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Kašubovci
12. október, 17.00 h, 
DK Javorina

Kopaničársky jarmek
19. október, 10.00 – 
18.00 h, DK Javorina
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Lampiónový sprievod
26. október, 17.30 h, zraz pred MsÚ

Pamiatka zosnulých na 
mestskom cintoríne
29. október, 14.00 h, 
Mestský cintorín
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6. október, 9.00 – 13.00 h, 
zberné miesta v meste

Storočnica v znamení osmičiek
Tento mesiac si pripomenieme asi naj-
významnejšie osmičkové výročie v tomto 
roku.
Storočnica vzniku Československej repub-
liky predstavuje vďačný námet pre každého, 
kto sa zaujíma o dejiny spoločného štátu 
Čechov, Moravanov a Slovákov. Na pultoch 
kníhkupectiev sa objavilo (a objaví) via-
cero zaujímavých titulov od renomovaných 
historikov, ktoré nám tento dôležitý medz-
ník približujú (a priblížia). Očakávaný je 
životopisný komiks o prvom prezidentovi 
pod názvom TGM či monografia profe-
sora Jana Rychlíka o rozpade Rakúsko-
Uhorska a vzniku ČSR. Nelenia ani televízie 
a na október pripravili špeciálne pásmo 
venované 28. októbru. Zaujímavé svedec-
tvo o tom, ako prebiehal prelom októbra 
a novembra 1918 v Starej Turej, nám zane-
chal evanjelický kňaz, spisovateľ a cirkevný 
historik Ján Pavel Drobný. Staroturanci sa 
o vzniku ČSR dozvedeli s istým oneskore-
ním až na začiatku novembra 1918: „Svitnul 
deň 2. novembra, bola to práve nedeľa, keď 
sa občania sišli na po obede na mestský dom 
a po reči ev. farára, ktorý vítal úsvit slobody 
nadšenými slovami, jednomyseľne uzavreli, 

že sa odlučujú od maďarskej národnej rady 
v Pešti, jej rozkazy a zprávy už nebudú pri-
jímať, ale podrobia sa vo všetkom rozkazom 
slovenskej národnej rady v Turč. Sv. Martine.“ 
Starý obecný výbor bol zvrhnutý a 3. novem-
bra 1918 sa ustanovil miestny národný 
výbor SNR na spravovanie obecných zále-
žitostí. Predsedom výboru sa stal Ján Drobný. 
Radosť z nových pomerov narušili protiži-
dovské výtržnosti v podobe rabovačiek 
domov a obchodov, pričom Lajoš Langfelder, 
v snahe uchrániť rodinný majetok, zastrelil 
Jána Ochotnického. Drobný v snahe vyriešiť 
situáciu „vážne kládol na srdce prítomným, 
aby pod dojmom týchto významných uda-
lostí snažili sa zachovať pokoj a vystríhali sa 
všetkých možných výtržností, ktoré by mohly 
uvaliť nečesť a hanbu na slovenský národ.“ Ku 
cti národného výboru slúži fakt, že sa nepo-
koje snažil dostať pod kontrolu a vytvoril 
miestnu stráž na ochranu majetku. Situácia 
v obci sa upokojila.
Je potešiteľné, že poslanci odobrili štátny 
sviatok 30. októbra, i keď len jednorazový. 
Prijatím Deklarácie slovenského národa sa 
Slováci pred 100 rokmi prihlásili k seba-
určovaciemu právu národov a k vzniku 

samostatného československého štátu. Nech 
už spoločný štát hodnotíme akokoľvek, 
jedno sa mu nedá uprieť; za 20 rokov prvej 
ČSR sa slovenský národ politicky a kultúrne 
úplne dotvoril.
Vytvoril si vlastné kultúrne, školské, spo-
ločenské a politické organizácie. Rok 1918 
zažehnal hrozbu maďarizácie a asimilácie. 
A to vôbec nie je málo.

V Starej Turej si významné výročie vzniku 
Československej republiky pripomenieme 
aj lampiónovým sprievodom, na ktorý 
Vás srdečne pozývame. Pochod sa začne 
26. októbra o 17:30 hodine od Mestského 
úradu, odkiaľ sa presunie po pešej zóne až 
k pamätníku obetí 1. svetovej vojny.  

Juraj Krištofík a redakčná rada

Vo vnútri čísla
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Revitalizácia 
vnútrobloku Ulica SNP 

a Hurbanova ulica
Mesto Stará Turá a Technické 
služby, m. p. o. informujú 
občanov o investičnej akcii 
Revitalizácia vnútrobloku 
Ulica SNP a Hurbanova ulica 
Stará Turá, kde pôjde o kom-
plexnú revitalizáciu spevnených 
plôch (chodníky, komunikácie, 
cyklochodník, odstavné plochy, 

vybudovanie nového detského 
ihriska pre deti do 15 rokov).

Pri akcii však dôjde 
i k výrubu 21 ks drevín (ktorý sa 
už začal) a je povolený v zmysle 
zákona 543/2002 o ochrane prí-
rody a krajiny. Štátna ochrana 
prírody SR, Správa CHKO Biele 
Karpaty v Nemšovej odporučila 

Ako sme hospodárili 
v 1. polroku 2018

Ku koncu 1. polroka tohto roka dosiahlo mesto Stará Turá prebytok 
v rozpočte vo výške 749 229 eur. Vyplýva to z vyhodnotenia plne-
nia rozpočtu a monitorovacej správy programového rozpočtu za 
prvých šesť mesiacov tohto roka, ktoré vzali na vedomie poslanci 
MsZ na svojom 37. rokovaní.

Celkové príjmy vrátane mest-
ských príspevkových a rozpoč-
tových organizácií mesta k 30. 
júnu predstavovali čiastku 3 
362 460 eur. Podstatnú časť príj-
mov tvorili daňové príjmy, ktoré 
tvoria podielové dane, miestne 
dane a poplatky v celkovej hod-
note 2 153 045 eur. Druhou naj-
vyššou čiastkou boli finančné 
prostriedky z nedaňových 
príjmov (príjmy z podnikania, 
príjmy z vlastníctva, adminis-
tratívne a iné poplatky) vo výške 
954 775 eur. Ďalšou čiastkou sú  
bežné granty a transfery účelovo 
určené na financovanie prenese-
ných kompetencií štátu v oblasti 
školstva, matriky, sociálneho 
zabezpečenia, stavebného úradu, 
registra obyvateľov a na ostatné 
činnosti. Granty a transfery 
dosiahli  hodnotu 722 079 eur. 

Celkové výdavky mesta 
vrátane škôl a školských zaria-
dení boli vo výške 2 613 230 
eur. Podstatnú časť výdavkov 

tvoria výdavky na školstvo, ktoré 
dosiahli výšku 1 175 184 eur, čo 
predstavuje  44,97 % z celkových 
výdavkov. 

Voči rozpočtu tak Stará Turá 
naplnila svoje celkové príjmy na 
38,01 %, z toho bežné príjmy 
predstavovali 52,78 %, kapitá-
lové  0,23 % a príjmové finančné 
operácie 3,08 %. 

Celkové výdavky mesta v 1. 
polroku dosiahli 29,54 %, z toho 
bežné výdavky boli na úrovni 
41,57 %, kapitálové na úrovni 
2,81 % a výdavkové finančné 
operácie dosiahli 54,34 %.

Na základe uvedeného 
môžeme konštatovať, že mesto 
pristupovalo v 1. polroku  
k hospodáreniu zodpovedne. 
Podrobné informácie o progra-
movom rozpočte mesta, jeho 
čerpaní spolu s monitorovacou 
správou nájdete na internetovej 
stránke mesta.  

