, 
Anna Maláriková, Anna Černáková, Elena 
Ježová, Emília Mikitová, Katarína Mačicová, 
Ing. Jaroslav Vavrovič, Emília Hargašová, 
Božena Novomestská, Emília Chriašteľová, 
Július Turák, Kamila Smolinská, Emília 
Stachová

Pietna spomienka 
na mestskom 

cintoríne
Mesto Stará Turá a staroturian-
ske cirkevné zbory Vás pozývajú 
na ekumenickú spomienku pri 
príležitosti Pamiatky zosnulých, 
ktorá sa uskutoční v  štvrtok 
29. októbra 2015 o 15.00 hodi-
ne v Dome smútku Stará Turá.

K blížiacemu sa Sviatku všetkých svätých a k Pamiatke 
zosnulých prinášame báseň mladého autora:

Anjel smrti
Čierne kvapky kaluž smoly,

pomsta sladká prehra trpká.

Úsmev zmizol srdce bolí,

telo schúlené do klbka.

Tisíc ihiel plač a stony,

ďalší život vyhasol.

Anjel strážny slzy roní,

ako strážca zlyhal som.

Do náručia dušu berie,

telo prázdne ponechá.

Z krídiel bielych padá perie,

v očiach smútok a neha.

Nesie dušu tmou i svetlom,

jej posledná skúška nastáva.

Prejde nebom skončí peklom?

Voľba sudcu nie vždy láskavá.

Jakub Lipták, 23 rokov
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Miroslav PEPRNÍK 
(12.10.1925 Uherský Ostroh – 8.8.2004 Bratislava) 

Tento mesiac by sa dožil deväťdesiatich rokov.

Vážení čitatelia, patríme k národu, ktorého vlasť je tu južne od 
západného konca  oblúka jedinečných a majestátnych stredoeu-
rópskych Karpát! Pokúšajme sa túto našu vlasť trvale poznávať cez 
národnú históriu, cez poznanie životnej púte i našich osobností, 
ktorí tu medzi nami žili a pomáhali zveľaďovať toto naše mesto 
rozprestierajúce sa pod majestátom Veľkej Javoriny. Viem, že v 
súčasnom kozmopolitnom nazeraní takéto myšlienky vypadajú 
nedôveryhodne, ale i tak patrí držať sa len svojho! V takomto úsilí 
nebolo by veru dobré  prestať! V zásade povedané, vždy sme patrili 
a budeme patriť k tomuto národnému spoločenstvu! Vedzme, že 
iba snahou po trvalom poznávaní vlastných dejín môžeme získať 
skutočné zdravé národné povedomie, dnes tak veľmi absentované. 
Iba vtedy budeme napr. všetkých susedov nášho národa považovať 
za priateľov a konečne máme cestu, ako sa môžeme zbavovať sa 
nás tak znevažujúcej vnútornej zakomlexovanosti a duchaprázd-
neho vajatania!

Miroslav Peprník bol právnik, 
vedúci hospodársky pracov-
ník podniku Presná mecha-
nika a Chirana Stará Turá. 
Otec  bol Josef Peprník, matka 
Františka, rod. Vaňková, mal 
sestru Boženu. V r. 1957 sa ože-
nil s Máriou, rod. Chudíkovou, 
vedno mali syna Martina a dcéru 
Moniku.

Miroslav Peprník základ-
nú školu navštevoval v rodis-
ku, následne absolvoval Reálne 

gymnázium v Strážnici. 
Maturoval v roku 1949 a násled-
ne vyštudoval právo na Karlovej 
univerzite v Prahe, získal titul 
JUDr. Po absolvovaní dvojroč-
nej základnej vojenskej služ-
by v Nýrsku nastúpil r. 1951 
k svojmu celoživotnému za-
mestnávateľovi na Starú Turú. 
Začínal päťročným pôsobením 
vo funkcii vedúceho osobného 
oddelenia. Následne sa natrva-
lo upísal do jeho obchodných 

služieb, od r. 1956 vykonával 
funkciu vedúceho odbytu n. p. 
Presná mechanika. V r. 1959 – 
1970 bol zástupcom  obchod-
ného riaditeľa. Po zriadení VHJ 
Chirana stal sa vedúcim od-
bytu na Generálnom riaditeľ-
stve až do svojho odchodu do 
dôchodku. Tu treba zdôrazniť, 
že práve takéto  dlhodobé  pô-
sobenie vyformovalo z JUDr. 
Miroslava Peprníka výraznú 
osobnosť v obchodnom úseku. 
Odvedená práca sa dostala jeho 
zásluhou na vysokú profesio-
nálnu úroveň. Pripomeňme, že 
trvalá prosperita predaja výrob-
kov značky Prema a Chirana ako 
na domácich, tak zahraničných 
trhoch sú odrazom kvalitnej 
práce spomenutých útvarov, na 
čele ktorých stál JUDr. Miroslav 
Peprník. Sú  obrazom jeho ne-
pretržitého vysokoprofesionál-
neho menežovania.

