
Lampiónový sprievod
Stredná a staršia generácia si ešte veľmi 
dobre pamätá ten zvláštny zvyk, keď sa 
hlúčiky ľudí svorne zhromaždili do sivých, 
sychravých ulíc vrcholiacej jesene, aby ich 
na chvíľku rozžiarili malými svetielkami 
ukrytými v pestrofarebných papierových 
puzdrách. Lampiónový sprievod. 

Čo tie slová v nás vyvolávajú? Nostalgiu, 
spomienky na detstvo, či negatívne asociá-
cie spojené s odvrátenou tvárou totalitného 
režimu? 

Tieto podujatia dnes zažívajú svoju 
renesanciu a sú veľmi obľúbené najmä 
u najmenších obyvateľov. Veríme, že inak 
tomu nebude ani v našom meste. Pri prí-
ležitosti vzniku Československej republiky 
(28. október) mesto Stará Turá v spolu-
práci s Centrom voľného času a Základnou 
umeleckou školou pripravujú lampiónový 
sprievod. 

28. október je vari najvýznamnejší 
z pamätných dní našej histórie, ktoré nezís-
kali titul štátneho sviatku. Slováci vznikom 
tejto republiky po boku bratského národa 
prvýkrát nadobudli svoj vlastný štátny útvar 
a zaradili sa na mapu európskych demokra-
cií. Špecifický význam mal zvlášť pre tento 
región, kde sa celkom prirodzene už od 
nepamäti vytvárali naše bratské prepoje-
nia a tmel vzájomnej súdržnosti dvoch tak 
blízkych národov. V tomto období Stará 
Turá získala železnicu a naštartoval sa jej 
priemyselný rozvoj. Postavila sa meštian-
ska škola a českí pedagógovia pomáhali 
zvyšovať tunajšiu vzdelanosť. Prezident T. 
G. Masaryk Starú Turú osobne navštívil, 
dokonca existovali dobré vzájomné vzťahy 
medzi jeho rodinou a okruhom Royovej 
spolupracovníkov... 
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Lampiónový sprievod 
27. október, 17.00 h, zraz pred CVČ

Pamiatka zosnulých na 
mestskom cintoríne
30. október, 14.00 h, 
Mestský cintorín

Mesto Stará Turá si Vás dovoľuje pri tejto významnej udalosti srdečne pozvať na lampiónový sprievod, 
ktorý bude v piatok 27. októbra 2017. Trasa sprievodu bude od Centra voľného času cez pešiu zónu 

a ukončený bude pri pamätníku obetiam 1. sv. vojny.  Zraz bude o 17.00 hod. pred Centrom voľného času. 

Všetci ste srdečne vítaní.
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Obnova budov hasičských zbrojníc a hasičskej techiky
Dňa 17.07.2017 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
výzvu  číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Účelom výzvy je podpora zvý-
šenia ochrany pred požiarmi 
prostredníctvom výstavby, 
rekonštrukcie a modernizá-
cie stavieb a opravy budov, 
nadobudnutie budov na účel  
hasičských staníc a hasič-
ských zbrojníc podľa § 2 písm. 
c) zákona  č. 526/2010 Z. z. 
o poskytovaní dotácií v pôsob-
nosti Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy sme dňa 
28.8.2017 predložili štyri žia-
dosti o poskytnutie dotácie na 
rekonštrukcie, opravy a obnovy 
hasičských zbrojníc na projekty :
• „Oprava a údržba hasič-

skej zbrojnice v Starej Turej“ 

nachádzajúcej sa na Mýtnej 
ulici, 

• „Prístavba hasičskej zbrojnice 
v Topoleckej“

• „Prístavba hasičskej zbrojnice 
v Papradi“

• „Oprava a údržba hasičskej 
zbrojnice v Drgoňovej Doline“

Pre každý projekt bolo možné 
požiadať dotáciu do výšky  30 
000 € so spolufinancovaním 
mesta  vo výške najmenej 5 % 
z celkových výdavkov z vlast-
ných prostriedkov alebo iných 
ako verejných prostriedkov. Táto 
spoluúčasť bola uznesením č. 11 

– XXX/2017 z XXX. zasadania 
MsZ schválená.

V prípade požiarnych zbroj-
níc Papraď a Topolecká uva-
žujeme s prístavbou budov 
a u Starej Turej a Drgoňovej 
Doliny pôjde o výmenu okien, 
garážových brán a opravu stre-
chy a fasády.

Požiadali sme i o pridele-
nie hasičskej techniky  značky 
IVECO Daily pre DHZM Papraď 
(január 2017) a tiež v marci 2017 
o IVECO Daily pre DHZM 
Topolecká.

Veľkým problémom pre naše 
mesto je hrozba búrok s veľ-
kou intenzitou dažďa a s tým 
súvisiacich prudkých nárazo-
vých vetrov, ktoré spôsobujú 
záplavy. Preto sme tiež požiadali 
Dobrovoľnú požiarnu ochranu 
SR o pridelenie troch súprav 
protipovodňových vozíkov pre  
DHZM Topolecká, Drgoňova 
Dolina a Papraď.

Dobrovoľné hasičské zbory 
sa významnou mierou zapá-
jajú pri odstraňovaní následkov  
vzniknutých mimoriadnych uda-
lostí, hasení požiarov v  celom 
katastrálnom území  mesta Stará 
Turá. DHZM-ky sa podieľajú 
i na technickej pomoci orga-
nizovania motokrosu Myjava. 
Organizujú popoludnia so všet-
kými záchrannými a policajnými 
zložkami SR, kde predvádzajú 
dynamické záchrany. Technicky 
sa podieľajú i  na organizovaní 
kultúrnych podujatí v spolupráci   
s mestom Stará Turá (Slávnosti 
bratstva Čechov a Slovákov na 
Javorine, Oslavy SNP na vrchu 
Roh Lubina, Staroturiansky jar-
mok, Festival Divné veci, orga-
nizujú každoročne sviatok dňa 
detí a ďalšie  akcie mesta). A za 
to im patrí naša vďaka.

Ing. Iveta Petrovičová 
vedúca organizačného oddelenia

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej informuje občanov
Rekonštrukcia plynovodov 
v Starej Turej
Mesto Stará Turá vydalo pre SPP Distribúcia, 
a. s. Bratislava v roku 2016 stavebné povole-
nia pod spis. zn.:2426/2016-TS1/A10-Med 
na stavbu „Rekonštrukcia RS plynovodov 
Stará Turá, ul. Mýtna, 1. sc-OU0633“ a pod 
spis. zn.:1764/2016-TS1/A10-Med na stavbu 

„Rekonštrukcia RS plynovodov Stará Turá, 
ul. Mýtna, 1.sc-OU00633“. Rekonštrukcia 
plynovodov bola povolená na uliciach 
Mýtna, Hurbanova, Dibrovova, 8. apríla, 
Hviezdoslavova, Štúrova a Sasinkova a na 
Nám. Slobody.

O realizácii týchto stavieb boli obča-
nia informovaní verejnou vyhláškou a tak-
tiež oznamami v ktorých termín realizácie 
bol stanovený na obdobie od 08/2017 do 
11/2017. 

Na základe telefonického dožiadania 
nám dodávateľ stavby spol. Compact – Gas, 
s. r. o. Žilina zaslal upresnenie termínov 
vykonávania prác spojených s rekonštruk-
ciou STL a NTL plynovodov.

Jedná sa o výmenu starých rozvodov 
plynu po prekročenej životnosti plynového 
potrubia a zmenu tlakových hladín z NTL 
na STL.

Dotknuté budú nasledovné ulice:
Námestie slobody 04.09.2017 – 08.10.2017
Ul. Hurbanova 04.09.2017 – 08.10.2017
Ul. Mýtna 18.09.2017 – 15.10.2017
Ul. Dibrovova 18.09.2017 – 14.11.2017

Ul. Štúrová 18.09.2017 – 14.11.2017
Ul. Sasinková 02.10.2017 – 14.11.2017
Ul. Hviezdoslavová 02.10.2017 – 14.11.2017
Následne budú realizované povrchové 
úpravy a úpravy zelene do termínu 
15.12.2017. Jednotlivé prepoje k rodinným 
domom budú realizované vždy po ucelených 
úsekoch, odstávka plynu bude minimalizo-
vaná na niekoľko hodín a občania budú vždy 
včas o nej informovaní.

Touto cestou sa spol. Compact – Gas, 
s.  r. o. Žilina dotknutým občanom mesta 
Stará Turá chce ospravedlniť za vzniknuté 
nepohodlie a požiadať ich o trpezlivosť.  

Pri rekonštrukčných prácach na ulici 
Hurbanova dochádza ku stretu s končia-
cou sa akciou TECHNOTURU - výmena 
teplovodného potrubia. Dodávatelia oboch 
akcií sa dohodli na postupe pri spoločných 
miestach realizácie.

Z činnosti odd. výstavby, ÚP a ŽP 
Mestského úradu v Starej Turej.
V mesiaci september pripravilo Oddelenie 
výstavby ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej 
Turej žiadosť o poskytnutie dotácie k pro-
jektu „Rekonštrukciu strechy a rekonštruk-
cia elektroinštalácie telocvične Základnej 
školy, Hurbanova 128/25, Stará Turá - elo-
kované pracovisko ZŠ Ul. Komenského 
320/1“, v rámci Výzvy na predloženie žia-
dostí o poskytnutie finančných prostried-
kov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 
novej telocvične na rok 2017, ktorú vypí-
salo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. Konečný ter-
mín na predloženie žiadostí podľa zverej-
nených požiadaviek bol 29. september 2017. 
Projekt rieši rekonštrukciu strechy (zmenu 
tepelnoizolačných vlastností) a rekon-
štrukciu elektroinštalácie vrátane osvetle-
nia cvičebného priestoru (hracej plochy). 
Celkové náklady na projekt sú vyčíslené 
v sume 82 612,76 €  (rekonštrukcia strechy: 
67 090,76  € a rekonštrukcia elektroinštalá-
cie: 13 969,80 €). 