Ekonomické oddelenie MsÚ

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH 
KANDIDÁTOV

pre voľby primátora mesta  Stará Turá
Mesto Stará Turá u v e r e j ň u j e  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta :

1. Leopold Barszcz, PharmDr., 57 r., manažér, nezávislý kandidát
2. Anna Halinárová, Ing., 61 r., primátorka mesta, SMER-SD
3. Nora Pániková, 44 r., projektová manažérka, 

STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA
4. Miroslav Petr, 47 r., živnostník, SME RODINA-Boris Kollár
V Starej Turej, 18. 9. 2018 Mgr. Ľubica Klimáčková, 

zapisovateľka mestskej volebnej komisie

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH 
KANDIDÁTOV

pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
Mesto Stará Turá u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona 
č.  180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do  
mestského  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov :

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – STARÁ TURÁ
1. Radovan Ammer, MUDr., 62 r., lekár, SMER-SD
2. Matej Antálek, Mgr., 27 r., učiteľ, koalícia SaS, OĽANO, OKS
3. Leopold Barszcz, PharmDr., 57 r., manažér, nezávislý kandidát
4. Ján Blaško, 43 r., dokladač tovaru, Komunisitická strana Slovenska
5. Richard Bunčiak, Ing., 46 r., geodet, SPOLU-občianska demokracia
6. Anna Halinárová, Ing., 61 r., primátorka mesta, SMER-SD
7. Helena Fáberová, Bc., 39 r., strategický nákupca, nezávislý kandidát
8. Mária Gajarová, Mgr., 38 r., asistentka učiteľa, SMER-SD
9. Iveta Gavačová, Mgr., 53 r., advokátka, 

SPOLU-občianska demokracia
10. Bohdan Görög, Ing., 57 r., referent predaja, SMER-SD
11. Gabriela Hučková, 31 r., opatrovateľka, SMER-SD
12. Milan Kavický, 31 r., manažér, SMER-SD
13. Patrícia Klačková, JUDr., 37 r., štátna zamestnankyňa, SMER-SD
14. Ivan Klimáček, Mgr., 56 r., administratívny pracovník, 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ  STRANA
15. Martina Kučerová, Bc., 41 r., zmocnenec pre BOZP, SMER-SD
16. Nora Pániková, 44 r., projektová manažérka, 

STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA
17. Zdena Pilátová, Ing., Mgr., 56 r., vedúca kalibračného laboratória, 

nezávislý kandidát
18. Jana Podhradská, RNDr., 58 r., podnikateľka, 

koalícia SaS, OĽANO, OKS
19. Michal Valenčík, 24 r., živnostník, koalícia SaS, OĽANO, OKS
20. Pavel Vréba, 67 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
21. Ján Volár, Ing., 63 r., prednosta MsÚ, SMER-SD
22. Igor Slezáček, Ing. 62 r., dôchodca, nezávislý kandidát
23. Zuzana Zigová, Bc., 65 r., zástupkyňa primátorky, SMER-SD
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 – DRGOŇOVA DOLINA, PAPRAĎ
1. Zuzana Durcová, 46 r., zdravotná sestra, SMER-SD
2. Ivan Durec, Ing. 51 r., lesný inžinier, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 – TOPOLECKÁ, SÚŠ
1. Monika Hluchá, Ing., 37 r., vedúca obchodných činností, 

SMER – SD
2. Gustáv Durec, 60 r., robotník, Komunistická strana Slovenska
Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.
V Starej Turej, 18. 9. 2018 Mgr. Ľubica Klimáčková, 

zapisovateľka mestskej volebnej komisie

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.6.2018
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vydať súhlas k výrubu predmet-
ných drevín.

Dreviny, ktoré z dôvodu 
rekonštrukcie nebude možné 
zachovať budú nahradené 
novými – z vyšších drevín sú to:
katalpa bignóniovitá (14 ks), 
javor mliečny (8 ks), magnólia 
hviezdokvetá (2 ks), ľaliovník 

tulipánokvetý (1 ks); z krov 
a trvaliek budú vysadené napr. 
rozchodník nádherný, krušpán 
vždyzelený, vresovec, levan-
duľa, ...

Za pochopenie vopred ďakujeme.
TSST Stará Turá

MESTO STARÁ TURÁ
Mestský úrad, ul.SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného 

prostredia

VYKONANIE JESENEJ DERATIZÁCIE
Mesto Stará Turá, zastúpené Ing. Annou Halinárovou, primá-
torkou mesta,  podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. O obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov 

odporúča

vykonanie jesennej  deratizácie objektov vo vlastníctve alebo 
správe fyzických alebo fyzických osôb oprávnených na podni-
kanie a právnických osôb na území Mesta Stará Turá v termíne 
od 15. 10. 2018 – do 26. 10. 2018 a to celoplošne v obytných 
a iných budovách, vo výrobných prevádzkach, skladoch, poľno-
hospodárskych objektoch, administratívnych a iných objektoch.

Podmienky vykonania deratizácie:
1. Firmu, ktorá bude deratizáciu prevádzať sú povinní zabezpe-

čiť majitelia, vlastníci, alebo správcovia nehnuteľností.
2. Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní hradiť majitelia, 

vlastníci alebo správcovia nehnuteľnosti.
3. Každá fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo  práv-

nická osoba oznámi písomne do 10 dní od vykonania 
deratizácie  na Mestský úrad v Starej Turej, odd. výstavby, 
územného plánovania a  životného prostredia  realizáciu 
deratizácie a dezinsekcie v týchto objektoch.

Poučenie:
Toto rozhodnutie sa neriadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní. Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky 
a musí byť vyvesené na verejnej tabuli v lehote 15 dní odo dňa 
zverejnenia.

Odd. výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Na zimnú údržbu 
sme vyzbrojení

Dňa 10. septembra 2018 slávnostne odovzdali zástupcovia spoloč-
nosti ALBERA Slovensko, s. r. o. a MB Servis Technickým službám 
mesta Stará Turá nové vozidlo určené na zimnú údržbu. Symbolic-
ky vozidlo UNIMOG prevzali a pokrstili pred Mestským úradom 
primátorka mesta Ing. Anna Halinárová, riaditeľka Technických 
služieb Ing. Jana Vráblová spolu vybranými pracovníkmi Technic-
kých služieb mesta Stará Turá.

Do tohto roku sa vykonávala 
zimná údržba hlavne na starom 
sypači – vozidlo Š706 ktorého 
rok výroby je 1977. I vzhľadom 
na vek a prevádzku je treba 
tomuto vozidlu poďakovať, že 
toľko rokov slúžilo všetkým 
občanom aj keď v poslednom 
období to bolo s veľkými ťaž-
kosťami, nakoľko jeho porucho-
vosť bola veľmi častá a opravy 
finančne náročné. 

Pri obstaraní nového vozidla, 

sa bral ohľad i na to, aby neslú-
žilo len jednoúčelovo (zimná 
údržba) ako jeho predchodca, 
ale aby bolo využiteľné celo-
ročne. Z tohto dôvodu bolo 
vozidlo „vysúťažené“ ako mul-
tifunkčný podvozok UNIMOG 
s tromi nadstavbami. Jedná sa 
o nadstavbu na zimnú údržbu 
(radlica a posýpacia nadstavba), 
cisternu a sklápaciu korbu. 

Naša stará cisterna, hoci 
je o 8 rokov mladšia ako starý 

posýpací voz Š706, má už svoje 
najlepšie roky za sebou. Pomaly 
sa uberá do tzv. morálneho 
dôchodku, nakoľko má úcty-
hodných 33 rokov. Stále však 
slúži, ale práve dodaná cis-
ternová nadstavba k vozidlu 
UNIMOG jej uľahčí pracovné 
vyťaženie.  

Samozrejme, nechceme 
privolávať bohatú snehovú 
nádielku alebo veľkú zimu, ale 
môžeme povedať, že Technické 
služby mesta Stará Turá sú aj 
vďaka novému vozidlu na ňu 
pripravení. 

MK, MsÚ Stará Turá

Základné údaje o vozidle: 

Značka: UNIMOG U427, 
Nadstavba:  posýpacia nadstavba 4 m3 RASCO, 

radlica, cisterna 5 m3
Dodávateľ:  ALBERA Slovensko, s. r. o., 

Nové Mesto nad Váhom
Obstarávacia cena 216 664,17 € bez DPH 
zakúpené na leasing cez VÚB Leasing a.s. Bratislava

Pani primátorka a zástupcovia spoločnosti ALBERA 
Slovensko, MB Servis a Technických služieb mesta
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Nebeské slzy tiekli počas 
spomienky v osade Nárcie

Tak ako každý rok i tento smerovali dňa 24. augusta naše kroky do 
osady Nárcie, aby sme si pripomenuli 74. výročie Slovenského 
národného povstania. Najskôr sme však zamierili do neďalekej 
Hlaviny. 