Priebežne sa v svojom od-
bore vzdelával. Popri výbor-
nom ovládaní nemčiny rozšíril 
si i vedomosti z francúzskeho 
jazyka formou štátnej skúšky na 
Univerzite 17. novembra v Prahe 
v r. 1970. Absolvoval napr. tiež 
štvorročné štúdium na Vysokej 
škole ekonomickej v zameraní sa 
na zahraničný obchod.

JUDr. Miroslav Peprník vo 

svojom voľnom čase veľa sa ve-
noval tiež spoločenskoprospeš-
ným aktivitám. Tu uveďme napr. 
jeho účinkovanie pri Závodnom 
klube ROH v ochotníckom sú-
bore, osemnásťročné pôsobenie 
v Telovýchovnej jednote, kde 
svoj osobný čas venoval kráľov-
skej hre, šachu jednak ako aktív-
ny hráč a hlavne ako funkcionár 
tohto oddielu. Pripomeňme, že 
vtedy naši šachisti nás repre-
zentovali i v zahraničí! Známe 
sú aj jeho dlhoročné aktivity pri 
Mestskom úrade v komisiách 
pre cestovný ruch a verejný po-
riadok. Bol tiež niekoľkoročný 
člen výboru Stavebného bytové-
ho družstva občanov vo svojom 
bydlisku.

JUDr. Miroslav Peprník je 
pochovaný na Mestskom cin-
toríne I (na Drahách) v Starej 
Turej.

Gustáv Rumánek

Posledná bodka za druhou svetovou
Pod týmto názvom zverejnil svoj článok redaktor Vladimír Jancura 
v Pravde (na víkend) z 5. a 6./9/2015. Píše tu o udalostiach, ktoré 
sa udiali od 8/5/1945 do 2/9/1945 na Ďalekom východe, kedy na-
pokon Japonsko podpísalo slávnostný akt kapitulácie na americkej 
vojnovej lodi Missouri v Tokijskom zálive.

Autor prehľadne uvádza veľmi 
zaujímavé, mnohým z nás väčši-
nou neznáme udalosti z posled-
ných týždňov tejto ničivej vojny. 
Uvádzam to tu i preto, lebo ob-
sah tohto článku sa týka i nie až 
tak dávnej histórie nášho mesta. 
V poslednej tretine svojich riad-
kov autor píše aj o tom, ako sa 
americkí Slováci pripojili  k úsi-
liu zdolať nepriateľa. Citujem 
napr.: ...tisíce z nich sa zúčast-
nili bojových akcií na frontoch 
druhej svetovej v Ázii a neskôr 
i v Európe. Preliali krv za svo-
ju novú vlasť a slobodu. Už pri 
útoku Japoncov na Pearl Harbor 
v decembri 1941 padol Michael 

Malek (syn našich rodákov, bol 
bratranec Eleny Rumánkovej, 
rod. Vavrovičovej), námorník na 
bojovej lodi Oklahoma (doplň-
me, že týmto dátumom vstúpili 
USA do druhej svetovej vojny). 
Jeho meno je zvečnené na tabuli 
padlých v Oahu na Havajských 
ostrovoch...V ďalšom sa uvádza...
na Arlingtonskom národnom 
cintoríne (najväčší svätostánok 
USA, kde sú pochovaní ame-
rickí prezidenti a najvýznam-
nejšie americké osobnosti) je 
miesto posledného odpočinku 
Jána (Johna) Slezáka. Rodák zo 
Starej Turej (1896 – 1984) síce 
nebojoval priamo na fronte proti 

Japoncom, ale v tom čase bol 
v službách Pentagonu, kde pôso-
bil v hodnosti plukovníka vo vý-
bore pre zásobovanie armády (za 
Chicagský dištrikt). A po vojne 
to Slezák dotiahol až na námest-
níka ministra obrany za prezi-
denta Dwighta Eisenhowera. 
Išlo o najvyššiu funkciu,  akú 
kedy zastával Slovák v USA. Na 
Starej Turej ešte žijú Slezákovi 
príbuzní (napr. uvedenej sester-
nici Michaela Malka babička, 

Mária Slezáková, bola sesterni-
cou Jána Slezáka)...

Doplňme, že informačné ži-
votopisy Michaela Malka a Jána 
Slezáka sú uverejnené v pub-
likácii Trvalky zo Starej Turej 
(T-štúdio Stará Turá 2013). 
Sú k dispozícii v Infoture, ale-
bo k zapožičaniu v knižnici K. 
Royovej.