Výrub drevín
Opätovne ako každý rok upozorňujeme 
občanov, právnické a fyzické osoby na 
povinnosti spojené s výrubom drevín. 
Obce majú vo veciach ochrany drevín isté 
povinnosti i právomoci – jednou z nich je 
aj vydanie súhlasu alebo nesúhlasu s výru-
bom dreviny. Žiadosť o vydanie súhlasu na 
výrub dreviny má predpísané náležitosti 
a žiadateľ je povinný ju riadne vyplniť a k nej 
doložiť predpísané doklady. Pri povoľovaní 
výrubu drevín úrad posudzuje najmä ich 
zdravotný stav, nepriaznivý vplyv na zdra-
votný stav obyvateľov, nepriaznivý vplyv na 
stavby a pod. Žiadosť je spojená s poplatkom 
(fyzické osoby 10 €, právnické osoby 100 €).

pokračovanie na str. 3
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§ Dňa 15.7.2017 v čase o 01:15 hod. nahlá-
sila pracovníčka MKS, že na ulici SNP 

stojí v strede vozovky muž od pol pása nahý 
a v ruke drží cca 2,5 m vzpriamenú dosku. 
Hliadka MsP oznam preverila, muž sedel na 
obrubníku a dosku mal opretú o premostenie 
tak, že zasahovala do polovice vozovky. Tváril 
sa ako keby chytal ryby.  Hliadka v osobe spo-
znala M. R. zo Starej Turej, ktorý bol silne pod 
vplyvom alkoholu. Dosku hliadka z vozovky 
odstránila. Menovanému bolo odporučené 
vzhľadom na jeho stav, že bude odvezený do 
miesta bydliska, čo rázne odmietol. Vraj sa 
domov prejde sám. Po chvíli nabral správny 
smer a odišiel.

§ Dňa 18.7.2017 požiadala vedúca soci-
álneho oddelenia hliadku MsP, o vyko-

nanie súčinnosť pred poštou v čase od 08:00 
do 09:15 hod. Na uvedenom mieste mali 
Staroturianskemu bezdomovcovi pánovi T. 
T. brať jeho sociálne dávky neznámi mladíci. 
Menovaný ich mal čakať ráno o 08:00 hod. 
pred poštou. Mladíci mali údajne jeho OP 
na ktorý by si zobrali jeho dávky. Nik však 
v sledovanom čase neprišiel a preto sociálne 
dávky bola pánovi T. T. prevziať pracovníčka 
sociálneho oddelenia.

§ Dňa 21.7.2017  v čase o 00:44 hod. 
požiadala telefonicky pani R. o kontrolu 

v okolí budovy Domu kultúry, odkiaľ počula 
spev a hlasitú vravu. Oznam bol preverený, na 
boku budovy pred skúšobňou sa nachádzala 
skupina 10 členov hudobného telesa, ktorí 
sedeli vonku a spievali. Dôvodom ich konania 
bolo, že v skúšobni je hrozné teplo. Hliadka 
ich upozornila na rušenie nočného kľudu 
a vyzvala, aby vonkajšie priestory opustili, 
čo po chvíli urobili a uvedený priestor opustili.

MsP Stará Turá

Z denníka MsPAko sme hospodárili 
v prvom polroku
Tabuľky, čísla, percentá, kalkulácie – pre mnohých nezáživné a nezaujímavé čítanie, no 
občas nevyhnutné, a to nielen z pohľadu mesta, školy či inej organizácie, ale aj z pohľadu 
každej  rozumne hospodáriacej rodiny. Pretože informovanosť občanov o ekonomickej situ-
ácii mesta považujeme za dôležitú,  predkladáme stručné vyhodnotenie plnenia rozpočtu 
Mesta Stará Turá k 30. júnu 2017.

Z tabuľky vyplýva, že Mesto dosiahlo ku 
koncu 1. polroka prebytok v rozpočte vo 
výške 744 175 €.  Celkové príjmy mesta k 30. 
júnu predstavovali sumu 3 086 601 €, čo je 
38,63 %, celkové výdavky sumu 2 342 426 
€, čo je 29,31 %. 

Príjmová časť rozpočtu je tvorená príj-
mom z podielových daní, z daní z nehnuteľ-
ností, príjmom zo štátnych dotácií, ktorými 
mesto financuje prenesený výkon štátnej 
správy. Významný zdroj príjmov pre mesto 
predstavujú aj poplatky za tuhý komunálny 
odpad. 

Bežné výdavky v objeme 2 249 351 € boli 
použité hlavne  na financovanie vzdelávania 
(ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ), administratívy, odpa-
dového hospodárstva, sociálnych služieb, na 
udržiavanie komunikácií či verejnej zelene, 
na podporu kultúrnych a športových akcií. 

Na základe uvedených skutočností  
môžeme konštatovať, že Mesto pristupovalo 
v 1. polroku  k hospodáreniu zodpovedne. 
Podrobné informácie o programovom roz-
počte mesta, jeho čerpaní spolu s monito-
rovacou správou nájdete na internetovej 
stránke mesta. 

Schránka pre vaše návrhy a podnety
V súvislosti s monitoringom sociálnych 
potrieb občanov mesta Stará Turá vás vyzý-
vame, aby ste vyjadrili svoju spokojnosť so 
sociálnymi službami či sociálnou pomocou, 
ktorú mesto poskytuje. Rovnako môžete 
vyjadriť aj svoje podnety, návrhy a pripo-
mienky k poskytovaniu sociálnej pomoci, 
podpory a sociálnych služieb. 

Okrem e-mailovej a telefonickej komu-
nikácie môžete využiť možnosť zanechať svoj 
odkaz aj písomne v schránkach na to urče-
ných. Pisatelia sa nemusia obávať vyzradenia 
svojej identity, pretože všetky odkazy môžu 
zanechať aj anonymne. 

Sociálne oddelenie MsÚ

Schránky sa nachádzajú na týchto miestach: 

Formuláre žiadosti si môžete vyzdvihnúť 
na Mestskom úrade, oddelenie výstavby 
územného plánovania a životného pros-
tredia alebo na internetovej stránke mesta. 

Výrub drevín sa realizuje spravidla 
v mimovegetačnom období (1.10 - 31.3.). 
Preto upozorňujeme verejnosť na včasné  
podanie kompletnej žiadosti, keďže úrad 
musí v súlade so správnym poriadkom 
vykonať miestu obhliadku a vydať roz-
hodnutie v danej veci,  čo časovo pred-
stavuje lehotu 30 dní.

Špeciálne upozorňujeme, že v území 
so štvrtým alebo piatym stupňom 
ochrany je výrub drevín zakázaný.

Spracoval: Odd. výstavby, ÚP a ŽP

Oddelenie výstavby, 
ÚP a ŽP…
pokračovanie zo str. 2
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S P O L U 
Rozpočet 

2017           
Rozpočet 

2017           
Rozpočet 

2017 
Rozpočet 

2017 
Rozpočet 

2017           
(schválený) III. zmena Plnenie Rozdiel rozdiel 

v € v € v € v € v % 
Bežný + 

Kapitálový 
rozpočet 

spolu 

príjmy spolu (BR + KR): 6 526 298 7 211 365 3 064 481 -4 146 884 42,50 
výdavky spolu (BR + KR): 7 090 133 7 941 566 2 316 622 -5 624 944 29,17 
Celkový výsledok 
hospodárenia: -563 835 -730 201 747 859 1 478 060   

            
Finančné 
operácie       

(FO) 

príjmy (FO) 613 000 779 366 22 120 -757 246 2,84 
výdavky (FO) 49 165 49 165 25 804 -23 361 52,49 
Finančné operácie CELKOM: 563 835 730 201 -3 684 -733 885   

            

Celkový 
rozpočet:  

výsledný rozpočet príjmov: 7 139 298 7 990 731 3 086 601 -4 904 130 38,63 
výsledný rozpočet výdavkov: 7 139 298 7 990 731 2 342 426 -5 648 305 29,31 
VÝSLEDNÝ ROZPOČET: 0 0 744 175 744 175   

Budova Mestského úradu 
(pri vstupe do budovy)

Budova Domu štátnej správy 
(na 1. poschodí,  pri dverách č. 205) 
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OBČIANSKA INZERCIA

• Výrub  rizikových 
stromov  pomo-
cou horolezeckej 
techniky, kosenie 
záhrad a sadov. 
Ceny dohodou. 
Bližšie informácie na 
tel. č. 0949 339 169.

• Orez, výrez a porez 
ovocných a kompli-
kovaných stromov. 
Rezanie a štiepanie 
dreva štiepačkou, 
čistenie zanedbaných 
pozemkov. Rýchlo, 
lacno a spoľahlivo. 
Bližšie informácie na 
tel. č. 0919 320 767.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
R O Z H O D N U T I E
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 23. júna 2017 
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov podľa čl. 89 
ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona 
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľby orgánov samosprávnych krajov  sa uskutočnia 
v sobotu 4. novembra 2017 od 700 – 2200 hod.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom 
totožnosti.

 Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

Miesto konania volieb
Okrsok č. 1 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie-
veľká zasadačka č. dv. 136

Mesto
Družstevná 430-452, 454, 456-481, 483-485, 487-501, 

507-512, 677, 680, 689-690, 692-693, 740, 745
Hurbanova 156-157, 3157
Podjavorinskej 516, 519, 524-535
SNP 3, 265-266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675
Okrsok č. 2 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Základná škola, 
Hurbanova ul. č. 128/25

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 
pre voličov bývajúcich na ulici

Požiarna zbrojnica, 
Mýtna ul. č. 554/18, I. posch.

Dubník I. a II. 1031, 1111, 1144, 1157, 1162, 1175, 1176, 1184, 1190, 1320
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 612-652, 712-723, 741, 2707
Lúčna 3024-3026, 3028-3030
Mýtna 290, 537, 539, 541, 544-553, 555-557, 595
Němcovej 654-659
Sadová 3000-3010, 3012-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3033, 3037
Štúrova 108, 127, 559-594, 596-611, 653, 683-687, 738, 739, 750
Uhrova 660-673, 701-711
Okrsok č. 4 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Jiráskova ul. č. 168/16, Prevak, 
bývalé dets. jasle, prízemie

Dibrovova 220-229, 232-238, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 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 
pre voličov bývajúcich na ulici

Dom kultúry Javorina 
č. 378/55, učebňa č. 82

Gen. M. R. Štefánika 363-368, 383-385
Lipová 369-371
SNP 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, býv. kaviareň

Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 304, 308-317, 676
Holubyho 283, 289, 318, 335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 119, 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263
Trávniky 2551-2599, 2576, 2601-2604, 2607, 

2613-2614, 2621, 2630, 2635, 2642
Okrsok č. 7 – 
Drgoňova dolina

Požiarna zbrojnica, 
I. poschodie č. d. 1239

Černochov vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330
Drgoňova dolina 1203-1254, 1316, 1324, 1327
Durcova dolina 1297-1315, 1323, 1328, 1332-1333
Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom, č. d. 1569
Jazviny 1726--1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1728, 1791-1798, 1800-1804, 1809, 1811, 1813, 
 1817-1818, 1820-1821, 1823, 1825, 1829, 1835, 1837
U Mikulcov 1759-1789
Okrsok č. 9 – Topolecká Požiarna zbrojnica č. d. 2118
Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2255, 2258, 2260, 2265-2266, 2269, 2274-2276, 
 2281, 2282, 2284, 2285, 2289, 2291, 2293
Okrsok č. 10 – Súš Požiarna zbrojnica č. d. 2462
Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2526, 2600, 2605, 2608, 2626, 2637, 2638, 2644
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612

Mesto Stará Turá 
Vás pozýva na kultúrne podujatie 

 
 
 
 
 

12.októbra 2017 o 17.00  
Dom kultúry Javorina 

Účinkujú: 

Danka Magálová  
Ľubo Virág  

Vstup voľný 
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Nový bytový dom na 
Ul. Hlubockého sa stal 
majetkom mesta
Mesto Stará Turá nadobudlo 
kúpnou zmluvou, ktorej vklad 
bol povolený pod č. V 2503/2017 
dňa 07.08.2017, bytový dom 
na Ul. Hlubockého č. 306/27 
do svojho majetku a tak nám 
pribudlo do bytového fondu 
15 nových nájomných bytov, 
z toho 3 trojizbové a 12 dvo-
jizbových. Mesto odkúpilo 
tento bytový dom od spoloč-
nosti STINEX, s.  r.  o. Nové 
Mesto nad Váhom a to z úveru 
poskytnutého zo ŠFRB vo 

výške 402 250,00 € a z dotácie 
poskytnutej  Ministerstvom  
dopravy a výstavby SR vo výške 
268 160,00 €. Z vlastných zdro-
jov bola vyplatená suma 7,65 €.