Ako memento krvavých udalostí 
tu stojí pamätník na ktorom sú 
mená Martin Kostelný, Pavel 
Kostelný a Michal Medňanský. Tí 
boli za pomoc partizánom fašis-
tami zavraždení práve na tomto 
mieste. Pred pietnou spomien-
kou v osade Nárcie, položila pri-
mátorka mesta Anna Halinárová, 
zástupkyňa primátorky Zuzana 
Zigová a členka ZO SZPB Stará 
Turá Elena Kovárová, kyticu 
k tomuto pamätníku.

Následne sme sa presunuli 
do dnes už zaniknutej osady 
Nárcie, aby sme i tu položili 

vence k pamätníku, ktorý pripo-
mína kruté a bezočivé fašistické 
besnenie, ale aj odvahu a hrdosť 
bojovníkov, ktorí sa mu postavili. 

Smutné udalosti, ktoré si tu 
každoročne pripomíname akoby 
ovplyvnili aj tohtoročné počasie, 
ktoré krátko pred začiatkom 
pietneho aktu spustilo doslova 
záplavu dažďových sĺz a neutí-
chali, ani pri samotnom kladení 
vencov pri pamätníku. Postupne 
položili vence poslanec NR 
SR Dušan Bublavý, zástupco-
via mesta Stará Turá, členo-
via Oblastného výboru SZPB 

v Novom Meste nad Váhom, 
zástupcovia oblastných poli-
tických strán i občania, ktorí si 
takto uctili tragické osudy hrdi-
nov Slovenského národného 
povstania. 

Vzhľadom na nepriaznivé 
počasie sa početná skupina náv-
števníkov spomienkového pod-
ujatia presunula z osady Nárcie 
do Klubu dôchodcov, kam po 
pietnom akte zavítala primá-
torka mesta Anna Halinárová 
spolu so zástupkyňou Zuzanou 
Zigovou. Tu slávnostne pred-
niesla príhovor primátorka 
mesta v ktorom odsúdila 
nezmyselnosť vojen, vyzdvihla 
hrdinstvo tých, ktorí sa nebáli 
postaviť proti bezpráviu a ktorí 
nasadzovali svoje životy za slo-
bodu. Taktiež pripomenula, aby 
rodičia i starí rodičia pripomí-
nali svojím deťom a vnúčatám, 

akým hrôzam boli ich predko-
via vystavení vo vojnách. Aby 
vysvetlili a pripomenuli hrôzy 
fašizmu a neonacizmu, pretože 
to je jediný spôsob ako zabrániť 
prázdnym a nereálnym faktom, 
ktoré zaznievajú čoraz častej-
šie z mnohých strán. Na záver 
poďakovala všetkým za účasť 
na tejto spomienke. 

Potom už nasledovalo 
malé občerstvenie, ktoré pre 
nich mesto Stará Turá pripra-
vilo. Pôvodne si ho mali účast-
níci vychutnať v priestore pod 
pamätníkom ale vzhľadom na 
počasie, nikto nenamietal, keď 
sa podávalo v príjemnom pros-
tredí Klubu dôchodcov.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa spomienkovej slávnosti 
zúčastnili.

M.Krč 
foto: MK, MsÚ Stará Turá

ZO SOCIÁLNEHO ŠATNÍKA
Teší nás vysoká návštevnosť sociálneho šat-
níka so sídlom na ulici Gen. M. R. Štefánika 
v priestoroch bývalej škôlky. Sociálny šat-
ník je občanom Starej Turej k dispozícii 
vo štvrtok v čase od 14.00 do 16.00 hodiny. 
Vďaka dobrovoľníčkam funguje na 100 % - 
dievčatá veci triedia, ukladajú a vydávajú. 
K zefektívneniu vynakladanej práce, pro-
síme všetkých dobrých ľudí, ktorí nám 
nosia veci, aby nosili oblečenie maximálne 
5 rokov staré, neroztrhané a vypraté, hračky 
prípadne spotrebiče funkčné. Uvedomte si 
prosím, že to nosia ľudia, takže oblečenie 
typu “po babičke” alebo “z povaly” zaneste 
radšej na zberný dvor. Sociálny šatník nie 

je kontajner. Ušetríte nám veľa času, ener-
gie a zbytočne vynaložených nákladov pri 
likvidácii starých, nepoužiteľných vecí. 
Ďakujeme!

ZOZNAM VHODNÝ NA DAROVANIE 
SOCIÁLNEMU ŠATNÍKU
• Šatstvo pánske, dámske, detské;
• Obuv každého druhu, mierne obnosená, 

pánska, dámska, detská;
• Doplnky na denné nosenie, funkčné 

kabelky, kravaty, šatky, opasky;
• Posteľné obliečky, prikrývky, deky, 

paplóny, vankúše;
• Obrusy, utierky, záclony, závesy;

• Biela a čierna technika pre domácnosť 
vo funkčnom stave;

• Športové potreby, lyže, korčule, lyžiarske 
topánky, palice, sane, boby;

• Originálne CD, DVD, VHS nosiče
• Hračky, kočíky, detské postieľky, detské 

sedačky;
• Príbory, sklo, porcelán, keramika, prú-

tené košíky;
• Nábytok po predchádzajúcej dohode, 

v prípade, že sa nájde ihneď vhodný 
odberateľ.

Sociálne oddelenie
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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 5. – 12. októbra 2018
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 12. októbra (piatok) 
sa budú dni jesenného zberu končiť a kontajnery sa budú zo stanovíšť 
odvážať. 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 5. októbra do 12. októbra 2018:
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  
 5. októbra – 15. októbra 2018

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 6. októbra 2018

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: 6.10.2018
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

Odpad náš každodenný
O komunálnom odpade z domácností sa popísalo už veľmi veľa. Vytlačilo veľa letákov, 
kde je zrozumiteľne vypísané, vykreslené a vyfarbené kde a do akého kontajneru patrí 
ten-ktorý odpad. 

Myslíte si, že ľudia to dodržujú? (česť výnim-
kám). V zelenom kontajneri sa ocitne televí-
zor, ktorý patrí do extra zvozu, v kontajneri 
na papier je drevo, fľaše, balík s iným odpa-
dom, v kontajneri na olej sú prázdne skle-
nené fľaše, alebo iný odpad.

Pri našom činžiaku sme si urobili bri-
gádu, vyhrabali pri odpadovom skladisku, 
pozametali a urobili poriadok. Žiaľ, behom 
noci už tam boli naskladané gauč, kreslá, 
starý koberec a množstvo veľkých mechov 
s odpadom. Pochopíš? Nepochopíš. A to 
stačilo zatelefonovať na Technické služby 
a dajú to za symbolickú cenu odviezť aj spred 
rodinného domu.

Tak mi to príde, že ľudia ako keby nemali 
radi čistotu a upratané prostredie okolo seba, 
inak si to vysvetliť neviem. O odvoze a stave 
pri kontajneroch najlepšie vedia pracov-
níci TS, ktorí túto prácu vykonávajú denne. 
Nie je to ľahké, odpadu pribúda, a stalo sa 
akýmsi športom všetko kritizovať. Ale čo, 
keby sme sa všetci skúsili zamyslieť triediť 
odpad a dávať ho tam,  kam patrí, upozor-
ňovať tých, čo tak nekonajú. Aj takto sa dá 
prispieť k peknému a hlavne čistému mestu.

J.T.

OBČIANSKA INZERCIA

Orez, výrez a strihanie ovocných 
a komplikovaných stromov. Rezanie 
a štiepanie dreva štiepačkou, čis-
tenie zanedbaných lúk, sadov 
a pozemkov. Rýchlo, lacno a spo-
ľahlivo. Bližšie informácie na tel. č. 
0919 320 767.

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

Predám hrobové miesto – krypta 
na mestskom cintoríne v Starej 
Turej, sektor A. Hrobka je kompletne 
vybetónovaná, boky a krycia doska 
sú zo žuly IMPALA. Bližšie informá-
cie na tel. č. 0948 808 884.
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Pozvánky do CVČ Stará Turá
• V utorok 2. 10. rozbiehame v CVČ 

BABYCLUB pre mamičky s deťmi do 
3 rokov. V čase od 9.00 do 11.30 hod sa 
môžete prísť zoznámiť s prostredím,  infor-
movať sa o činnosti a zahrať sa s deťmi 
v našej herni a minitelocvični.

• V sobotu 13. 10. od 10.00  hod sa v CVČ 
budú vyrábať a testovať netradičné šar-
kany. ŠARKANIÁDA je určená pre deti 
ZŠ. Vstupné na akciu: 2,- eurá. Materiál 
a pomôcky zabezpečí CVČ.