Gustáv Rumánek
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Poznáte vojaka 
z fotografie?
Jedna z našich čitateliek – pani Antónia 
Nevedelová (rod. Hinerová) priniesla do 
redakcie fotografiu dvoch vojakov z prvej 
svetovej vojny. Vpravo na fotografii je jej 
otec Rudolf Hiner a spoločne s príbuzný-
mi pátrajú po totožnosti druhého vojaka 
na fotografií (vľavo), ktorý by mal mať 
rodinu tu v Starej Turej. V prípade ak 
máte informácie o tomto vojakovi alebo 
jeho rodine, prosím informujte o týchto 
skutočnostiach našu redakciu. 
Pod fotografiou je zľava pani Antónia 
Nevedelová a jej deti Emília Vagačová, 
Antónia Vagačová a Jozef Vagač. 

redakcia

Mesto Stará Turá zorganizovalo letný tábor pre 
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
Mesto Stará Turá tento rok opäť umožni-
lo 14 deťom z rodín v hmotnej či sociálnej 
núdzi, z neúplných rodín alebo deťom v ná-
hradnej starostlivosti, zažiť počas letných 
prázdnin táborové dobrodružstvá. 

Šesť detí vo veku  9 - 15 rokov sa zúčastni-
lo desaťdňového pobytového Crazy tábora 
v peknom horskom prostredí v Kubranskej 
doline. Program tábora bol bohatý a deti si 
užili bláznivé crazy hry, súťaž Vilomeniny 
alebo Pevnosť Boyard, stopovaciu hru 
o Poklad kubrickej hory, vedomostnú sú-
ťaž Kvíz show, Kubrický tanečný battle, ale 
i opekačku, ping-pong, tenis, netradičné hry 
boccia a ringo, Palce, Sochy a ďalšie aktivity. 

Ďalších deväť detí vo veku  7 - 9 rokov sa 
„vybláznilo“ v prímestskom dennom tábore, 
ktorý organizovalo Centrum voľného času 
v Starej Turej. Letné aktivity, ktoré pre nich 
pracovníci CVČ pripravili, sa niesli v du-
chu Cestovateľov v čase. Deti sa prostredníc-
tvom rôznych aktivít preniesli do atmosféry 

5 rôznych období ľudských dejín – praveku, 
staroveku, stredoveku, novoveku a 20. storo-
čia a vyskúšali si, ako sa v týchto obdobiach 
žilo, obliekalo, stolovalo i bavilo. 

Celkové náklady na oba tábory predsta-
vovali sumu 1 280 Eur, z ktorej sumu 1 175 
Eur uhradilo mesto z prostriedkov na cha-
ritatívnom účte mesta Stará Turá a zostatok 
105 Eur bola finančná spoluúčasť rodičov. 

Mnohé rodiny sa dostanú, často nie 
vlastnou vinou, do ťažkej finančnej alebo 
sociálnej situácie, kedy nemôžu svojim de-
ťom dopriať pobyt v tábore a mesto im aj 
týmto spôsobom podáva pomocnú ruku. 
Poďakovanie patrí najmä všetkým dobro-
voľným prispievateľom na charitatívny účet, 
pretože vďaka nim mohli tieto deti zažiť ne-
zabudnuteľné chvíle a dobrodružstvá. 

Dnes už deti sedia v školských laviciach, 
avšak verím, že ešte dlhý čas sa v ich mys-
liach  budú preháňať táborové zážitky. 

Ivona Barbušinová 
Oddelenie sociálnych vecí MsÚ

 pomô u nám Va e skúsenosti, podnety, názory a potreby v oblasti 
sociálnych slu ieb 
 s va ou podporou a záujmom mô eme zv i  kvalitu, dostupnos  
a ponuku sociálnych slu ieb v meste Stará Turá 
 zapojte sa do tvorby  komunitného  plánu sociálnych slu ieb, ím 
pomô ete sami sebe i svojim blízkym  

 

Záujemcovia, ktorí sa chcú podie a  na tvorbe tohto plánu, mô u kontaktova   pracovní ky na sociálnom oddelení MsÚ Stará Turá: 

osobne v kancelárii na 1. poschodí v Dome tátnej správy,   

telefonicky na ísle: 746 1645, 746 1646, 0905 638860,  

mailom na: soc_referat@staratura.sk alebo socialne@staratura.sk. 

Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá 

Prípravný výbor slávností 
navštívi pamätné miesta
Každoročne si koncom októbra pripomí-
name významné historické výročie pre 
Českú i Slovenskú republiku, a to deň 
vzniku 1. Československej republiky. Stalo 
sa tradíciou, že prípravný výbor javorin-
ských slávností pri tejto príležitosti  navšte-
vuje pamätné miesta gen. M. R. Štefánika 
a T. G. Masaryka, aby si jeho členovia takým-
to spôsobom spoločne pripomenuli deň, 
kedy vznikla naša prvá spoločná republika. 