V súčasnej dobe  vedieme  
v evidencii približne 60 žiadostí 
o byt a tak sme radi, že sme 
mohli od 1.9.2017 pomôcť ďal-
ším 15 žiadateľom, ktorí spĺňajú 
prísne kritériá stanovené práv-
nymi predpismi, vyriešiť ich 
bytovú otázku.

Majetkové oddelenie 

D N I  J E S E N N É H O  Z B E R U
1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 

pre rodinné domy a priľahlé časti  2. 10. – 8. 10. 2017
V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta 
veľkorozmerné kontajnery. Do veľkorozmerného kontajnera je možné ukla-
dať veľkorozmerný odpad ako napríklad starý nábytok - postele, sedačky, 
kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo 
najmenej miesta v kontajneri), koberce, matrace, dvere, linoleum, drevené 
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 8. októbra (nedeľa) sa 
budú dni jesenného zberu končiť a kontajnery sa budú zo stanovíšť odvá-
žať. 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 vyvážať celoročne do Zberného dvora.
Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 0700 – 1330, STREDA: 0700 – 1700, SOBOTA: 0800 – 1200

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jesenného 
zberu od 2. októbra do 8. októbra 2017:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, 
Topolecká – pri bývalom Kultúrnom dome, Papraď – pri odbočke na 
Podlipovec, 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  
  2. októbra – 13. októbra 2017

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  7. októbra 2017

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. Kontajner umiestnený za DOMOM KULTÚRY 
NESLÚŽI na nebezpečný odpad.

•  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: 7.10.2017
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.00 – 09.20  pri bývalom obchode
Súš 09.30 – 09.50  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.05 – 10.25  pri bývalom Kultúrnom dome
Koštialova dol. 10.35 – 10.55  pri dome p. Černáka
Papraď 11.05 – 11.25  pri obchode, pri pož. zbrojnici
Durcova dolina 11.35 – 11.55 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.05 – 12.25 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.30 – 12.45 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
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Novinky zo ZŠ
Našu školu navštevuje v školskom roku 
2017/2018 694 žiakov (z nich 12 si plní 
povinnú školskú dochádzku v zahraničí), 
z toho je 337 dievčat a 357 chlapcov. Na 1. 
stupni máme 343 žiakov v 15 triedach a na 
2. stupni máme 351 žiakov v 14 triedach. 
V tomto školskom roku máme 8 oddelení 
ŠKD, ktoré navštevuje 243 žiakov.

Máme za sebou prvý školský mesiac. 
Už si na svoje povinnosti zvykli aj žiaci 1. 
ročníkov, ktorých prvé dva týždne odprevá-
dzali rodičia k triedam. Na 1. stupni na Ulici 
Komenského sme z dôvodu bezpečnosti detí 
uzamkli školu a sprístupnili sme iba 1 vchod, 
kde máme službu. V prípade neprítomnosti 
upratovačky majú rodičia k dispozícii zvon-
ček a číslo telefónu. Deti prichádzajúce ráno 
skoršími spojmi, môžu na vyučovanie čakať 
v budove školy. 

14. septembra absolvovali žiaci 2. 
stupňa účelové cvičenia v prírode. V spolu-
práci s CVČ Stará Turá, organizáciou Fénix 
a Streleckým klubom žiaci prežili úžasné 
dopoludnie a zasúťažili si na 8 stanovištiach 
v okolí priehrady Dubník.

Vo všetkých toaletách na celej škole 
máme k dispozícii mydlo a v ŠKD aj toa-
letný papier. Na webovej stránke školy máme 
aj ponuky krúžkov, na ktoré sa môžu žiaci 
napísať a navštevovať ich v tomto školskom 
roku. Návšteva všetkých krúžkov je v škole 
bezplatná. Už 2 týždne zberáme šípky 
a máme usilovných zberačov, o ktorých vás 
budeme informovať v ďalšom čísle.

Mgr. Lenka Durcová

Stredná odborná škola, Športová 675,  Stará Turá
 
v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

platnom znení

v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) na podanie návrhov na 

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru - za účelom prenájmu 
priestorov na bufet. 

Účel nájmu:  Bufet  - 72 m2

Podmienky nájmu
Minimálna cena nájmu: 
- 8,00 € ročne za 1 m2 podlahovej plochy. Okrem nájmu budú nájomcovi 
fakturované náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru: 
plyn – vykurovanie, elektrická energia, vodné, stočné, dažďová voda 
(mesačné preddavkové platby, ročné vyúčtovanie).

Doba platnosti zmluvy o nájme:
- na dobu určitú, odo dňa uzatvorenia zmluvy do 30.10.2020.

Spôsob predloženia cenovej ponuky: 
Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou 
v uzatvorenej obálke s označením „Prenájom priestorov – bufet – 
NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 08.10.2017 do 10:00 h, na adrese Stredná 
odborná škola, Športová 675, 916 01  Stará Turá. Do súťaže nebude 
možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený alebo predložený na adresu 
vyhlasovateľa po stanovenej lehote. 

Bližšie informácie získate na webovej stránke školy.

 Ing. Milan Duroška, riaditeľ SOŠ

Kristína a Tomáš, 
opäť ocenení
„Čo Vás napadne, keď sa povie slovo dovolenka? Spome-
niete si na svoju najlepšiu dovolenku? Predstavíte si to dlhé 
balenie kufrov, alebo ako ležíte na pláži a oddychujete pri 
mori, či chodíte po horách?“

Túto istú otázku  položili deťom 
vo výtvarnej súťaži „Ideme na 
dovolenku“ v Informačnom 
centre Europe Direct, v mesiaci 
jún. 

Hlavný porotca súťaže, 
výtvarník a maliar zo ZUŠ Senica 
Štefan Orth, vyberal víťazov 
z viac ako 200 výtvarných dielok. 
Celkovo sa do súťaže zapojilo 18 
škôl a ocenenie bolo udelené v 4 
kategóriách – materské škôlky, 
I. i II. stupeň základných škôl 
a ZUŠ. Ocenil, že prišlo veľmi 
veľa kvalitných prác, pričom 
vyzdvihol aj rôzne techniky 

spracovania výtvarných dielok.  
Deti kreslili, kam by sa chceli cez 
leto pozrieť, čo všetko na dovo-
lenke pri mori, alebo v Tatrách, 
zažili. Nakreslili, či cestovali  lie-
tadlom, autom, vlakom, loďou, 
dokonca i balónom. Medzi 
hlavnými ocenenými nechýbali 
ani žiaci výtvarného odboru 
Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej, Kristína Hrubá 
a Tomáš Vandlík, ktorých 
umelecky vedie, Mgr. Miroslava 
Lacová. Obidvaja sú víťazi via-
cerých celoslovenských i medzi-
národných súťaží a tiež víťazi 

viacerých výtvarných súťaží, 
ktoré vyhlásilo Informačné cen-
trum Europe Direct v Senici.

 Pri vernisáži oceneným 
deťom zagratuloval i zástupca 
primátora mesta Ján Hurban. 

Výstavu najlepších prác súťaže 
si môžete pozrieť do konca sep-
tembra na MsÚ v Senici.

ZUŠ Stará Turá
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Októbrová pozvánka z Centra voľného času Stará Turá 
• Na stredu 4. 10. o  15.00 hod pripravujeme 

pre deti od 7 rokov súťažno-pracovné pod-
ujatie GAŠTANIÁDA. Deti budú z gašta-
nov vyrábať malých gaštankov, ale dostanú 
i návod a inšpiráciu, ako gaštany využiť 
i  inak. Materiál na prácu s týmto prírod-
ným materiálom budú mať deti k dispo-
zícii v CVČ, ale kto má možnosť, môže si 
priniesť i svoje gaštany. 

• V stredu 18. 10. o 17.00 hod radi privítame 
v kaviarni DK Javorina mladších i starších 

na motivačnej besede s názvom Vo vzťahu 
s temperamentom. Beseda je určená 
pre všetky vekové kategórie, pre mužov 
i ženy a jej obsahom je  zábavný pohľad 
na život v dvojici, kde je každý z partne-
rov iný. Možno sa len zabavíte a možno 
zistíte, prečo sa dvaja vo vzťahu vadia, či 
ako ísť na partnera, aby to klapalo. Vstup: 
bezplatný

• Na začiatku jesenných prázdnin opaku-
jeme pre veľký úspech akciu Noc duchov, 

ktorá je určená len pre odvážne školopo-
vinné deti z I. stupňa ZŠ, ktoré navštevujú 
niektorý zo záujmových krúžkov v CVČ.  
Uskutoční sa v dňoch 27. – 28. 10. 2017. 
Noc, ktorú deti v CVČ prežijú bude zážit-
kovou aktivitou plnou hier a súťaží, nebude 
chýbať vyvolávanie duchov a ani straši-
delná diskotéka. Vstupenkou pre dieťa 
bude strašidelný kostým. Podmienkou 
účasti je i spacák a súhlas rodičov. Deti 
je treba vopred  prihlásiť do 20. 10. 2017

Október – mesiac úcty k starším Zlatíčka či novodobí otrokári?
Tak túto otázku si čoraz častejšie kladiem 
pri pohľade na správanie sa malých detí ku 
svojim starým rodičom. A verte, že v centre 
voľného času k tomu mám more príležitostí. 