• V stredu 24. 10. o 15.00 hod organizujeme 
v CVČ tradičnú GAŠTANIÁDU. Materiál 
a pomôcky na výrobu malých gaštankov 
budú mať deti k dispozícii v CVČ. Akcia 
je určená pre deti ZŠ. Vstup:  bezplatný.

• V pondelok 29. 10. o 17.00 hod sa 
v CVČ začína strašidelný večer a NOC 
DUCHOV. Akcia je určená len pre 
odvážne školopovinné deti do 5. ročníka 
ZŠ, ktoré navštevujú niektorý zo záujmo-
vých krúžkov v CVČ.  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 
kostým. Podmienkou účasti je i spacák 
a súhlas rodičov. Deti je treba vopred  pri-
hlásiť do 24. 10. 2018.

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

P O Ď A K O V A N I E 
Materská škola Hurbanova 153/62 (tradične nazývaná „Pri Salaši“) má za sebou už po-
merne dlhú históriu. Asi by sme ťažko porátali, koľko detí prešlo jej priestormi a strávilo 
tu významnú časť svojho detstva. Mnohé z týchto detí sú dnes rodičia, ktorí do nej vodia 
svoje deti...

Roky sa však na „našej škôlke“ podpísali aj 
v negatívnom zmysle. Myslíme tým starnúcu 
budovu so zjavnými estetickými aj funkč-
nými nedostatkami ako vonkajšieho, tak 
i vnútorného vzhľadu. 

Preto sme sa veľmi potešili správe, že 
projekt na rekonštrukciu budovy z pros-
triedkov európskych fondov bol po via-
cerých rokoch konečne schválený a naša 
škôlka získa nový vzhľad, na ktorý budeme 
môcť byť všetci hrdí. 

S dobrým však vždy treba prijať aj to 
zlé, a tak  tomu bolo aj teraz. Našu radosť 
veľmi rýchlo schladila informácia, že roz-
siahlosť stavebných prác vyžaduje vyprázd-
nenie budovy na celé obdobie rekonštrukcie. 
Vyprázdnenie sa týkalo šiestich tried, šiestich 
výdajných kuchyniek, spoločných priestorov, 
chodieb, kabinetov, celého hospodárskeho 
pavilónu (kuchyne, skladov, kancelárií...), 
jednoducho povedané – pripraviť firme 

realizujúcej stavbu  „holé stavenisko“. 
Keďže časť materskej školy (konkrétne 

budova na Hurbanovej ulici 142/46 – pri 
cukrárni) bola v prevádzke plných šesť týž-
dňov (od 2.7.2018 do 10.8.2018),  väčšia časť 
personálu bola sústredená tam. O to nároč-
nejšia práca čakala nás ostatných, ktorí sme 
zostali. Letné horúce dni nám umožnili zor-
ganizovať viacero brigád s rodičmi a všet-
kým priateľmi, previezť množstvo materiálu, 
nábytku a všetkých súčastí materskej školy. 
Bola to práca náročná, vyčerpávajúca, ale 
sme presvedčení, že konečný cieľ bude za 
to stáť! 

Touto cestou by sme chceli úprimne 
poďakovať za skutočný záujem a ochotu 
pomôcť pri komplexnom vyprázdnení 
a vysťahovaní Materskej školy na Hurbanovej 
ulici č.153/62, ktoré sa uskutočnilo v mesia-
coch júl a august 2018. 

Pomáhali nám:
Autoškola p. Ján Mikulec, p. Drexler, firma 
Sensus (poskytla množstvo baliaceho 
materiálu), firma Rotex – p. Kýška, firma 
Okná a dvere – p. Baran s kolegami, p. 
Hučko, p. Malár, rodina Kiššová, Kaňová, 
Hornáčková, Železníková, p. Lackovič, 
p.  Zigo, p. Kucharovic, p.  Hankócy, 
p. Kolárik, p. Volár, p. Sadloň, p. Hrabovský, 
p.  Zámečník, p.  Pilát, p. Hudec, p. 
Nižňanský, p. Hromada, rodina Arbecíková, 
Kadlecová, Pongrácová, p. Fraňo, p. Trnka, 
p. Hanic, p. Dunajčík, p. Tomeček, p. Bohuš, 
p. Chudík, p. Kališ, p. Gregor, p. Šimlovič, 
p. Augustín. Hlavným koordinátorom bol 
náš najusilovnejší školník pod slnkom 
Paľko Pánik, ktorému patrí nesmierny obdiv 
a uznanie za vynaloženie osobných síl!

Dôležitým článkom pri organizovaní 
sťahovania boli aj pedagogickí i prevádz-
koví zamestnanci našej MŠ, ktorí v nemalej 
miere prispeli k plynulosti a samotnej reali-
zácii fyzicky náročného triedenia materiálu, 
prenášania detského i učiteľského nábytku, 
balenia hračiek či metodických pomôcok. 

Všetkým patrí uznanie a poďakovanie 
za ich čas a námahu. Vďaka ich pomoci 
mohli deti na začiatku školského roka 
nastúpiť do plne funkčných, čistučkých 
a esteticky upravených tried.

Poďakovanie patrí i vedeniu a všetkým 
zamestnancom ZŠ Stará Turá, ktorí nám 
poskytli dočasné priestory pre predško-
lákov a neboja sa s nami zdieľať stiesnené 
podmienky pri výchovno-vzdelávacej čin-
nosti v nadchádzajúcom školskom roku.  
Ďakujeme aj Strednej odbornej škole Stará 
Turá za možnosť dočasného uskladnenia 
zariadenia a pomôcok, ktoré nebolo možné 
presťahovať do náhradných priestorov. 

Hoci sú dočasné zmeny v prevádzke 
materskej školy výrazné, vytvorili sme 
deťom také podmienky, aby ich pocítili čo 
najmenej. Želáme im, aby sa im v nových 
priestoroch páčilo a i v tomto školskom roku 
zažili so svojimi pani učiteľkami veľa radosti 
a zábavy.

za MŠ Ľubica Hučková 
a Blanka Kucharovicová
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Šarkaniáda
Ktože sa to vyškiera? 
Pozrite sa hore! 
Pestrí obri z papiera, 
 je ich celé more ...

Dňa 19.9.2018 sme na vrchu Drahy nad 
Starou Turou zažili popoludnie plné zábavy, 
radosti a smiechu. Veselými aktérmi pod-
ujatia boli deti našej materskej školy, ich 
rodičia a súrodenci. V peknom slneč-
nom počasí sa na oblohe roztancovalo 

množstvo farebných šarkanov rôznych 
tvarov a veľkostí. 

Deti si okrem zaujímavého zážitku zo 
vznášajúcich sa šarkanov i pekných chvíľ 
prežitých v prírode s kamarátmi odniesli 
aj odmenu - šťavnaté jabĺčko a džús. Pani 
učiteľky, ktoré zorganizovali túto akciu, 
ďakujú deťom i rodičom za účasť.  Želajú 
im ešte veľa pekných spoločných zážitkov 
prežitých v  prostredí jesennej prírody.

Anna Václavková

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 
29. októbra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku Stará Turá.

Posledná rozlúčka 
s Alžbetou Slavkovou

Oznamujeme čitateľom 
Staroturianskeho spravodajcu, 

že dňa 31. júla 2018 nás opustila 
vo veku nedožitých 102 rokov 

Alžbeta SLAVKOVA. Bola najstaršou 
občiankou nášho mesta,  bývalá 

dlhoročná kostolníčka evanjelického 
cirkevného zboru a manželka 

spisovateľa a správcu Pamätnej izby 
sestier Royových Michala Slavku. 
Za celú redakciu Staroturianskeho 
spravodajcu vyslovujeme úprimnú 

sústrasť pozostalej smútiacej rodine.

Česť jej pamiatke. 

redakcia Staroturianskeho spravodajcu

 
 

 

Čo pre Vás pripravujeme v MC Žabka  
v mesiaci Október 2018 

 
10.10. Mamičkáreň o 10.00hod.,  
           Medzinárodný deň MC – Otvorenie sezóny o 16.00hod. 
11.10. Montessori aktivity o 10.00hod., Detská jóga o 16.30hod. ,  
           Jóga dospelí o 18.00hod. 
12.10. Spievanky a tančeky o 10.00hod., Tvorivé dielne pre deti o 10.30hod. 
           Začíname šiť na stroji o 16.30hod.      
 