Spomienková trasa výboru sa tento 

rok uskutoční v utorok 27. októbra 2015. 
Prípravný výbor zaháji svoju cestu naprieč 
pamätnými miestami na Mestskom úrade 
v Uherskom Brode. Ďalej budú pokračo-
vať na pamätných miestach v Moravskom 
Lieskovom, na Veľkej Javorine, v Starej 
Turej, Myjave, Košariskách, Brezovej pod 
Bradlom, Skalici, Hodoníne, Strážnici a oko-
lo 18.00 hodiny zakončia harmonogram dňa 
v Uherskom Hradišti.

Časový harmonogram – utorok 27.10.2015

7.45 h. Uherský Brod příjezd 
(sraz Městský úřad)

8.20 h. Uherský Brod odjezd

8.45 h. Moravské Lieskové 
příjezd

9.00 h. Moravské Lieskové 
odjezd

9.20 h. Javořina příjezd

9.30 h. Javořina odjezd

10.00 h. Stará Turá příjezd

10.15 h. Stará Turá odjezd

10.35 h. Myjava příjezd

11.00 h. Myjava odjezd

11.30 h. Košariská příjezd

Košariská oběd

12.45 h. Košariská odjezd

13.00 h. Brezová pod Bradlom 
příjezd ( Bradlo )

13.30 h. Brezová pod Bradlom 
odjezd ( Bradlo )

14.30 h. Skalica příjezd

15.15 h. Skalica odjezd

15.35 h. Hodonín příjezd

15.50 h. Hodonín odjezd

16.20 h. Strážnice příjezd

16.45 h. Strážnice odjezd

17.30 h. Příjezd kolony do 
Uherského Hradiště

18.00 h. Kladení věnců 
Uherské Hradiště – 
projevy
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Zo Starej Turej pešo na Kriváň
Tohtoročnú dovolenku som prežil tak trochu výnimočne. V duchu „nie cieľ ťa urobí šťast-
ným, ale cesta“, som šliapal pešo zo Starej Turej na Tatranský Kriváň. 

Že sa to nedá? Dá, a nie je to až tak ďaleko. 
Je treba len trochu viac času. Dva týždne sú 
ideálne. Samozrejme záleží kadiaľ idete. Ja 
som išiel cez pohoria, podobne ako František 
Kelle, ktorý ma vlastne k tomuto podujatiu 
inšpiroval. On štartoval z Bradla od mohyly 
Miroslava Rastislava Štefánika, my zo Starej 
Turej (to aby sme boli aspoň trochu originál-
ni). Dobrodružstvo začalo už pol roka pred sa-
motnou cestou, keď som nad mapami plánoval 
trasu, miesta nocľahov, možnosti doplnenia 
vody, či potravín. Plány som začal spriadať ešte 
minulú jeseň, keď som sa dozvedel, že horo-
lezec a cestovateľ František Kelle zomrel pod 
chatou pod Rysmi. Mohol by som povedať, že 
cesta bola uskutočnená na jeho počesť, no bolo 
v tom aj veľa osobného. Bola to proste výzva, 
ktorá mi nedala spať.

Šliapať sme začali vo dvojici  spolu 
s Tatrancom Petrom, ktorý išiel vlastne domov. 
Naša trasa viedla cez Veľkú Javorinu, Mikulčin 
vrch, Trenčín, Vápeč, Strážov, Kľak a Martinské 
hoľe, ďalej cez Strečno a Kriváňsku Fatru na 
Kubínsku hoľu. Odtiaľ cez Dolný Kubín, poza 
Veľký Choč do Malatinej, cez Huty na Sivý 
vrch a hrebeň Roháčov. Z Roháčov Jamníckou 
dolinou do Pribyliny, z Pribyliny na Tri 
Studničky a odtiaľ na Kriváň. Počasie sme si 
žiaľ vyberať nemohli, termín pochodu určila 
moja celozávodná dovolenka. Prvý týždeň nás 
sužovali veľké horúčavy, teploty dosahovali až 
35°C. Snáď najhorší bol prechod rozpáleným 
Trenčínom. Od Drietomy až po Kubru stále na 
slnku a ešte k tomu cez obed. Hrôza! V Kubre 
sme od únavy zaspali na lavičkách pred kosto-
lom. Ak nás tam niekto videl, určite si myslel, 
že sme opití. 

V prvej polovici cesty až po Strečno sme 
stretali len veľmi málo turistov. O to lep-
šie si pamätám na stretnutie s „diaľkárom“, 
ktorý šliapal sám z najvýchodnejšieho bodu 
Slovenska, Slovensko Poľsko Ukrajinského 
trojmedzia na Kremenci, až do Devínskej 
Novej Vsi. Bol na ceste už celý mesiac. Povedal 
nám, že najhorší je prvý týždeň. Potom si telo 
zvykne. Mal pravdu. Prvé dni som si myslel, že 
to vzdám. Myslím, že aj Peter. Každého niečo 
bolelo. No čím dlhšie som šliapal, tým lepšie sa 
mi išlo. Telo si proste zvyklo. Posledný deň mi 
nakoniec bolo ľúto, že už nemám kam šliapať. 