„Vypadni už!“ rozlúčilo sa (už nie tak malé) 
dievčatko s dedkom, ktorý ju doviedol na 
krúžok.

„Prines mi ho!“ prikázal chlapec babičke, keď 
zistil, že si zabudol v škole peračník.
Hovoríte si i vy, že je strašné, ako sa dnes 
niektoré deti správajú k starým rodičom? Je, 
ale oveľa horšie je, že prarodičia sú ochotní 
takéto správanie tolerovať a akceptovať. 
Nebránia sa. Niekedy síce šomrú a tichým 
hlasom (aby nerobili hanbu na verejnosti) 
protestujú, častejšie však bez slov plnia 
úlohy, príkazy a rozmary svojich vnúčikov 
a niekedy len zahanbené a ospravedlňujúce 
pohľady prezrádzajú, čo v tomto momente 
prežívajú. 
Na novú (inú) úroveň sa dostalo i čarovné 
slovíčko prosím, ktoré je  v očiach detí 
vlastne len akýmsi potvrdením (zosil-
nením) príkazu. „Pitie!“ zavelil chlapec 
a vytrčil ruku smerom k babke, ktorá mu 
držala batoh. „A to čo má byť?“ zaprotesto-
vala babička. „Kde máš čarovné slovíčko?“ 
„Pitie, prosím,“ povedal chlapec a prosím 
v jeho podaní vyznelo doslova urážlivo. 
Jeho tónom hlasu a grimasou bolo ponížené 
a zneuctené.  Dovolím si tvrdiť, že v slovníku 
niektorých detí prestalo byť slovko prosím 
symbolom maličkej pokory a stalo sa len 

povinným slovným prídavkom k ľahšiemu 
dosiahnutiu služby či veci.
Mnohí starí (i prastarí) rodičia nosia 
deťom školskú kapsu, takže nie je výnim-
kou, že do šatne vstúpi babička ovešaná 
nákupmi, cez plece má prehodenú školskú 
kapsu, v jednej ruke vrecúško s papučami 
a v druhej keks, z ktorého dáva odhryznúť 
vnukovi, a vedľa nej kráča mládenec s mobi-
lom v ruke. Babička v šatni zloží bremená, 
vyzlečie malému bundu, posadí ho a prezuje 
ho. Pokiaľ nie je mládenec celkom zaujatý 
a pohltený prácou s mobilom, niekedy je 
tento akt sprevádzaný i slovným prejavom 
dieťaťa: „Neťahááj! Čo robíš? Rýchlejšie!“  
Niekedy má babička „šťastie“ a prežije to 
bez slovného komentára.
Rovnaký obraz, ako je nám prezentovaný 
z dôb otrokárskeho či feudálneho zriadenia. 
Vzťah otrokár – otrok, pán – sluha.
Čo, alebo kto je príčinou takéhoto správania 
detí ku starým rodičom?
Spoločnosť? Škola? Dieťa samé?
Ani spoločnosť, ani škola, ani dieťa.
Na vine si je každý jeden starý rodič sám.
Ako je to možné?
Tým, že stratil úctu sám k sebe. Tým, že 
dovolil svojmu malému zlatúšikovi prekra-
čovať hranicu a možno za trochu priazne, 
božtek či objatie, možno pod tlakom „psieho 
pohľadu“ či sĺz malého manipulátora je často 
ochotný urobiť i veci, s ktorými nie je vnú-
torne stotožnený a sám intuitívne cíti, že 
takto by to predsa nemalo byť. Je naučený 

zo svojho detstva, že k starším ľuďom je 
slušné a prirodzené správať sa s rešpektom 
a s úctou. Veď takto ho to kedysi učili.
Áno, takto ho to kedysi učili. Vzorom, reš-
pektom a pravidlami správania, ktoré sa 
nemohli prekročiť.
I dnešné deti sa učia. Veľmi rýchlo sa učia. 
Vzorom, rešpektom (dešpektom) a pra-
vidlami správania.
Pravdepodobne však inými, ako to bolo 
kedysi.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

(P.S. Tento príspevok bol uverejnený v rámci 
blogov i na https://teplickova.blog.sme.
sk/c/464195/zlaticka-ci-novodobi-otrokari.
html)

Touto cestou by sme sa radi 
poďakovali

PAPIERNICTVU TIPLAST
za sponzorstvo našej novootvorenej

Špeciálnej materskej škole 
v Myjave.

Za kolektív učiteľov a detičiek
Mgr. Gabriela Barszczová

B L A H O Ž E L A N I E
Dňa 16. septembra 2017 sa dožila krásneho 
životného jubilea 90 rokov naša mamička, babička 
a prababička Alžbeta Gregorová zo Súša. Prajeme 
Ti veľa zdravia, spokojnosti a lásky do ďalších 
rokov života. Ďakujeme Ti za Tvoju materinskú 
lásku a obetavosť, ktorú si nám vždy preukazovala.

deti Anka, Oľga, Ivko, Janko, Ľudka s rodinami

Radi by sme touto cestou 
poďakovali manželom Zuzke 

a Mariánovi Miškovicovým za 
poskytnutie bowlingovej dráhy 

pre deti zo Spojenej školy 
Myjava a dať tak možnosť zažiť 

niečo nové aj mentálne
postihnutým deťom.

Ďakujeme!
Maťko, Miška, Branko, Maťko

a
Gabriela Barszczová a Marián Gašo
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S   P O Z Ý V A

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

• 26. októbra o 17.00 h – Ľadové kráľovstvo – hádam niet 
dieťaťa, ktoré by nepoznalo príbeh dvoch sestier – Anny a Elzy. 
V predstavení účinkujú herečky, ktoré prepožičali hlas animova-
ným postavám v rozprávke a spievajú v predstavení naživo origi-
nálne pesničky z filmu. Okrem Anny a Elsy sa deti stretnú naživo 
aj so snehuliakom Olafom v nadživotnej veľkosti. Na záver sa deti 
môžu s predstaviteľmi aj odfotografovať. Vstupenky: 7,- a 8,- €.

• 6. decembra o 18.00 h – Besame mucho alebo Čo sa 
skrýva v kufri (a v nás) – po dlhšom čase sa opäť môžeme 
tešiť na predstavenie Radošinského naivného divadla, tentokrát 
s novinkou v ich repertoári! Stanislav Štepka v novej hre s exo-
tickým názvom Besame mucho pôsobivo a, samozrejme, vtipne 
rozohráva zaujímavé, pestré osudy a spletité príbehy ľudí z naj-
súčasnejšej súčasnosti neďaleko anonymnej slovenskej stanice. 
Chodci, čo náhodne prechádzajú okolo odloženého tajomného 
kufra, zároveň nepriamo prichádzajú k hudobníkovi a spevá-
kovi bezdomovcovi Kokimu so svojimi trpko-smiešnymi životnými 
príbehmi. Všetci sú zvedaví nielen na bezdomovca Kokiho, ale 
najmä na pôvod a hlavne obsah kufra – a my sa zase cez ich reak-
cie nepriamo dozvedáme o ich ľudskom pôvode a obsahu. Iste 
napokon nejde o obsah kufra, ale o ten obsah v nás… Vstupenky: 
14,- a 15,- €.

Z Á J A Z D Y
• 21. októbra 2017 – Helena Vondráčková 70 a hostia. 

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

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

K U R Z Y
• Máte doma šijací stroj, ktorý len tak leží nevyužitý, a chceli by ste 

to zmeniť? Dom kultúry Javorina Stará Turá otvára 4. októbra 
2017 kurz Základy šitia na stroji pre začiatočníkov i mierne 
pokročilých, na ktorom sa naučíte ovládať šijací stroj, šiť rovno 
a oblúky, používať rôzne stehy a ušijete si aj jeden výrobok. 
Vlastný stroj a základné príslušenstvo je podmienkou. Dĺžka 
trvania kurzu je 8 lekcií po 2 hodiny. Poplatok: 50,- € (v cene je 
zahrnutý aj základný materiál) 

• Dom kultúry Javorina pripravuje Kurz spoločenských tancov 
pre začiatočníkov pod vedením diplomovaného lektora. Naučíte 
sa základy valčíka, tanga, polky, salsy, rumby a ďalších tancov. 
Na kurz v trvaní 13 lekcií (1 lekcia = 150 min.) sa záujemcovia 
môžu prihlasovať do 13. októbra 2017. Poplatok: 50,- €

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

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria  Červenák, Juraj: Černokňažník • Kardošová, Barbora: 
Anjeli nespia Detektívky  Riggs, Ransom: Knižnica duší Náučná 
literatúra  Kol.: Bitky, ktoré zmenili históriu (kľúčové bitky, ktoré 
rozhodli o osude národov) • Gray, John: Ako získať, čo chcete, ako 
si vážiť, čo máte Detská  literatúra  Kol.: Príbehy pre deti od 
4 rokov Detská náučná literatúra  Ako funguje svet (viac ako 
50 záklopiek o tom, ako fungujú rôzne veci na svete)

Letná spomienka na improvizované divadelné predstavenie bájky 
O myši poľnej a myši domácej, ktorú sme hrali na námestí.

Po úspešnom vypracovaní a schválení projektu Doplnenie kvalitného 
knižničného fondu, sa nám podarilo získať finančné prostriedky na 
nákup kníh z Fondu na podporu umenia. Pri nákupe novej beletrie 
a náučnej literatúry pre deti i dospelých prihliadame na ponuky 
vydavateľstiev, ale vychádzame najmä z konkrétnych  požiadaviek 
našich čitateľov. S radosťou sme prijali finančnú pomoc z Fondu na 
podporu umenia, prostredníctvom ktorej poskytneme návštevníkom 
nové zaujímavé knihy, o ktoré majú záujem.

Eva Nováčiková

S Ú Ť A Ž
V roku 2017 si Dom kultúry Javorina Stará Turá 
pripomína 55. výročie od otvorenia vtedajšieho Domu 
odborov. Počas tohto obdobia sa menil názov inštitúcie, 
i jeho grafické varianty. Toto výročie je však skvelou 
príležitosťou pre jednotné, univerzálne a nadčasové 
spracovanie loga. Dom kultúry Javorina preto vyhlasuje 
súťaž o návrh loga. Logo by malo vystihovať ciele 
a zameranie Domu kultúry Javorina.
Účastník súťaže môže prihlásiť najviac 3 svoje autorské 
návrhy do 10. novembra 2017.
Ďalšie podmienky súťaže a viac informácií na 
www.dkjavorina.sk alebo na tel. č. 032 776 3366.