15.10. Cvičenie s bábätkami o 9.30hod. 
           Ufúľané hry o 10.30hod. 
           Body toning o 19.00hod. 
16.10. Povedačky pre predškôlkarov o 10.00hod. , Jóga dospelí o 19.00hod. 
17.10. Herňa otvorená,  Body toning o 19.00 hod. 
18.10. Pohybové hry  o 10.00hod., Detská jóga o 16.30hod.,  
           Jóga dospelí o 18.00hod. 
19.10. Spievanky a tančeky o 10.00hod., Tvorivé dielne pre deti o 10.30hod. 
           Začíname šiť na stroji o 16.30hod. 
 
22.10. Cvičenie s bábätkami o 9.30hod. 
           Plastelínkovo o 10.30hod. 
           Body toning o 19.00hod.     
23.10. Povedačky pre predškôlkarov o 10.00hod. , Jóga dospelí o 19.00hod.,      
24.10. Herňa otvorená, Body toning o 19.00 hod. 
25.10. Montessori aktivity o 10.00hod., Detská jóga o 16.30hod.,  
           Jóga dospelí o 18.00hod. 
26.10. Spievanky a tančeky o 10.00hod., Tvorivé dielne pre deti o 10.30hod. 
           Začíname šiť na stroji o 16.30hod. 
 
29.10. Cvičenie s bábätkami o 9.30hod. 
           Ufúľané hry o 10.30hod. 
           Body toning o 19.00hod. 
30.10. Povedačky pre predškôlkarov o 10.00hod. , Jóga dospelí o 19.00hod. 
31.10. Herňa otvorená, Body toning o 19.00 hod. 
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

•	11. októbra 2018 o 17:00  – Spievankovo  – Zaspievajte si 
spolu so Spievankou a Zahrajkom najobľúbenejšie pesničky na 
jedinečnom interaktívnom koncerte Spievankovo. Čaká Vás kopec 
tanca, hudby a nekonečnej zábavy. Vstupné: 10 €.

•	17. októbra 2018 od 8:00 do 10:00  – ODBER KRVI   – 
v kaviarni Domu kultúry Javorina Stará Turá

Z Á J A Z D Y

•	7. novembra 2018 – Od Lady Carneval k Draculovi – auto-
busový zájazd na veľkolepú hudobnú show, ktorá vznikla ako 
pocta legendám popovej a muzikálovej hudby Karlovi Svobodovi 
a Jozefovi Bednárikovi. Jedinečná možnosť vidieť na jednom 
pódiu Helenu Vondráčkovú, Leonu Machálkovú, Daniela Hůlku, 
Nelu Pociskovú, Petra Koláře, Juraja Baču a Martina Chodúra. 
Benefičný galakoncert z najväčších popových filmových a muziká-
lových hudobných hitov doplnený veľkoplošnou videoprojekciou 
a príspevkami s dobovými zábermi i komentármi súčasníkov 
oboch tvorcov. Poplatok: 56 € (vstupenka + doprava)

•	30. novembra 2018 – autobusový zájazd na koncert úspešnej 
kapely Elán, ktorá oslavuje 50 rokov od jej založenia. Koncert sa 
bude konať na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Tešiť 
sa môžete na Joža Ráža, Jána Baláža a Vaša Patejdla. Poplatok 
za zájazd 40 € (vstupenka + doprava)

K U R Z Y  A  Š K O L E N I A

• Príďte si napiecť a vyzdobiť svoje medovníčky pod vedením skúse-
nej lektorky, ktorá vyrába pod značkou „Medovníčky od Táničky“ 
na kurz Pečenie a zdobenie medovníkov. Naučíte sa zarobiť 
cesto, upiecť medovníky, zarobiť cukrovú polevu a zdobiť medov-
níky. Kurz bude prebiehať dňa 27. októbra 2018 od 08:00 hod 
v kaviarni DK Javorina. Všetky čerstvo napečené medovníčky 
si odnesiete so sebou.  V cene kurzu je aj malé občerstvenie.
Poplatok za osobu: 80 €.

• Aj tento rok odštartujeme ďalší Kurz spoločenských tancov 
pod vedením diplomovaného lektora. Naučíte sa tancovať val-
čík, tango, merengue, salsu, foxtrot, rumbu, jive, sambu, polku, 
cha-cha a waltz. Prihlásiť sa môžete do 12. októbra. Celkový 
počet hodín kurzu: 13 lekcií (1 lekcia = 150 min./raz týždenne). 
Predpokladaný začiatok kurzu: Október 2018. Poplatok za osobu: 
50 €.

• Dom kultúry Javorina v spolupráci s Klubom paličkovanej čipky 
pri DK Javorina Stará Turá organizuje Kurz paličkovanej čipky. 
Kurz bude prebiehať jedenkrát za týždeň a bude trvať 2 hodiny. 
Prihlásiť sa môžete do 15. októbra 2018. Celkový počet hodín 
kurzu: 20. Predpokladaný začiatok kurzu: po 20. októbri 2018. 
Poplatok za osobu: 30 €.

• Naučte sa pripraviť materský kvások a upiecť kváskový chlieb 
podľa starodávneho receptu na kurze Kváskový chlieb poctivo 
a s láskou. Kurz sa bude konať 24. novembra 2018 o 13:00 
hod  v kaviarni DK Javorina. Každý účastník kurzu si domov 
odnesie vlastnoručne vyrobený kváskový chlieb, materský kvások, 
príjemný zážitok, vedomosti k správnej výrobe domáceho chleba 
a možnosť zakúpiť si originálnu ošatku pre ďalšie pečenie. V cene 
kurzu je zahrnuté aj malé občerstvenie. Poplatok za osobu: 28 €.

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
Ďakujeme veľmi pekne za knihu od autorky p. Evy Tomisovej: 
Nárečie Starej Turej. Publikácie si môžete zapožičať i zakúpiť 
v Mestskej knižnici Kristíny Royovej.

Beletria Ferrante, Elena: Príbeh nového priezviska • 
Červenák, Juraj: Horiaca ríša • Banáš, Jozef: Somár je 
Švajčiar – ako prežiť medzi ľuďmi (poviedky, anekdoty, 
aforizmy)  Detektívky Gerritsenová, Tess: Poznám 
tajomstvo • Nordbo, Mads Peder: Bez kože Náučná 
literatúra Lapáček, Jiří: Notebook pro seniory • Zahradník 
Havelka, Jan: Cesta z deprese • Zákony III/2018 časť 
A  (zákonník práce, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, ...) Zákony III/2018 časť B  (zákon o zdravotnom 
poistení, zákon o rodine, ...) • Kol.: Biofyzika, biochémia 
a rádiológia Detská literatúra Lukeš, Rudolf: O stratenom 
jelenčekovi • Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka • Small, 
Lily: Zvieratká z Kúzelného lesa – ježko Viky

Mestská knižnica K. Royovej pozýva na 
stretnutie so spisovateľkou, našou rodáčkou 

Martinou Monošovou dňa 15. 11. 2018 
o 17.00  hod. do kaviarne DK Javorina. 

Tešiť sa môžete na zaujímavé rozprávanie autorky mnohých 
úspešných románov zo súčasnosti i historického románu Ples 
u vojvodkyne, ktorý je prvou časťou trilógie.