Petra žiaľ jedna bolesť neprešla.  Od za-
čiatku ho boleli zuby. Bolesť tlmil liekmi, ale 
to sa nedá stále. Na Strečne sme sa rozlúči-
li. Ďalej som musel pokračovať sám. Ani na 
chvíľu som však nezaváhal. Pôvodne som bol 
rozhodnutý ísť sám aj celú trasu. Nechcel som 
totiž niekomu pokaziť dovolenku v prípade, že 
nebudem schopný cestu dokončiť. Dopadlo to 
celkom ináč. 

Od Strečna ma po niekoľko dní sprevá-
dzali silné búrky. V tých dňoch blesky žiaľ aj 
zabíjali. Dokonca aj na Rozsutci kadiaľ som 
tiež prechádzal. Ja som však nezmokol ani 
raz. Vždy keď prišla búrka, mal som sa kde 
schovať, kde prespať. Bolo to až neuveriteľne 
zariadené. Búrka prišla vždy až vtedy, keď som 
bol pri nejakej chate. Zo svojej strany som sa-
mozrejme pre to spravil maximum. V tie dni 
som vstával skoro, aby som po obede, kedy sa 
tvoria búrky, už bol pri ďalšej chate. Na chate 
pod Chlebom som napríklad vstával o štvrtej, 
lebo podľa plánu som mal dôjsť na chatu na 
Kubínskej holi, ktorá je vzdialená desať hodín 
šliapania. Keď som schádzal z Minčola k chate, 
za chrbtom mi už hrmelo a len čo som vošiel 
dnu, spustil sa dážď. Pršalo až do rána.

Najviac ľudí som stretal v okolí Snilovského 
sedla. Dôvod je prostý – vedie tam lanovka. 
Zabával som sa tým, že som podľa pozdravu 
zisťoval národnosti. Na dvadsať turistov pri-
padalo šestnásť Čechov, jeden Poliak, jeden 
Maďar, jeden Nemec a nakoniec jeden Slovák. 
Áno, Slovákov je menej, ale v takom pome-
re? Že by všetci dovolenkovali v Chorvátsku? 
A pritom je to Slovensko také krásne!

Po búrkach prišiel jeden deň ideálneho 
počasia, no po ňom nasledovalo ochladenie, 
sprevádzané silným vetrom a dažďom. Táto 
zmena ma zastihla v Roháčoch. Zažil som tu 
najchladnejšiu noc. Na ruky som si musel aj 
náhradné ponožky obliecť. 

Posledný deň sme vystupovali na Kriváň 
už opäť spolu s Petrom. Pricestoval nás podpo-
riť aj môj syn Krištof, takže záver sme absolvo-
vali v trojici. Ráno po daždi bolo zamračené, 
Kriváň nebolo ani vidieť, ale ako sme stúpa-
li hore, mraky sa postupne dvíhali s nami. 
Na vrchole nám pripravili úžasné divadlo. 
Postupne sa rozplývali a odkrývali pohľady od 
Západných cez Vysoké až po Belianske Tatry. 

Ale ešte skôr ako sa úplne rozplynuli, dostali 
sme ako bonus možnosť vidieť nádherné vid-
mo. Je to úkaz, kedy sa do mrakov pod vami 
premieta váš tieň, a okolo vašej hlavy v tieni 
svieti dúha ako svätožiara. Hovorí sa, ak vidíš 
vidmo prvýkrát, máš šťastie, ak druhýkrát, dá-
vaj si pozor a ak vidíš vidmo tretíkrát, hory ťa 
prijali, už sa Ti v horách nič nestane. Z vlastnej 
skúsenosti viem, že to neplatí, ale úkaz je to až 
mystický. To bola tá povestná čerešnička na 
torte! Vyvrcholenie nádhernej cesty cez nád-
hernú krajinu. 

Na záver zopár údajov. Cestu som mal 
naplánovanú na trinásť dní. Nakoniec som ju 
prešiel za dvanásť. Kvôli celodennému daž-
ďu som obišiel časť hrebeňa Roháčov, čím 
som jeden deň ušetril. Priemerne som šliapal 
10 hodín denne. Prešiel som okolo 300 km 
s celkovým prevýšením 17 000 výškových met-
rov. Schudol som šesť kilogramov (aj to bol 
jeden z cieľov J). Naše batohy vážili približ-
ne 15 kg. Spávali sme striedavo pod širákom 
(stan sme kvôli záťaži nebrali – mali sme iba 
tropiko strechu) a na chatách. Medveďov sme 
žiadnych nestretli, aj keď nás pred nimi viacero 
ľudí vystríhalo.

Úplne na záver sa patrí poďakovať. 
Sponzorov nemám, ale nedá mi nepoďakovať 
manželke, ktorá mi trpí takéto výlety (úlety). 
Podľa kalendára sme už oslávili tridsiate vý-
ročie svadby, ale podľa počtu dní strávených 
spoločne nám k perlovej svadbe ešte niekoľ-
ko mesiacov chýba. Tých mesiacov, ktoré som 
venoval svojej „druhej láske“, láske k horám.