OBČIANSKA INZERCIA

• Predám  palivové  drevo. Cena dohodou – lacno. 
Bližšie informácie na tel. č. 0905 128 805.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Sú vety, ktoré si už nepovieme... 

Sú chvíle na ktoré nezabudneme...

Dňa 31.10.2017 si pripomenieme 
2. smutné výročie tragického úmrtia 
nášho syna, brata, krstného otca, 
príbuzného a priateľa Martina 
SÚROVSKÉHO. Kto ste ho poznali 
a mali radi, spomínajte s nami. 

Smútiaca rodina

•
Odišiel si od nás v jeden krásny deň, 

nepovedal si ani zbohom už viac neprídem. 

Dňa 2.10.2017 uplynú 4 roky, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, dedko, 
syn a švagor Pavol BARANČIN. 

S láskou a úctou spomína 
celá smútiaca rodina. 

•

Dňa 19.10.2017 si pripomíname 
4. výročie, čo nás navždy opustil náš 
syn a brat Ondrej VESELOVSKÝ. 

S láskou a úctou si naňho spomína 
sestra a ostatná rodina. 

•
Dni sa tak míňajú, rok zasa ubehol, 

na Vás však zabudnúť nikto by nemohol. 
Preto posielame túto spomienku do neba, 
ako veľmi  nám chýbate hovoriť netreba. 

Srdce nás bolí, slza nám padá, 
bohužiaľ život, vrátiť sa nedá.

V októbri uplynie 20 
rokov od smrti našej 
drahej mamy a babičky 
Vlasty DOLINKOVEJ 
a 10 rokov od smrti 
nášho drahého otca 
a starého otca Jána 

DOLINKA.
S láskou spomína celá rodina.

.... srdce dotĺklo, odišli sily. 
Zostali len láska, úcta a spomienky...

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí dňa 18.9.2017 
odprevadili na poslednej ceste môjho 
manžela, otca a deduška Vladimíra 
HORVÁTHA, ktorý nás náhle  opustil 
13.9.2017 vo veku 71 rokov.  Za dôs-
tojnú rozlúčku ďakujeme p. Marte 

Adamusovej, p. Davidovi Chudíkovi a pohrebnej 
službe v Starej Turej. 

Smútiaca rodina

•
Dňa 16.10.2017 uplynie rok, čo nás 
opustil manžel a otec Dušan JEŽO. 
Venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

Smútiaca rodina

•
Prázdno a ticho. Bolesť a žiaľ. 
Kdeže je tvoja usmiata tvár? 

Už nepočujeme tvoj hlas, 
no zostávaš medzi nami a pekné 

spomienky žijú stále v nás.

Dňa 29.10.2017 si pripomíname 
7. výročie od smrti môjho milovaného 
manžela, otca a starého otca Štefana 
DLHÉHO.

S láskou spomína celá rodina

•
Zostala bolesť, smútok v duši, 

veľa sĺz, čo nikto neosuší. 
Čas plynie, spomienky stále bolia 

zabudnúť na Teba nikdy nedovolia. 

Dňa 1.10.2017 uplynul rok, čo nás 
opustila naša drahá mamička, babička, 
sestra, svokra a svatka Božena 
CIBULKOVÁ. 

S láskou spomína smútiaca rodina. 

Matričné okienko

Vítame bábätká
Natália Doležalová, Martin Roháček, 
Maxim Chutniak, Matúš Černek, 
Filip Drgonec, David Benian, Michaela Blahá, 
Júlia Váleková

Idú spoločným životom
• Mário Durec zo Starej Turej a Andrea 

Tilingerová zo Bziniec pod Javorinou
• Ivan Sabo zo Srbskej republiky a Lenka 

Krajčovičová zo Starej Turej
• Ing. Roman Grúber zo Skalice 

a Ing. Radka Šurinová zo Starej Turej
• Ľuboš Sládek zo Starej Turej a Dominika 

Rakúsová zo Zelenča
• Michal Mehr z Bratislavy a Mgr. Barbora 

Málková zo Starej Turej
• Peter Oleš z Vaďoviec a Monika Durcová 

zo Starej Turej
• Vojtech Bartal zo Starej Turej a Miroslava 

Dvončová zo Starej Turej
• Miroslav Kováčik z Nitrianskeho Pravna 

a Ing. Alena Poláková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Mária Raisová, Elena Ježová, 
Zuzana Malková, Vladimír Horváth

Zoznam jubilantov 
za mesiac OKTÓBER 2017

• Viliam Pagáč, Miroslav Himler, 
Jozef Poláčik, Štefan Hornáček, 
MUDr. Gabriela Slamová, 
Anna Vdoviaková, Jaroslav Kubín

• Anna Petrová, Ján Ješko, Ing. 
Rudolf Koštial, Štefan Kýška, 
Jozefa Vašková, Ivan Hvoždara, 
Ing. Milan Kuna, Ing. Miroslav Kubiš

• Anna Valentová

• Jozefa Podolanová, Oľga Uhrová, 
Emília Tučková, Emília Valentová, 
Elena Ondrášiková, Anna Čierniková, 
Veronika Truhlíková, Ján Michalek, 
Janka Žáková, Mária Petrášová, 
Vladimír Hornáček, Emil Hritz, 
Božena Hluchá, Anna Zubáňová, 
Július Kováč, Emília Koštialová, 
Pavel Ando, Milan Miko, Miroslav 
Nemec, Milan Tučka, Emília Skovajsová, 
Hedviga Čierniková, Ján Hučko, 
Anna Maláriková, Anna Černáková, 
Emília Mikitová, Katarína Mačicová, 
Ing. Jaroslav Vavrovič, Emília Hargašová, 
Božena Novomestská

• Emília Chriašteľová, Július Turák, 
Kamila Smolinská, Emília Stachová

Posledná rozlúčka s dlhoročným spolupracovníkom

Oznamujeme čitateľom Staroturianskeho spravodajcu, 
že dňa 26. júla 2017 nás opustil vo veku 70 rokov 
Jiří FOLDYNA, dlhoročný spolupracovník a bývalý 
vydavateľ nášho časopisu cez svoje vydavateľstvo 
Delta. Posledná rozlúčka s milujúcim manželom, otcom 
a starým otcom bola 29. júla 2017 v Trenčianskej Teplej.

Za celú redakciu Staroturianskeho spravodajcu vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť pozostalej smútiacej rodine.

Česť jeho pamiatke. 

redakcia Staroturianskeho spravodajcu

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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Jedno malé výročie…
Starší si musia pamätať atmosféru v kine pred  viac ako päťdesiati-
mi rokmi. Musia, pretože bola nezabudnuteľná – hrmot a vŕzganie 
stoličiek, šuchot papiera z obalov cukríkov, „komentovanie“ toho, 
čo sa dialo na plátne a niekto si občas i cigaretku zapálil... A pred 
tým napätie: Prišiel film? Bude dosť divákov, aby sa premietalo? 
Ľudia sa stretávali, komunikovali, zbližovali sa, niektorí aj čakali, 
kedy sa konečne zhasne, aby sa mohli chytiť za ruky...  Trocha aj 
úsmevné a pre mladých takmer neuveriteľné. 

Osobne si pamätám atmo-
sféru malých kín v „kulturá-
koch“ v okolí, ale aj  starého 
staroturianskeho kina, ktoré 
lákalo aj návštevníkov  z oko-
lia.  Jeho vchod bol spoločným  
do jedného „dvora“ z vtedajšou 
ľudovou školou umenia (teraj-
šia ZUŠ), navštevoval som ju 7 
rokov a občas som zašiel aj do 
kina. (Rady na lístky na Vinetua, 
Belmonda, Delona, Venturu, 
Gabina...). Spomínaný vchod do 
kina a ĽŠU bol približne oproti 
terajšieho sídla Lesoturu (na 
druhej strane potoka). Obidva 
objekty spolu z celou ulicou 
ustúpili výstavbe mesta a v roku 
1984 boli asanované. 

Terajší Dom kultúry Javorina 
(býv. Dom odborov) bol dokon-
čený v roku 1962 a v ňom sa 
s kinom  logicky nepočítalo, pre-
tože dobre fungovalo kino, ktoré 
spomínam. 

Takmer presne o 10 rokov 
bola prevádzka kina obnovená 
v DK Javorina. Bolo to koncom 
roka 1992, teda v období, keď 
doba príliš kultúre nepriala. 
Kultúrne zariadenie v čase 
svojho vzniku bolo moderným 
stánkom, financované odbormi 
a podnikom Chirana, avšak 
v dobe, do ktorej sa chcem vrá-
tiť,  bojovalo o svoju existenciu,  
hľadalo možnosti právnej sub-
jektivity a v čase úplne novej 
legislatívy aj väčšie možnosti 
vlastných príjmov. (Krátko po 
zmene v novembri 1989 akosi 
nikto kultúru nepotreboval...). 
Dôvody vzkriesiť kino doslova 
z ničoho (z popola) boli teda 
jasné, trocha prispeli i „moti-
vačné“ nápisy nastriekané spre-
jom na niekoľkých objektoch 
v centre mesta: Ak nám nedáte 
kino budeme zlý! (Áno, aj s tou 
gramatickou „hrúbkou“).

Neboli technické mož-
nosti, neboli skúsenosti, nebola 
žiadna „pomocná ruka“ a neboli 
peniaze... Bola však chuť malého 
kolektívu tohto „kulturáku“ uro-
biť všetko preto!  Projekt, jeho 

realizácia, nákup zariadenia 
a ďalšie „maličkosti“ – to bolo 
zrazu zopár miliónov (v koru-
nách). Technické (stavebné) 
úpravy počítali aj s alternatívou 
odstránenia balkóna, čo by zna-
menalo o. i. zníženia kapacity 
sály z 500 miest na zhruba 360 
(čo sme zavrhli hneď v zárodku). 
Nové premietacie prístroje stáli 
okolo 180. tis. – 1 kus! Bolo ešte 
viac maličkostí, ktoré nám brz-
dili našu snahu takmer až do 
úplnej beznádeje... 

Naozaj už nie o päť, ale 
možno o tri minúty pred dva-
nástou sme ako rybári v tej 
známej rozprávke chytili zlatú 
rybku – jedným listom býva-
lému pracovníkovi Slovenskej 
požičovne filmov, ktorým sme 
požiadali o preskúmanie mož-
nosti premietania širokouhlých 
filmov vo veľkej sále. Bol už 
vtedy „na voľnej nohe“ a ako sa 
hovorí – „vyznal sa“! Pri násled-
nom jednaní boli naše požia-
davky pochopiteľné – za málo 
peňazí veľa muziky, teda  všetky 
náklady a technické úpravy  
minimálne!!! Šťastie sme mali 
pri pomere dĺžky od premie-
tačky po plátno a šírky portálu 
javiska, podmienky boli vopred 
dané technológiou. No, rozho-
dovali doslova decimetre a tak 
sme nemuseli robiť veľké úpravy 
v kabíne a na javisku už vôbec 
nie. Dohodli sme postup prác, 
začínajúc projektom a desiat-
kami „maličkostí“ navyše... 
Spomínaná osoba nám  poradila, 
kde zohnať niektoré potrebné 
veci  - síce staršie, ale ešte veľa 
rokov použiteľné, vykonával aj 
revízie kín, takže vedeli sme, 
o čom hovorí.  