P R I P R A V U J E M E

• Dom kultúry Javorina Stará Turá pripravuje autobusový zájazd 
na Novú scénu Bratislava na predstavenie RASPUTIN. Pôvodný 
slovenský muzikál zachytávajúci dramatické momenty zo života 
najpodivuhodnejšieho muža ruských dejín, ktoré zmenili beh 
sveta. Do osudu Ruska začal Rasputin významným spôsobom 
zasahovať v roku 1905, krátko po tom, čo prišiel do Petrohradu 
zo zapadnutej sibírskej dediny. Miesto, ktoré zaujal pri cárskom 
dvore, potvrdzuje, ako jedna jediná osobnosť môže v dejinách 
zohrať zásadnú úlohu. Réžia: Ján Ďurovčík. Termín oznámime 
dodatočne. Poplatok: 33 € a 38 €. (doprava + vstupenka)

•	Živé dielne – V dnešnej dobe tradičné remeslá stratili svoj prak-
ticky význam. To však neznižuje ich historický a umelecký význam, 
ako aj význam z hľadiska kultúrneho dedičstva. Na Starej Turej 
a v okolí  je našťastie ešte stále dostatok ľudí, ktorí nechcú nechať 
poctivú remeselnú výrobu zaniknúť. Uskutočnením podujatia 
Živé dielne chceme deťom, žiakom, študentom i dospelým umož-
niť účasť na ukážkach práce remeselníkov, kde sa môžu podľa 
svojho záujmu zapojiť do tvorby, ale i do rozsiahlejšieho kurzu. 
Návštevníci budú mať možnosť priučiť sa vyšívaniu krivou ihlou, 
paličkovaniu, rezbárstvu, varechárstvu, košikárstvu, tkáčstvu 
a drôtovaniu. Termín október – november 2018

• Dom kultúry Javorina pripravuje koncert kapely Mariána 
Greksu Modus Memory v mesiaci november 2018.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Aj keď už nie si medzi nami, 

v našich srdciach žiješ stále s nami. 

Dňa 5.10.2018 si pripomíname 5. 
výročie, čo nás navždy opustila moja 
manželka, mamina, babička Dra-
huška BAČOVÁ. 
S láskou spomínajú manžel, deti Silvia, 
Miroslav s rodinami a ostatná rodina. 

•

Odišla si tíško, nie si medzi nami, 
ale v našich srdciach žiješ stále s nami. 

Dňa 12.10.2018 si pripomíname 2. 
výročie úmrtia našej maminky, 
babičky, prababičky, sestry Adelky 
KLEMENTOVIČOVEJ. Kto ste ju 
poznali a radi mali, venujte jej 
s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú dcéry s rodinami a sestra. 

•
V neznámy svet odišiel si spať, 
zaplakal každý, kto ťa mal rád. 

Už ti nepodáme ruku, nepovieme vinš, 
len ticho k hrobu s modlitbou, kvetmi môžeme 

prísť a v srdciach spomienku oživiť. 

Dňa 12.9.2018 uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustil syn, manžel, 
otec, brat, priateľ Jozef 
ONDREJKA. 

S láskou a úctou spomínajú 
tvoji najbližší. 

•

Dňa 19.10.2018 si pripomíname 5. 
výročie, čo nás navždy opustil náš 
s yn  a  b ra t  Ondrej 
VESELOVSKÝ.
S láskou a úctou si naňho spomínajú 

sestra a ostatná rodina. 

•

Najkrajšia láska zomiera, keď oko matky sa 
zatvára a svojich blízkych navždy opúšťa. 

Dňa 6. októbra 2018 uplynie rok, 
čo nás navždy opustila vo veku 
nedožitých 82 rokov naša drahá 
mama, sestra, švagriná, babička 
a prababička Kristína FERIAN-
COVÁ, rod. Viskupová. S tichou 

spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, kvety polo-
žíme a s láskou na Teba spomíname.

S láskou spomínajú synovia Ján 
a Miroslav s rodinami.

Čas plynie, ako rieky prúd 
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť. 

Dňa 16.10.2018 uplynú 2 roky, čo 
nás opustil manžel a otec Dušan 
JEŽO. Venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

Smútiaca rodina.

•
Nikdy sa nevráti to, čo osud vzal, 

vracajú sa len spomienky a v srdci žiaľ...

Dňa 31.10.2018 uplynú 3 roky od 
nešťastnej tragickej udalosti nášho 
syna, brata, krstného, priateľa 
a kamaráta Martina SÚROV-
SKÉHO vo veku nedožitých 37 rokov. 
Odpočívaj v pokoji.

S láskou spomína celá rodina.

•
Posielame ten najkrajší pozdrav do neba tam, 
kde už nič nebolí, tam kde ste len samí anjeli. 

Ani zbohom nestihla si povedať, 
len žiaľ v srdciach nás všetkých zanechať.  

Že čas žiaľ zahojí, je veľký klam, čím 
ďalej ubieha, tým viacej chýbaš nám. 

Dňa 6.10.2018 uplynie 5 smutných 
rokov, čo nás navždy opustila vo 
veku 81 rokov naša mama, babička 
a prababička Božena KOSTELNÁ.
Bola si a stále budeš pre nás tá 
najlepšia mama plná lásky a 

dobroty. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry 

Jana a Drahomíra s rodinou. 

•
Čas plynie, no spomienka v srdci zostáva. 

Dňa 11.10.2018 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil, náš drahý 
manžel, otec, dedko a pradedko 
Milan KNÁPEK. Kto ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka, dcéry 
a syn s rodinami a ostatná blízka rodina. 

•
Kto žije v srdciach tých, 

ktorých opustil, nezomrel...

Dňa 1.10.2018 uplynulo 6 rokov od 
smrti Ľudovíta ŠIMNU. Zároveň 
sme si 14.8.2018 pripomenuli nedo-
žitých 50 rokov. Kto ste ho poznali, 
spomínajte s nami.

Smútiaca rodina. 

Dňa 29.10.2018 si pripomíname 
prvé výročie úmrtia našej mamy 
a starej mamy Jany DUGOVEJ. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Čas plynie, roky ubiehajú, 

ale spomienky v srdci zostávajú. 

Dňa 17.9.2018 uplynulo 5 rokov, čo 
nás navždy opustil drahý manžel, 
otec, starý otec, brat, švagor, svokor 
a svat Ján BARAN. 

S láskou spomína celá rodina.

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia 
uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!

Matričné okienko

Vítame bábätká
Kristína Zámečníková, Karolína Vráblová, 
Lucia Kýšková

Idú spoločným životom
• Tomáš Beňo zo Starej Turej a Lenka 

Juríková zo Starej Turej

• Patrik Hrušovský zo Starej Turej a Jana 
Juríková zo Starej Turej

• Michal Klbečka zo Starej Turej a Adriána 
Klbiková zo Starej Turej

• Jaromír Dobrovodský z Krajného a Ivana 
Hornáčková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Július Turák, Pavel Sabršul, Ján Náhlik, Ľudmila 
Pagáčová, Ľudmila Hitzová, Helena Valentová

Zoznam jubilantov 
za mesiac OKTÓBER 2018

• Eva Dlhá, Ing. Anna Maierová, Viera 
Malárová, Oľga Ďurcová, Marta 
Adamusová, Anna Bielčiková, Oľga 
Poláková, Vladimír Marták

• Ladislav Macháček, Marie Sitárová, 
Helena Valentová, Viera Slobodová, 
Dušan Sadloň, Viliam Hluchý, Ján Krúpa, 
Emília Reisigová, Zuzana Hanusová, Ing. 
Karol Laluha, Miroslav Sadloň, Zlata 
Nováková, Milan Držík

• Kristína Holotová, Mária Kapsiová, 
Marta Koštialová, Ľudmila Kusendová, 
Ing. Eva Kubišová, Martin Mikulec, Anna 
Ochodnická, Ľudmila Lövy

• Anna Valentová, Jozefa Podolanová, 
Oľga Uhrová, Emília Tučková, Emília 
Valentová, Elena Ondrášiková, Anna 
Čierniková, Veronika Truhlíková, Janka 
Žáková, Mária Petrášová, Vladimír 
Hornáček, Emil Hritz

• Anna Zubáňová, Július Kováč, Emília 
Koštialová, Pavel Ando, Milan Miko, 
Milan Tučka, Emília Skovajsová, Hedviga 
Čierniková, Anna Maláriková, Anna 
Černáková, Emília Mikitová

• Ing. Jaroslav Vavrovič, Emília 
Hargašová, Božena Novomestská, Emília 
Chriašteľová, Kamila Smolinská, Emília 
Stachová
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Diplomy k nám 
pricestovali až 

z Bulharska 
Okrem verbálneho prejavu existuje vo svete zázračný prostriedok 
dorozumenia. Je to umenie, akýsi neviditeľný most medzi našim 
vnútorným svetom plným myšlienok a pocitov, a tým vonkajším 
svetom, čo sa odráža v našich očiach. 