Ing. Mirko Němý

Študenti si môžu uplatniť zľavu 
na poplatkoch za odpad
Oddelenie daní a poplatkov mesta Stará Turá informuje občanov, že študenti dennej 
formy štúdia  s miestom  štúdia mimo Starej Turej  majú v zmysle platnej legislatívy 
nárok na 50% zníženie poplatku za komunálne odpady. Pre uplatnenie  zníženia 
poplatku na zdaňovacie obdobie roku 2016 je potrebné na oddelenie (MsÚ Stará Turá 
prízemie) predložiť žiadosť a doklady - prechodný pobyt v mieste školy a súčasne doklad 
o návšteve školy alebo potvrdenie o ubytovaní v internáte   v školskom roku 2015/2016. 
V prípade ubytovania mimo internátu kópiou nájomnej zmluvy, z ktorej je zrejmé, že 
v mieste školy študent uhrádza poplatok za odpad a súčasne potvrdenie o dennom 
štúdiu alebo potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad v mieste školy.

O úľavu je potrebné požiadať písomne do 31.1.2016.  V prípade ďalších otázok 
a doplnenie informácií môžete kontaktovať oddelenie daní a poplatkov mesta Stará 
Turá, Anna Oslayová tel. 032 7461627 alebo anna.oslayova@staratura.sk.

Anna Oslayová, ekonomické odd. MsÚ 
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Príprava 
turistického 
pochodu
Mladí Fénixáci už v prvej polovi-
ci septembra začali s prípravami 
na jubilejný 20. ročník turistic-
kého pochodu Pamätníkmi 
Bielych Karpát. Upratali vnútro 
aj okolie partizánskej nemocnice 
vo Vetešovom jarku, nachystali 
drevo na spoločné opekanie a na 
hrebeni Bielych Karpát starost-
livo očistili a upravili Dibrovov 
pomník. Už len aby 10. októbra 
vyšlo počasie a nálada bude 
zaručená. Srdečne pozývame 
predovšetkým rodiny s deťmi 
a začínajúcich turistov, pre kto-
rých je tento pochod určený. 

Berieme nových členov
Detská organizácia Fénix po-
zýva do svojich radov deti 
4.  – 6. ročníka základnej ško-
ly. Stretávame sa každú stredu 
o 16:00 hod. v Klube dôchod-
cov, kde máme svoju klubovňu. 
Pre našich členov organizujeme 
aktívne využívanie voľného času. 
Zameriavame sa  predovšet-
kým na turistiku, spoznávanie 
a ochranu prírody. Viac o našej 
činnosti nájdete na našej inter-
netovej stránke www.staratura.
do-fenix.sk.

Peter Ištoňa 
Detská organizácia Fénix

Tenisový turnaj 
„OSKORUŠA CUP 2015“
Počas tropickej horúčavy sa dňa 8. augusta 2015 uskutočnil 17. 
ročník tradičného medzinárodného tenisového turnaja „OSKORU-
ŠA CUP 2015“ v Starej Turej.

Tohto turnaja česko-slovenské-
ho priateľstva v losovanej štvor-
hre sa zúčastnilo 26 hráčov 
z obidvoch strán Javoriny, teda 
moravskej i slovenskej. Znovu 
sa stretli športovci, podnikatelia, 
zástupcovia miest a obcí, priaz-
nivci tenisu a priatelia dobrých 
vzťahov, nálady a pohody.

Turnaj slávnostne otvori-
li a vylosovali starostka dru-
žobného mesta Kunovice 
- Mgr. Ivana Majíčková, MBA 

a primátorka nášho mesta Ing. 
Anna Halinárová.

Po obdivuhodnom výko-
ne v extrémnom počasí zvíťa-
zili Marek Valášik s Robertom 
Orechovským z Nového Mesta 
nad Váhom.

Česko-slovenská družba 
sa upevnila i na večernej spo-
ločenskej akcii, kde pri zvu-
koch husieľ virtuóza Mirka 
Potfaja, pri vôni prasiatka a čare 
moravských vín a piesní sa 

vytvorila nezabudnuteľná at-
mosféra stretnutia priaznivcov 
tenisu podjavorinského kraja. 
Podujatie bolo podporené aj 

finančnou čiastkou z grantové-
ho systému na podporu športu 
mesta Stará Turá.

Ing. Igor Slezáček
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Futbal je náš svet
Na realizáciu projektu „Futbal je náš svet“ sme  si počasie priam ob-
jednali. Po chladných septembrových dňoch sa 10.9.2015 ukázalo 
posledné slnko. Krásne počasie bolo dôležité, nakoľko akcie sa malo 
zúčastniť 350 detí ZŠ v priestoroch štadiónu MFK v Starej Turej.