Širokouhlé premietacie 
plátno sa vtedy dovážalo zo 
zahraničia, podarilo sa ho však 
poškodené, ale opraviteľné, 

„zohnať“ za dve fľašky slivo-
vice – zašiť niekoľko decimet-
rov  trhliny, natiahnuť na rám, 
vyčistiť, nafarbiť. Premietačky 
práve vymieňali kolegovia 

v kine v našom blízkom okolí 
a tak sme sa dohodli a odkúpili 
za veľmi, veľmi  prijateľnú cenu. 
Najväčšia položka po finančnej 
i realizačnej stránke bola kom-
plet výmena elektroinštalácie, 
týkajúcej sa premietania, ale 
zvládli sme aj to. 

S realizáciou sme, samo-
zrejme, ponáhľali, okrem dote-
raz spomenutého bolo sa treba 
naučiť „komunikovať“ s poži-
čovňami filmov , čo práve v čase 
vzniku nových privátnych poži-
čovní nebolo jednoduché, každá 
mala svoje pravidlá a hlavne 
finančné požiadavky. Určovali 
si výšku vstupného i odvod 
(podiel) zo vstupného bez 
ohľadu na naše ( hoci najnevy-
hnutnejšie náklady), komuni-
kácia iba telefonicky, doprava 
filmov železnicou. Nebolo jed-
noduché ani nájsť potrebný 
personál, nielen premietačov 
s potrebným školením, ale 
pokladníčku, „biletárky“... 

Podarilo sa! Realizácia trvala 
niekoľko týždňov, dohodnutý  
termín spustenia prevádzky sme 
dodržali, propagácia prebiehala, 
film v kabíne, lístky opečiatko-
vané, všetci na svojich miestach 
... a nervózni!!! Tie pocity sa 
ťažko opisujú, bolo by to veľmi 
rozsiahle a možno trocha 
emotívne. Prvý film „Zomrieť 
mladý“ „vypredal“ sálu... Veľké 
zadosťučinenie a akoby najväč-
šia pochvala i poďakovanie! Bolo 
to 24. októbra 1992  a to sme si 
ešte v ten deň o 13. hodine stihli 
dôstojne pripomenúť v kaviarni 
na poschodí päťdesiatku správcu 
kulturáku! Žiaľ, spomienky na 
štvrťstoročnicu kina sa nedožil.

Aj tu sa stálo v rade na lístky, 
a nielen na Dědictví... Boli „fajn-
šmekri, ktorí dôsledne sledovali 
svet filmu  a avizovali čo je dobré, 

sála bola mnohokrát vypredaná 
a niekedy v jeden deň aj dvakrát! 
A to aj pri nabiehajúcej konku-
rencii vznikajúcich videopo-
žičovní a neustále rozširujúcej 
sa ponuke televízie. V malej 
pokladni kina, sme postupom 
času aj kávu, párky i pivo doká-
zali podávať, hoci keď tam boli 
dvaja a jeden sa chcel obrátiť, 
tak musel vyjsť von! Miestnosť 
o rozlohe 3 m² bola využitá 
naplno.

Dnes na kino zostali už len 
nádherné spomienky. Na tech-
niku, hoci stále funkčnú, pomaly 
sadá prach. Zásadnou zmenou  
nosičov filmu a technológie pre-
mietania (digitalizácia) sa pre-
mietanie v tomto kine skončilo. 
Nielen veľmi nákladná technické 
úprava, ale aj vzostup možností 
satelitného príjmu televíznych 
programov, možnosti legálneho 
i nelegálneho sťahovania filmov 
do počítačov i možnosti zakú-
penia filmov na DVD nosičoch  
urobili malé i niektoré stredné 
kiná až príliš nerentabilnými. 
Inak povedané: Prikovalo nás 
to na gauči pri televíznej obra-
zovke, „prinútilo“ nás pozerať aj 
to, na čo nadávame  a zlikvido-
valo jednu krásnu možnosť stre-
távať sa navzájom.

Verím, že aj po rokoch má 
dobrý pocit osadenstvo DK 
Javorina i celý personál kina 
Javorina – premietači, poklad-
níčka i biletárky, ktoré boli záro-
veň i upratovačky. U všetkých to 
nikdy nebolo „o peniazoch“, ale 
o túžbe dokázať to  a mať z toho 
radosť. Verím, že im to zostalo 
aj pri spomienke na toto malé 
výročie. Ešte aj po štvrťstoroč-
nici si aj pri tejto spomienke 
všetci zaslúžia poďakovanie...

j. m.

archívne foto poskytlo Mestské múzeum Stará Turá
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Menej známe skutočnosti najznámejšej staroturanskej 
zrady (tragédia rodiny Hlubockých) – 4. časť  
Veliteľ POHG v Novom Meste nad Váhom 
Jozef Gašparík sa k zaisteniu Chorváta 
a Kirchhoffa prvý raz vyjadril v zápisnici 
z 28. februára 1946 pred Okresným ľudo-
vým súdom v Novom Meste nad Váhom. 
Bolo prirodzené, že sa snažil všetko zapie-
rať, veľmi dobre tušil, že mu ide o život: 
„Ku mne nikto nedal žiadne oznámenie, že 
menovaní traja sú na Starej Turej, neposlal 
som Horečného a eskortu, aby menovaných 
doviedli do kasáreň do Nového Mesta nad 
Váhom. Horečný a eskorta išli z čiastky na 
vlastnú päsť, z čiastky na príkaz Nemcov, koho 
neviem, lebo Nemci chytili gardistov aj v civile 
keď mali službu vonku a sobrali ich previesť 
zatýkanie na Starej Turej. Mne služobne zat-
knutie menovaných troch nehlásili. Na druhý 
deň gardisti medzi sebou v mojej prítomnosti 
hovorili, že zaistili troch ľudí, ja som však 
veci nevenoval pozornosť, lebo to nebolo na 
môj rozkaz a dozvedel som sa o koho ide až 
vtedy, že sú to oni traja zastrelení, keď boli 
vylepené a hneď strhované plakáty o zastre-
lení Hlubockého, Chorváta a amerického 
letca. Len z obsahu plakátu som videl, že ide 
o tých zaistených na Starej Turej. Zo Starej 
Turej som nedostal žiaden soznam nespoľah-
livých osôb.“ Uvedené slová sa nezhodovali 
so svedectvom Antona Horečného, ktorý 
neskôr po stretnutí s Gašparíkom zme-
nil detaily svojej výpovede v evidentnom 
úmysle pomôcť obžalovanému. Zaznela na 
hlavnom súdnom procese proti novomest-
skému veliteľovi POHG konanému v dňoch 
27. – 29. januára 1947. Priebeh procesu 
bol charakteristický pre retribučné trestné 
konanie (skladalo sa z týchto častí: 1. úvodná 
reč predsedu súdu, 2. reč obžalovaného, 3. 
dokazovanie, 4. tajná porada súdu, 4. vyne-
senie rozsudku – pozn. aut.). Svedok Anton 
Horečný vypovedal 29. januára 1947:

Predseda (Alexander Peternák, námest-
ník predsedu I. senátu NS – pozn aut.): Vy 
ste dostal od Gašparíka rozkaz, aby ste zaistil 
Chorváta a toho nemého? 

Svedok: Nie, aby som sa hlásil u Nemcov. 
Gašparík mi nepovedal, načo tam ideme.  

Predseda: Nepovedal vám Gašparík, 
aby ste vykonali zaistenie Chorváta a toho 
nemého? Nedostali ste rozkaz, aby ste zavreli 
toho letca a Chorváta?

Svedok: Nie. Ja som taký rozkaz nedostal.
Predseda: Ešte predtým ste však vypovedal 

na otázku či vám dal Gašparík rozkaz zavrieť 
Chorváta a toho letca, že ste bol v kancelárii 

u Gašparíka a tam vám Gašparík povedal, 
že idete s Nemcami zavrieť Chorváta a toho 
letca. Čo je pravda?

Svedok: Je pravda, čo ste mi prvý raz 
prečítal.

Obžalobca (vojenský prokurátor JUDr. 
Anton Rašla – pozn. aut.): Vtedy ste tú zápis-
nicu aj podpísal. Viete, čo znamená krivé sve-
dectvo? Povedzte pravdu. Prečo ste zmenil 
výpoveď? S vami v Novom Meste bol zavretý 
aj Gašparík. Tak je všetko vysvetlené. 

Predseda: Potom ste ešte povedal, že 
Gašparík v kancelárii vám povedal, že idete 
s 9 mužmi na Starú Turú. Ako sa mohol 
Gašparík dozvedieť, že tam je ten americký 
letec a učiteľ Chorvát?

Svedok: To ja neviem. V dome boli 
Gombarčík a Selecký, tí to museli vedieť. Keď 
sme ich priviezli, na stanici v Novom Meste 
si Chorváta a toho hluchonemého odobrali 
Nemci. 

Prísediaci: Predsa ste museli vedieť, na čo 
idete do Starej Turej. Vy ste si mysleli, že idete 
služobne, nič viac?

Svedok: Mne povedali, aby som išiel do 
hostínca miestneho a tam čakal na ďalšie. To 
mi povedal Gombarčík a Selecký. 

Predseda: O tom ste nevedel, či uči-
teľ Chorvát je partizán alebo je v spojení 
s partizánmi?

Svedok: My sme sa o to vôbec nestarali. 
Obžalobca: Príčinná súvislosť je jasná. On 

bol znateľ pomerov a dali mu 9 mužov. 
Svedok: Prečo mi dali 9 mužov, však som 

mal ísť sám. 
Obžalobca: Tu ste povedal, že ste dostá-

val výhražné listy, že vám strieľali do okien, 
tak je vidieť, že to miestne obyvateľstvo vás 
nemohlo zniesť. 

Svedok: Ja som nič nerobil. 
Obžalobca: Vy ste povedal, že do gardy ste 

vstúpil preto, aby ste si zarobil. Či garda bola 
zárobkový podnik?