Žiaci zo Základnej umeleckej 
školy v Starej Turej dostávajú 
výchovu a vzdelanie vzneše-
nej podobe, či už v prejavoch 
hudobných, literárnych, taneč-
ných alebo výtvarných. Veď na 
podobe nezáleží, dôležité je, že 
zdokonaľujú  a rozvíjajú svoju 
osobnosť, a tým tvoria svet lep-
ším. O čo krajšie je, keď je ich 
snaha spojená s talentom aj oce-
nená? Žiaci výtvarného odboru, 
ktorých práce oslovili porotu 
v medzinárodnej súťaži 20-TH 
INTERNATIONAL YOUTH 
ART EXHIBITION NOVA 
ZAGORA 2018, to už vedia.

 Už začiatkom nového škol-
ského roka boli talentovaní žiaci 
ocenení odbornú porotu  v 20. 
ročníku medzinárodnej detskej 

umeleckej súťaže „Nová Zagora 
2018“ v Bulharsku. Táto súťaž 
vznikla iniciatívou združenia 

„Nová Zagora“ a štúdiom výtvar-
ného umenia „Dúha“, ktoré pod-
porujú detskú umeleckú tvorbu 
vo výtvarnom prejave. Deti mali 
pri svojej tvorbe voľnú ruku, 
mohli zájsť za hranice svojej fan-
tázie, keďže v tejto súťaži neexis-
tuje žiadna špecifická téma ani 
technika stvárnenia. Z tisícok 
zaslaných prác, porotu zaujali 
aj diela žiakov zo ZUŠ v Starej 
Turej, pričom zožali mimo-
riadne veľký úspech, pretože do 
nášho mesta doputovali až štyri 
bulharské diplomy! Pod ume-
leckým pedagogickým vedením 
Mgr. Oľgy Medňanskej, boli 
ocenení žiaci Matúš DINGA 

(7 rokov), Vanesa OSTROVSKÁ 
(9 rokov), Sabina SADLOŇOVÁ 
(8 rokov) a Sofia STACHOVÁ 
(8 rokov). Ich práce, s ostatnými 
výhernými dielami sú prezento-
vané na výstave v meste Nova 
Zagora, ktoré je považované za 
umelecké centrum Bulharska. 
Odtiaľto prezentácia diel popu-
tuje i do iných krajín Európy. 
Organizácia šíri víťazné diela 
ďalej do sveta aj prostredníc-
tvom vytvoreného katalógu, 

ktorého obsahom sú tie najlep-
šie práce daného ročníka súťaže. 
O čo viac nás teší, že na titulnom 
obale takéhoto katalógu, je práca 
nášho najmladšieho úspešného 
výhercu Matúša Dinga. Žiakom 
za naozaj mimoriadne úspechy 
srdečne blahoželáme a prajeme 
ešte veľa úspechov v umeleckej 
tvorbe!

Mgr. Medňanská Oľga 
ZUŠ Stará Turá

Žiaci tanečného odboru 
ZUŠ súčasťou živého 
vysielania Telerána

Cez letné prázdniny sme sa so 
žiakmi zúčastnili živého vysie-
lania relácie Teleráno v televí-
zii Markíza. Porozprávali sme 
o úspechoch tanečného odboru 
v školskom roku 2017/2018 
a taktiež o Majstrovstvách sveta 
v Chorvátsku, kde sme s najstar-
šími žiačkami získali 2. miesto 
a titul Vicemajsterky sveta. Partia 
tanečníkov z FREE-ZEE DANCE 
si priebeh vysielania veľmi uží-
vala. Úsmev, energia a skvelí výraz 
pôsobili veľmi profesionálne. 
Vystúpili sme v ôsmich tanečných 

ukážkach, čo bolo výborným 
zavŕšením našej úspešnej tanečnej 
sezóny. V uplynulom mesiaci sme 
privítali školský rok  2018/2019 
s novými cieľmi, plánmi, motivá-
ciou a nadšením. Aktuálne sa pri-
pravujeme na tanečnú súťaž MY 
DANCE v Myjave, kde nás môžete 
vidieť už 20. októbra 2018. Držte 
nám palce i v novom školskom 
roku. Veríme, že budeme priná-
šať len pozitívne správy a výsledky.

Katarína Rzavská ZUŠ
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Sto rokov od vzniku Československej republiky 
Československá légia v Rusku časť 4/4

Československá légia vo Francúzsku  
Po vypuknutí vojny vznikol v auguste 
1914 v Paríží výbor, ktorý vyzval Čechov 
a Slovákov vstupovať do francúzskej armády. 
Dobrovoľníkov zaradili k Cudzineckej légii. 
Po výcviku v meste Bayonne v októbri v tom 
roku odišli už ako Rota Nazdar na bojisko 
do Champagne. Bojovali v rámci Marockej 
divízie, kde lietal ako vojenský pilot aj M. R. 
Štefánik. Po veľkých stratách Rota nazdar 
zanikla.

Nábor do čs. vojska zo zajatcov povo-
lilo Francúzsko až 16. dec. 1917. Postupne 
sa v juhofrancúzskych mestách Cognac 
a Jarnac sústredilo okolo 10 000 dobrovoľ-
níkov z Ruska, Srbska, Rumunska a USA. Po 
prísahe v júni 1918 bojovali pri Vouziers na 
rieke Aisne, potom pri Terrone a Chesters.

Československá légia v Taliansku  
Talianska légia vznikla ako posledná, ale 
mala veľký význam práve na konci r. 1918 

a potom v r. 1919 v rámci bojov na Slovensku. 
Dobrovoľné prechody na taliansku stranu, 
alebo úmyselné padnutie do zajatia sa medzi 
Slovákmi a Čechmi na talianskom fronte 
začali množiť už od r. 1916. Talianska vláda 
dlho nechcela povoliť formovanie českoslo-
venského dobrovoľníckeho vojska a zajat-
cov sústreďovala do táborov. Československý 
dobrovoľnícky zbor vznikol napokon v janu-
ári 1917, v októbri mal už okolo 4 000 členov. 
Následne  talianska vláda povolila vytvára-
nie oddielov, práporov určených najprv na 
technické pomocné práce. Celkom vzniklo 
sedem práporov, z ktorých každý mal 1600 
mužov. V tomto čase, februári 1918 stal sa 
tu legionárom i náš občan, budúci generál 
Augustín Malár. 

Zásluhou úspešných rokovaní M. R. 
Štefánika s talianskou vládou, zmluvou z 21. 
apríla 1918, bolo zradené samostatné čs. voj-
sko v Taliansku. Sformovala sa 6. strelecká 
divízia zložená zo štyroch plukov o počte 

12 000 mužov. Zložila slávnostnú prísahu 
Československej národnej rade v Ríme. 
Veliteľom sa stal generál Andrea Graziani. 
Bojovali o. i. i na rieke Piave. 

V decembri 1918 boli legionári presu-
nutí do ČSR a nasadení do bojov proti poľ-
ským jednotkám  na Tešínsku a maďarskej 

„Červenej armáde“  na južnom a východnom 
Slovensku.

Je viac ako žiadúce pripomenúť si tieto 
historické skutočnosti vedúce k vzniku 
Československa 28. októbra 1918. Niektoré 
skupiny nastupujúcich generácií nášho 
občianstva akoby strácali historickú pamäť, 
akoby ignorovali všetko to, čo naši predko-
via pre túto skutočnosť za takýchto obetí 
vykonali. Domnievam sa, že táto  postať 
by mala by pre nás byť to posledné, čo by 
sme niekomu dovolili spochybňovať, či zne-
važovať. Mala by byť pre nás duchovnou 
postaťou!   

Podľa ext. zdrojov spracoval GR

Biskup Dr. Rudolf Koštial
Je dôležité si pripomínať a zaspomínať na osobnosti, ktoré sa za-
slúžili o rozvíjanie spoločenského pokroku na poli hospodárskom, 
politickom i kultúrnom. Svojou pozitívnou činnosťou ovplyvňovali 
spoločenský vývoj a posúvali ho dopredu. Snažili sa svojou prácou 
prispieť k utvrdzovaniu toho dobrého, čo v národe žilo a zlepšiť jeho 
životnú úroveň po stránke materiálnej i duchovnej.

Dr. Rudolf Koštial bol dvadsať-
dva rokov  biskupom Západného 
dištriktu evanjelickej cirkvi a. v., 
pričinil sa o humánne a demo-
kratické riešenie nastolova-
ných spoločenských problémov 
v cirkvi a spoločnosti. Narodil 
sa 3. apríla 1913 na staroturian-
skych kopaniciach v Koštialech 
doline ako piate dieťa maloroľ-
níckych rodičov. Otec mu padol 
v 1.svetovej vojne v roku 1914, 
matka zostala sama s 5 sirotami.