Cieľom projektu bolo pritiah-
nuť čo najviac detí za športom, 
zvýšiť návštevnosť športových 
krúžkov a vyplniť v čo najväčšej 
miere ich voľný čas zmysluplný-
mi aktivitami.

Preto sme v spolupráci 
s mestom Stará Turá,  Základnou 
školou a Centrom voľného času 
zrealizovali práve takto orien-
tovaný projekt. Zväčša chlapci, 
ale i zopár dievčat 3. - 7. roční-
kov ZŠ počas celého dopolud-
nia absolvovali rôzne futbalové 
hry a disciplíny. Na správnosť 
prevedenia cvičení dohliada-
li naši chlapci - dorastenci. 
Ostatné mladé dámy mali pestrý 
program pod taktovkou CVČ, 
v ktorom nielen tancovali, spie-
vali, ale i hrali na gitare či skúšali 

rôzne cvičenia, maľovali na tvár. 
Po absolvovaní príjemne 

stráveného dopoludnia boli deti 
odmenené nielen cukrovinkami 
a nápojom, ale i prezentačným 
materiálom s logom MFK Stará 
Turá.

Na záver chcem poďako-
vať mestu Stará Turá za finanč-
nú podporu projektu, vedeniu 
ZŠ a triednym učiteľom detí 
za spoluprácu,  šikovným 
p. učiteľkám z CVČ, deťom za 
aktivitu a radosť z činnosti, reali-
začnému tímu MFK a reštaurácii 
Salamander - rod. Makarovej za 
zabezpečenie občerstvenia pre 
všetkých zúčastnených.

za MFK Záhorová Sylvia

Majstrovstvá republiky 
v Slovenskej dáme
V Starej Turej sa dňa 12.9.2015 v reštaurácii Salamander konali 
Majstrovstvá Slovenska v Slovenskej dáme v kategórii dospelých 
a žiakov do 14 rokov. Jednalo  sa o medzinárodnú súťaž s účas-
ťou slovenských i českých špičkových hráčov.

V kategórii dospelých sa na prvom mieste umiestnil hráč Českej 
republiky pán Václav Krišta. Na druhom mieste sa umiestnil pán 
Ján Chvála zo Slovenskej republiky. Na treťom mieste sa umiestnil 
pán Jaroslav Dvořák z Českej republiky.

V žiackej kategórii sa majstrom Slovenska stal žiak našej školy 
zo Starej Turej Matúš Kotula. Na druhom mieste sa umiestnil 
žiak z Trenčína Filip Voznický. Na treťom mieste sa umiestnil 
žiak našej školy zo Starej Turej Valér Klimáček.

Majstrovstiev sa zúčastnilo 18 súťažiacich. Krásne zorga-
nizovanú súťaž rozhodoval pán Peter Voznický z Ivanoviec. 
Blahoželáme víťazom. P. Milata

Karate pre deti od 6 rokov pre školský rok 2015/2016

Máš chuť športovať? Vyskúšaj karate, zdokonalíš si svoju fyzickú 

kondíciu a posilníš športového ducha.

Prihlásiť sa môžeš každý týždeň:

pondelok 17.00 – 18.30 h

stredu  17.00 – 18.30 h

v telocvični na ZŠ ul. 

Hurbanova (vedľa mestského 

športového ihriska).

Informácie na tel. č.: 

0907 418 310, 0905 311 776
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Wushu centrum 
Stará Turá 
robí nábor
Počas školských prázdnin si deti oddýchli, nabrali nové sily 
do školy i do tréningov wushu. Zúčastnili sme sa wushu tá-
bora v Rakši, tradične organizovaným našimi priateľmi z Wu 
shu klubu Trnava pod vedením Eda Urbanoviča, kde sa deti 
okrem častých tréningov zabávali na nočných cestách odva-
hy, skúšali lukostreľbu, naučili sa niečo o liečivých bylinkách, 
ktoré si aj nazbierali a pripravili liečivý odvar, naučili sa nové 
zostavy so zbraňou aj bez zbrane, hľadali ukrytý poklad, lúštili 
rébusy a spoznali nových kamarátov rovnako, ako sa stretli 
s tými starými.

Wushu centrum Stará Turá pod vedením Jána Okruckého zase 
pripravilo Opekačku na Vŕškoch so zaujímavými hrami a sú-
ťažami. Rodičia sa spýtali na svoje deti, ako im to ide, v čom 
sa potrebujú zlepšiť.

V polovici septembra pripravilo Wushu centrum Stará 
Turá vystúpenie v telocvični ZŠ na ulici Komenského s pod-
porou vedenia školy. Účelom vystúpenia bolo predviesť de-
ťom prvého a druhého ročníka ukážku wushu a zoznámiť ich 
s týmto pojmom, ktorý väčšina ľudí v Európe pozná pod ná-
zvom kungfu. Cvičenci predviedli zostavy so zbraňou i bez 
zbrane a pridali aj nacvičený zápas. Potom si deti zo školy 
mohli vyskúšať niekoľko základných postojov a základy práce 
vo dvojici.