Svedok: Nie, ja som mal 10 Ks denne. Ja 
som musel byť skrytý, lebo som dostával ano-
nymné listy. Neviem prečo, asi preto, lebo som 
bol v garde. 

Obhajca (Dr. Rudolf Hnilica – pozn. 
aut.): Kto bol vtedy veliteľ, keď ste vy nastúpil? 

Svedok: Veliteľ bol Gašparík, Raffesberg 
bol jeho zástupca.(zbroj. Augustín Raffesberg 
/1940-1944/ člen POHG v NM, zahynul 
29.9. 1944 v prestrelke pri obci Košariská 
počas prepadu kolóny áut POHG partizánmi 
Jána Reptu – pozn. aut.) 

Obžalovaný (Jozef Gašparík – pozn. 
aut.): Bolo telefonované od Nemcov, že má 
ísť jedno družstvo na nádražie. Nikto od nás 
nevedel, na čo sa ide do Starej Turej.

Je zrejmé, že Horečný svoju výpoveď 
zmenil po dohode s Gašparíkom. Ani jed-
nému z nich to však nepomohlo.

 Rekonštrukcia udalostí po zaistení 
Ondreja Chorváta a Jamesa Kirchhoffa nie 
je jednoduchá. Podľa neskoršieho svedectva 
Martina Kýšku dostal Stanislav Hlubocký 
o 3 dni predvolanie na gestapo pod hrozbou 
represálií voči celej rodine. Kýška sa s ním 
stretol v kostole. Je veľmi pravdepodobné, 
že sa obával o svoj život, preto sa snažil sta-
roturianskeho učiteľa kontaktovať ihneď po 
zaistení Kirchhoffa. Hlubocký Kýškovi sľúbil, 
že nič nevyzradí. O týždeň, 23. decembra 
1944, navštívilo rodinu Hlubockých gestapo. 
Vtedy už bolo vyšetrovateľom zrejmé, že 
Kirchhoff je americký letec. Pátrali po jeho 
padáku a odeve. Nič však nenašli, pretože 
veci boli ukryté v Súši. Zhodou okolností 
nebol Stanislav doma. Preto dostal ulti-
mátum, aby sa dostavil na stanicu gestapa 
v Novom Meste nad Váhom do 12. hodiny 
nasledujúceho dňa. Po rodinnej porade bol 
Stanislav spočiatku naklonený myšlienke, 
že odcestuje do Novej Lehoty, kde pôsobil 
ako evanjelický farár Aurel Stráda, ktorý by 
mu pomohol ukryť sa. Napokon sa rozho-
dol inak. Spolu s manželkou Bohuslavou sa 
prihlásil na novomestskom gestape. Veril, že 
po výsluchu ho prepustia domov.

Pramene a literatúra: 
Slovenský národný archív, f. Národný súd, 
mikrofilm A – 932. Súdny proces s veliteľom 
POHG Jozefom Gašparíkom; PODOLAN, 
P.: Príbeh letca F/O Jamesa M. Kirchhoffa 
očami Martina Kýšku. In: Štúdie z histó-
rie. Historia Nova 9. Bratislava : Stimul, 
2015; SLEZÁČKOVÁ, J.: Z kroniky staro-
turianskej rodiny Hlubockých. Spomienky, 
svedectvá – čriepky. Stará Turá : T-štúdio, 
2013; KRIŠTOFÍK, J.: Súdne procesy s veli-
teľom POHG v Novom Meste nad Váhom 
Jozefom Gašparíkom a staroturianskym 
vládnym komisárom Júliusom Tomkom. 
In: SOKOLOVIČ, P. a kol.: Roky prelomu. 
Slovensko v rokoch 1945 – 1948. Trnava : 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
2015. 

Juraj Krištofík
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Ďalšie osudy Židov 2. časť

V mojej knihe o Židoch Starej Turej píšem 
aj o rodine PhMr. Solomona Kaufmanna. 
Bývali v dome po bratoch Plessovcov a pán 
Kaufmann pracoval v neďalekej lekárni 
PhMr. Karola Szabadoša (v knihe str. 37-8).
Ďalšiu informáciu, ktorú uvádzam v knihe, 
som získala z evanjelickej matriky naro-
dených a pokrstených. V matrike (na str. 
239-240) sú uvedené zápisy o pokrstení 
Šalamúna (Solomona) Kaufmanna (1897), 
jeho manželky Gabriely Kaufmannovej, rod. 
Rosenbergerovej (1903) a ich dcéry Oľgy 
Márie Kaufmannovej (1935) zo dňa 16. 3. 
1942. Ako krstní rodičia sú zapísaní Ladislav 
Novomestský s manželkou Evou. Pán 
Kaufmann prijal meno Štefan a celá rodina 
priezvisko Rodman. V trenčianskom archíve 
som získala dokument o tom, že 15. 5. 1942 
bol vyňatý z „pracovných povinností“.

10. 6. 2016 som navštívila MVDr. 
Ladislava Novomestského ml. v Seredi za 
účelom získania podrobnejších informácií 
o jeho otcovi Ladislavovi Novomestskom 

st., zakladateľovi 
včelárstva v Starej 
Turej. Doniesla som 
mu knihu Osudy Židov 
Starej Turej, v ktorom sa 
píše aj o jeho otcovi. Spýtal sa 
ma, či viem, že jeho otec zachránil 
rodinu Kaufmannovú pred odvleče-
ním do koncentračného tábora. To som 
nevedela a ani som sa nedozvedela, čo sa 
s rodinou dialo ďalej. K tomu mi pán MVDr. 
L. Novomestský poskytol tieto informácie:

Pán Ladislav Novomestský st. sa spoznal 
s rodinou Kaufmannovou ešte v Senici, kde 
predtým pôsobil. Keď pán Kaufmann stratil 
v r. 1940 zamestnanie a zostal bez prostried-
kov, jeho priateľ ho i s rodinou presťahoval 
do Starej Turej, našiel bývanie, ktoré mu 
pomáhal financovať. Zrejme mu vybavil 
i to, že mohol pomáhať v blízkej lekárni. 
Keď po potlačení SNP a obsadení Slovenska 
Nemcami začali opäť hroziť transporty, pán 
Novomestský st. im vybavil úkryt na kopa-
niciach. Úkrytov mohlo byť viac, spomína sa 
Hodulov vrch a možno i na staroturianské 
kopanice  v oblasti Súša a osady U Samkov. 
A toto som sa snažila vypátrať po príchode 
domov.

Osud asi chcel, že hneď na druhý deň 
som sa stretla s Ing. Samuelom Vráblikom, 
momentálne asi najstarším bývalým obyva-
teľom osady U Samkov. Povedal mi, že sa tam 
židovská rodina skrývala a poznal sa s ich 
dcérou Oľgou Máriou, chodili spolu totiž do 
jednej triedy asi v šk. r. 1941/42. Na schôdzi 
Jednoty dôchodcov mi povedala pani Emília 
Kadlecová, že ona tiež chodila do tej istej 
triedy a dokonca mi doniesla aj školskú foto-
grafiu (ktorú uvádzam) a ukázala mi na nej  
malú Oľgu Máriu Kaufmannovú. Je to tma-
vovlasé kučeravé dievčatko a sedí tretia zľava 
od učiteľa Pavla Repku.

Po vojne sa rodina Kaufmannovcov pre-
sťahovala do Bratislavy. Keď pán Kaufmann 
zomrel, neskôr sa vdova po ňom vydala za 
spisovateľa Kohúta a odišla s dcérou (a asi 
i s manželom) do Londýna za svojím bra-
tom Eugenom Rosenbergom, už vtedy zná-
mym architektom. E. Rosenberger sa narodil 
24. 2. 1907 v Topolčanoch. Architektúru 

vyštudoval v Prahe, pôsobil tam niekoľko 
rokov a svojimi projektmi sa vypracoval 
na významného funkcionalistického archi-
tekta už tam. Pred začiatkom 2. svet. vojny 
emigroval do Anglicka . V Londýne sa stal 
spolumajiteľom architektonickej kancelárie 
YRM. Táto  kancelária v r. 1958 riešila prvú 
etapu výstavby londýnskeho letiska Gatwick.

Pravdepodobne v 90-tych rokoch 
navštívila Oľga Mária Kaufmannová, už 
vydatá Stewardová v Starej Turej Jaroslava 
Novomestského, ktorý anglicky nehovoril 
a tak sa návšteva pre Oľgu Máriu skončila 
neúspešne. Nechala aspoň vizitku s adre-
sou, ale nikto z rodiny nereagoval, dotiaľ 
pokým som kópiu vizitky nedostala do rúk 
od MVDr. Ladislava Novomestského spolu 
s ďalšími dokumentmi o nich. Pomocou 
mojej nevesty Moniky, ktorá s manželom 
Alešom žijú v Londýne, som sa snažila Oľgu 
Máriu vypátrať. Lenže v tom dome už žije 
iná rodina a o predchádzajúcich  obyvate-
ľoch nič nevie. Zatiaľ sa však nevzdávam. 
Ak by som získala nové informácie, budem 
čitateľov informovať.

Pramene:
Vráblik, Samuel, Ing.: Spomienky • 
Novomestský, Ladislav, MVDr.:  Spomienky 
a dokumenty o rodine Kaufmannovcov 
• Kadlecová, Emília: školská fotografia • 
Šlachta, Š. – Vrzgulová, B.: Slovák – spo-
luautor Gatwiku, ASBA2, 2002, str. 20-22 
• Šlachta, S.: Neznámi známi, Bratislava, 
Vydavateľstvo SAS, 2004, str. 147-152 • 
Tomisová, Eva, Ing. Osudy Židov Starej 
Turej, Eko-konzult, 2015

Eva Tomisová

JESENNÉ  MELÓDIE

Príroda v zlatom šate
víta chladné ráno,

slnko v jeseni zajaté
svieti nám už málo.

Pavučinka babieho leta
zachytená v kríčku,

objíma červenú šípku,
ako spomienku na ružičku.

Chladný vietor zaveje,
upratuje po poli,
letné sny sfukuje,

ukryje ich v rannej hmle.

Stromy plody odovzdajú,
čo na nich sa urodili,
odpočinok potrebujú,

zákon prírody tak velí...

J. Trúsiková
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Pripomenuli sme si 73. výročie SNP v osade Nárcie
V dnes už mĺkvej a zaniknutej osade Nárcie, kde nás 
navždy privíta len tichý vánok okolia, na mieste kde poci-
ťujeme smútok a beznádej ale i odvahu, hrdosť a obetu 
bojovníkov, ktorí sa tu postavili fašistickému besneniu, 
sme sa 25. augusta 2017 zišli, aby sme si pripomenuli 
73. výročie Slovenského národného povstania. 