Wushu centrum Stará Turá robí nábor nových cvičencov 
počas celého septembra. Pozývame k nám každé dieťa od 6 ro-
kov, ktoré má chuť cvičiť, hýbať sa, spoznať nových kamarátov 
a naučiť sa tento krásny šport, ktorý rozvíja nielen pohyblivosť, 
posilňuje nielen svaly a zvyšuje nielen ohybnosť a presnosť, ale 
aj povzbudzuje ducha, posilňuje sebavedomie a učí skromnos-
ti. Pretože heslo nášho klubu znie:

Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť... (sám nad sebou, nad 
lenivosťou, pýchou a všetkým, čo nám bráni kráčať po ceste 
poznania).

Wushu centrum Stará Turá

Zápasy jesennej časti sezóny 2015/2016 
– Mestský futbalový klub Stará Turá

ROZPIS ZÁPASOV „MUŽI A“ V. LIGA SEVER:
8. kolo Cígeľ -Stará Turá Nedeľa, 27. september 2015, 15:30, V
9. kolo Stará Turá - Zemianske Kostoľany Sobota, 03. október 2015, 14:30, D
10. kolo Uhrovec - Stará Turá Nedeľa, 11. október 2015, 14:30, V
11. kolo Stará Turá - Chocholná - Velčice Sobota, 17. október 2015, 14:00, D
12. kolo Stará Turá - Bošany Sobota, 24. október 2015, 14:00, D
13. kolo Veľké Uherce - Stará Turá Nedeľa, 01. november 2015, 13:30, V
14. kolo Stará Turá - Trenčianska Turná Sobota, 07. november 2015, 13:30, D
15. kolo Brvnište - Stará Turá Nedeľa, 15. november 2015, 13:30, V

ROZPIS ZÁPASOV „DORAST“ V. LIGA SEVER:
8. kolo Stará Turá - Ladce Nedeľa, 27. september 2015, 13:00, D
9. kolo Bošáca - Stará Turá Sobota, 03. október 2015, 14:30, V
10. kolo Stará Turá - Domaniža Nedeľa, 11. október 2015, 12:00, D
11. kolo Prečín - Stará Turá Nedeľa, 18. október 2015, 11:30, V
12. kolo Košeca - Stará Turá Nedeľa, 25. október 2015, 11:30, V
13. kolo Stará Turá - Selec Nedeľa, 01. november 2015, 11:00, D
14. kolo Častkovce - Stará Turá Sobota, 07. november 2015, 13:30, V
15. kolo Stará Turá – Opatová nad Váhom Nedeľa, 15. november 2015, 11:00, D

ROZPIS ZÁPASOV „ŽIACI“ I. TRIEDA – starší žiaci (4. liga):
6. kolo Horné Sŕnie - Stará Turá Nedeľa, 27. september 2015, 10:30, V
7. kolo Stará Turá - Čachtice Nedeľa, 04. október 2015, 09:30, D
8. kolo Bobot - Stará Turá Nedeľa, 11. október 2015, 09:30, V
9. kolo Stará Turá – Skalka nad Váhom Nedeľa, 18. október 2015, 09:30, D
10. kolo Zamarovce - Stará Turá Nedeľa, 25. október 2015, 09:00, V
11. kolo Dolná Súča - Stará Turá Nedeľa, 01. november 2015, 09:00, D

ROZPIS ZÁPASOV „MUŽI „B“ VII. liga – JUH:
8. kolo Stará Turá B – Lúka nad Váhom Nedeľa, 27. september 2015, 15:30, D - Kostolné
9. kolo Bzince p. Javorinou - Stará Turá B Nedeľa, 04. október 2015, 14:30, V
10. kolo Stará Turá B - Hrádok Nedeľa, 11. október 2015, 14:30, D - Kostolné
11. kolo Potvorice - Stará Turá B Nedeľa, 18. október 2015, 14:00, V
12. kolo Stará Turá B – Dolné Sŕnie Nedeľa, 25. október 2015, 14:00, D - Kostolné
13. kolo Brezová p. Bradlom - Stará Turá B Sobota, 31. október 2015, 13:30,V

ROZPIS ZÁPASOV „PRÍPRAVKA“ JUH II mix – prípravka:
4. turnaj organizátor PŠK Bzince pod Javorinou Nedeľa – 26.09.2015 od 9.00 h, V
Stará Turá • TJ Krajné • PŠK Bzince p. J. • OFK Čachtice • BK Brezová
5.turnaj organizátor OFK Čachtice Nedeľa – 03.10.2015 od 9.00 h, V
Stará Turá • TJ Krajné • PŠK Bzince p. J. • OFK Čachtice • BK Brezová
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