K pamätníku obetiam protifa-
šistického odboja, na ktorom je 
v ruskom a slovenskom jazyku 
napísané:  

„NA TOMTO MIESTE BOLO 
POČAS SLOVENSKÉHO 

NÁRODNÉHO POVSTANIA 
V ROKU 1945 NEMECKÝMI 

VOTRELCAMI ZA 
ŽIVA UPÁLENÝCH 

DEVÄŤ PARTIZÁNOV 
Z II. STALINOVEJ 

PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY. 
ZA KRAJŠÍ NOVÝ ŽIVOT 

POLOŽILI TU SVOJE 
ŽIVOTY SLOVÁCI, RUSI 

A POLIACI.
KTO PADNE ZA VLASŤ 

– NEZOMIERA.“
 BOTEV

položi l i  vence 
postupne posla-
nec NR SR Dušan 
Bublavý, zástupco-
via mesta Stará Turá, 
členovia Oblastného 
v ý b o r u  S Z P B 
v Novom Meste nad 
Váhom, zástupcovia 
oblastných politic-
kých strán i občania, 
ktorí si takto uctili 
tragické osudy hrdi-
nov Slovenského 
národného povstania.  

Po pietnom akte kladenia 
vencov, privítala zástupkyňa 
primátorky Zuzana Zigová 
všetkých prítomných hostí 
a občanov. 

V príhovoroch pripome-
nuli, najskôr primátorka mesta 

Stará Turá Anna Halinárová, 
a následne poslanec NR SR 
Dušan Bublavý, aby sme nikdy, 
ani s odstupom sedemdesiatich 
troch rokov, nezabudli na malé 
i veľké hrdinstvá, ale predo-
všetkým na straty najcennejšie 
a to na straty ľudských životov. 

Zdôraznili tiež, aby 
sme vždy pri týchto 
pamätníkoch spo-
ločne prejavili úctu 
tím, ktorí tu zomreli, 
aby sme my mohli slo-
bodne žiť.     

Po príhovoroch si 
zobral slovo predseda 
klubu Zväzu vojakov 
SR Nové Mesto nad 
Váhom Kamil Krištofík 
a udelili in memoriam 
pamätnú  medailu 
kpt. Miloša Uhra –  I. 
stupňa Jánovi Ličkovi, 
Gustávovi Gavačovi 

a Martinovi Kostelnému. 
Pamätné medaile odovzdali blíz-
kym príbuzným. 

Pamätník tragických uda-
lostí tejto doby stojí aj v neďa-
lekej Hlavine. Tu boli za pomoc 
partizánom fašistami zavraždení 
Martin Kostelný, Pavel Kostelný 
a Michal Medňanský. Pred 
samotnou pietnou spomienkou 
v osade Nárcie, položila primá-
torka mesta Anna Halinárová, 
zástupkyňa primátorky Zuzana 
Zigová a predsedníčka ZO SZPB 
Stará Turá Elena Kovárová, 
kyticu i k tomuto pamätníku.

Na záver všetkých zúčastne-
ných čakalo malé občerstvenie 
v priestore pod pamätníkom, 
ktoré pre nich mesto Stará Turá 
pripravilo. Veľmi pekne ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa spomien-
kovej slávnosti zúčastnili. 

MK

Pietna spomienka na mestskom cintoríne
Mesto Stará Turá a staroturianske cirkevné zbory Vás pozývajú na ekumenickú 

spomienku pri príležitosti Pamiatky zosnulých, ktorá sa uskutoční pondelok 
30. októbra 2017 o 14.00 hodine v Dome smútku Stará Turá.
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Jubilejný 30. ročník 
Javorinskej časovky v znamení 
štafiet a časového rekordu
V sobotu 9. septembra sa priaznivci 
cyklistických pretekov do vrchu stre-
tli na jubilejnom 30. ročníku časovky 
na Veľkú Javorinu. Súťažilo sa v 15 
kategóriách rozdelených podľa veku 
účastníkov. O 10. hodine preteky 
zahájil hromadný štart pretekárov na 
horských bicykloch okolo areálu býva-
lého PD Hrnčiarové. Trasa je mierne 
pozmenená už tretím rokom, aby sa 
minimalizoval podiel asfaltu. Od 10:10 
začali štartovať pretekári na cestných 
bicykloch v minútových rozostupoch. 
Novinkou bol pretek štafiet, kde si po 
prvýkrát mali možnosť zjazdári otesto-
vať svoje schopnosti na trase „Python“. 
Pri družstve v Hrnčiarovom následne 
odovzdali štafetu „cestnému“ kole-
govi, ktorý pokračoval po ceste až 
k Holubyho chate. Počasie pretekári 
nemohli mať lepšie, keďže fúkal čer-
stvý južný vietor do chrbta a zvyšoval 

ambície na dobré umiestnenie. Najviac 
sa darilo Jurajovi Krištofíkovi zo Starej 
Turej, ktorý vyhral cestnú časovku 
v čase 23 minút a 3 sekundy. Týmto 
časom prekonal rekord Roberta 
Bartka (23:44) z roku 2014. Kvalitné 
výsledky zaznamenali aj ďalší Turanci. 
Za pozornosť stojí výsledok z preteku 
štafiet, kde si pre 1. miesto prišli Pavel 
Chrenčík spolu s Michalom Kimličkom 
v čase 46:52. Druhé miesto zaznamenal 
Andrej Maroň s Michalom Tomkom 
(47:25). Výborné výsledky v cestnej 
časovke dosiahla Monika Halinárová 
(39:10), čo stačilo na 2. miesto a bronz 
z minulého roka obhájila Naďa Clontz 
(41:35). V kategórii 18 – 29 rokov si 
2.  miesto vybojoval Michal Alušic 
(25:44) a slušný čas zaznamenal v hor-
skej časovke Vladimír Krištofík (42:49). 

PT 
autor foto: Martin Medňanský

VÝSLEDKY PODĽA KATEGÓRIÍ:

CM1 muži do 17 rokov
1 KUNIC Tomáš 0:30:20 16,81

2 SAHÚĽ Lukáš 0:32:50 15,53

3 VAŠKO Martin 0:37:23 13,64

 CM2 muži 18-29 rokov
1 KULICH Marek 0:24:15 21,04

2 ALUŠIC Michal 0:25:44 19,82

3 ZÁMEČNÍK Lukáš 0:31:53 16,00

CM3 muži 30-39 rokov
1 KRIŠTOFÍK Juraj 0:23:03 22,12

2 HOSSO Vlado 0:25:13 20,23

3 REHORA Radoslav 0:26:51 19,00

CM4 muži 40-54 rokov
1 PÁPEŽ Daniel 0:25:24 20,08

2 ZÁHOREC Jaroslav 0:26:28 19,27

3 ONDRIS Peter 0:27:00 18,89

 CM5 muži nad 55 rokov
1 ŠRÁMEK Milan 0:31:47 16,04

2 DROBNY Branislav 0:33:17 15,32

3 BEZOVÝ Alexander 0:35:43 14,28

CŽ1 ženy do 39 rokov
1 MOSTKOVA Jitka 0:34:16 14,88

2 HALINÁROVÁ Monika 0:39:10 13,02

3 CLONTZ Naďa 0:41:35 12,27

 HM2 muži 18-29 rokov
1 BARTEK Martin 0:38:54 13,26

2 DRŽÍK Tomáš 0:42:44 12,07

3 HUČKO Michal 0:45:12 11,41

HM3 muži 30-39 rokov
1 EVINIC Eduard 0:32:27 15,90

2 REDECKÝ Marian 0:33:18 15,49

3 MIČKA Michal 0:34:26 14,99

HM4 muži 40-54 rokov
1 REHAK Ivan 0:34:31 14,95

2 HULKA Roman 0:36:23 14,18

3 PANČOCHA Petr 0:38:36 13,37

 D1 deti do 11 rokov
1 VAŠKO Martin 0:05:18 11,32

2 STUCHLÝ Ondrej 0:06:02 9,94

3 KOČÍ Tereza 0:08:46 6,84

D2 deti 12-16 rokov
1 MIKULEC Matúš 0:03:51 15,58

2 PAULECHOVA Linda 0:04:34 13,14

3 ERDÉLYI Bruno 0:06:43 8,93

HM4 muži 55 rokov a starší
1 REHAK Ivan 0:34:31 14,95

 HM1 muži do17 rokov
1 ŠKYTA Marek 0:37:15 13,85

2 HUČKO Adam 0:53:36 9,63

1
CHRENČÍK Pavel

ŠT 0:46:52
KIMLIČKA Michal

2
TOMKA Michal

ŠT 0:47:25
MARON Andrej

3
SARVAŠ Andrej

ŠT 0:47:41
SARVAŠ Martin

� Zľava: Marek Kulich, Vlado Hosso, Juraj Krištofík, 
Vladimír Krištofík, Michal Alušic, Michal Mička

� Víťaz Juraj Krištofík so špeciálnou 
cenou za prekonanie časového rokordu
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Šikovná 
prípravka 2017
V prvej slnečnej polovici septembra sme s fi-
nančnou pomocou mesta Stará Turá z do-
tácie pre športové podujatia zorganizovali 
turnaj futbalovej prípravky. Deti ročníkov 
2007 a ml. zabojovali s mužstvami FK Brad-
lan Brezová pod Bradlom, TJ Slovan Rovnosť 
Krajné, OFK Vrbovce. 

Turnaj prípraviek sa konal podľa platných 
pravidiel Slovenského futbalového zväzu. 
Jednotlivé družstvá hrali systémom „každý 
s každým“ 2 x 20 min s neobmedzeným 
striedaním na šírku ihriska. Počet hráčov 
na ihrisku bol: 6 + 1. 

Aby mal turnaj hladký a plynulí priebeh 
vytvorili sme 2 hracie ihriská, jedno na hlav-
nej trávnatej ploche MFK Stará Turá a druhé 
na ihrisku s umelým povrchom.

Po napínavých a fair-play súbojoch sa 
domáci malí futbalisti umiestnili na krás-
nom 2.  mieste. Ocenení boli aj najlepší 
brankár, strelec a hráč, ktorým sa stal Martin 
Mikulec z domáceho mužstva MFK Stará 
Turá. Srdečne mu gratulujeme.

Pre každého bola nachystaná medaila, 
pre mužstvá víťazné poháre. Turnaj sme 
ukončili výbornou spoločnou večerou 
v „Športpube“ na štadióne.

Zúčastnení hráči za MFK Stará Turá: 
Hudeček O., Gregor M., Škriečka M., 
Kuchárek P., Mikulec M., Miklovič M., 
Sadloň R., Báleš O., Jambor M., Ides M., 
Čečot J., Minarech J.

MFK Stará Turá
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