Okrem pastoračnej a pastier-
skej práce venoval sa i literár-
nej činnosti. Vlastnú literárnu 
tvorbu predstavujú tri samo-
statné práce, v ktorých sa zaobe-
ral celospoločenskými otázkami 
s akcentom na sociálnu prob-
lematiku. V diele Kresťanstvo 
a sociálna otázka poukázal 
na historické súvislosti danej 
otázky, načrtol vývinovú krivku 
kresťanstva a sociálnej otázky 
v celosvetovom meradle, od 
najstarších čias až po súčasnosť. 
Ďalšou štúdiou – monografiou 

je Biblia u nás. Bola to jeho naj-
obľúbenejšia kniha, v nej podal 
prierez vydávania a rozširova-
nia biblie u nás od najstarších 
čias. je to dôležitý dokument 
o životnosti biblie a jej tradovaní 
v našich podmienkach. V tre-
tej knihe Slovenskí evanjelici 
v zahraničí poukázal na bolestnú 
stránku vysťahovalectva, ktorá 
odvádzala do sveta najproduk-
tívnejších a najstatočnejších ľudí. 
je venovaná pamiatke duchov-
ných a národných pracovníkov 
medzi slovenskými vysťahoval-
cami v rôznych častiach sveta. 
V diele dokázal Rudolf Koštial 
zviditeľniť prácu slovenských 
evanjelikov v zahraničí, zdô-
raznil, ako sa vedeli presadiť 
v cudzine nielen po stránke 
rečovej, ale snažili sa zachovať 
si svoju identitu  i po stránke 
duchovnej, zakladajúc slovenské 
školy, chrámy a fary, prezentu-
júc tak v novom prostredí svoju 
vieru. 

Dr. Rudolf Koštial veľa 

publikoval v našich i zahra-
ničných časopisoch. napísal 
viac ako tisíc článkov do novín 
a časopisov, ktorými pomáhal 
riešiť naliehavé otázky svojej 
doby a prispieť k ich pozitív-
nemu riešeniu. Bol i úspešným 
prekladateľom diel anglickej, 
nemeckej a francúzskej litera-
túry. Preklady upozorňovali 
čitateľskú verejnosť v čase tota-
lity na duchovné klenoty klasic-
kej svetovej literatúry. 

Z jeho kázní vyžaruje láska 
a nadšený záujem zvestovať 
Božie slovo. Dôležitý zástoj 
v jeho živote mala ekumenická 
práca. Na medzinárodných kon-
ferenciách a zasadaniach sa zasa-
dzoval o mierové spolunažívanie 
medzi národmi, nadväzoval na 
ekumenickú spoluprácu s inými 
konfesiami svetovej ekumény, 
svojou pokojamilovnou pova-
hou prispieval k udržaniu mieru 
vo svete. 

Bol členom spolku Sloven-
ských spisovateľov, pracoval 
v prekladateľskej sekcii, bol 
predsedom Slovenskej biblic-
kej spoločnosti, podpredsedom 
Cyrilometodejskej spololočnosti, 
predsedom Evanjelickej misijnej 
spoločnosti. 

Ako človek humanista 
a demokrat bol tolerantný, lás-
kavý s bohatými vedomosťami, 

mierumilovný, znášanlivý, lás-
kou bojoval proti zlu, dával pred-
nosť harmonickému spájaniu 
i protikladov, každú úzkoprsosť 
považoval za obmedzenie ducha, 
konflikty a spory v spoločnosti 
doporučoval riešiť vzájomnou 
toleranciou. Vyžadoval aktívny 
prístup k životu, duchovne 
napredovať, mravne sa snažiť 
o vyššiu dokonalosť, vzdelávať sa 
v najširšom slova zmysle, usilo-
vať sa o sociálnu spravodlivosť.

Pre všetky spomínané 
atribúty si zaslúži, aby jeho 
pamiatka bola zachovaná pre 
ďalšie generácie ako cesta svetla, 
pravdy a duchovného napredo-
vania našej spoločnosti na ceste 
k vyššej humánnosti a spoločen-
skej prosperite. 

PhDr. Jarmila Slezáčková
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OSEM
V tomto roku bude tomu sto 
rokov, čo sme sa rozhodli žiť 
s priateľmi Čechmi v spoloč-
nom štáte (1918 – 2018), v ČSR! 
Pokúsme sa toto okrúhle výročie 
pripomenúť pohľadmi podhubia 
nášho moravsko–slovenského 
pohraničia, ktoré tu kedysi 
rozhraničovala Mária Terézia. 
K všeobecnejšiemu podaniu 
istých udalostí zaznamená-
vaných letopočtom vráťme sa 
časovo o pár storočí skôr! U nás 
arabské číslice vedno s algebrou 
sme prebrali od Indov. Tvorili 
a tvoria desiatkovú sústavu, 
obrazne už i na počiatku novo-
veku Krištof Kolumbus iste 
zratúval ňou svoj lup z ciest za 
oceán. Razom sa odvtedy stali 
akoby natrvalo symbolikou 
chamtivosti a nemiery bohat-
stva. Pri sledovaní letopočtov 
udalostí našich následných dejín 
je symbolická (viď napr. v úvode 
uvedená storočnica ČSR), častej-
šie sa vyskytujúca číslica osem, 
venujme jej akúsi pozornosť 
a podložme ju historickými uda-
losťami. Azda úvodom možno 
si tu zaslúži byť menovaný Jozef 
Miloslav Hurban (1817 - 1888), 
rodák z Beckova, Ľudovít Štúr 
(1815 - 1856) z Uhrovca a ich 
druhovia. V polovici predmi-
nulého storočia čelili povstaním 
proti vtedajšej brachiálnej moci 

a bolo pre dejiny Hurbanovské 
povstanie 1848. Dnes nám ho 
pripomínajú azda iba slová 
piesne Vyhorela Stará Turá, 
Brezová…, či odvtedy dodnes 
stretávky pokrokovej verejnosti 
na blízkej, pohraničnej Veľkej 
Javorine (970 m n.m.) v Bielych 
Karpatoch.

Pri týchto zamysleniach, 
azda by patrilo tiež tu spome-
núť i niečo akoby z iného súdka. 
Otec Miroslava Neráda (1914 - 
2009), budovateľa Starej Turej 
bol Juraj Nerád. Vedno v Prahe, 
v študentskom spolku Detvan 
študoval s M. R. Štefánikom 
v blízkom kontakte s T. G. 
Masarykom (1850 – 1937). 
Autor týchto riadkov spomína, 
ako mu M. Nerád pri ktoromsi 
rozhovore s ťažkým srdcom líčil 
osud korešpondencie medzi 
Nerádovcami a našim generá-
lom počas jeho exilu za vojny! 
Nerádovci bývajúci v Bratislave 
na krátke obdobie prechodu 
frontu opustili svoj byt a odišli 
k príbuzným do Štvrtku nad 
Váhom! Vtedy osloboditelia 
Bratislavy opustený byt vypáčili 
a asi na spomínanej korešpon-
dencii si varili čaj!!! Doplňme, že 
vo svojom poslednom liste M. R 
Štefánik akoby priamo dojemne 
a osudovo cítil, že pri návrate do 
vlasti sa živý so svojou mamič-
kou v svojom rodisku už viac 
nestretne! I stalo sa tak!

Dielom prvých desaťročí 

ČSR bola m. i. i výstavba želez-
nice spájajúcej Veselí nad 
Moravou s Novým Mestom n. 
Váhom. Následne, pred Druhou 
svetovou vojnou, z inicia-
tívy JUDr. Dušana Úradníčka 
(1899 - 1985), začína svoje 
aktivity v Starej Turej podni-
kateľ František Michera (1886 

- 1947). Jeho továrnička na vodo-
mery po skončení vojny dala 
základ dnešnému modernému 

priemyselnému rozvoju!
Môžeme, či nemusíme veriť 

v čaro onej osmičky z úvodu 
tohto článku! V novembri 
2018 sa končí volebné obdo-
bie. Primátorovi, ktorý nastúpi 
po novembrových voľbách, 
poprajme veľa zdravia a úspe-
chov v tejto zodpovednej funkcii. 

Gustáv Rumánek

Nová kniha v predaji
Do predaja sa dostala nová kniha spisovateľky Mgr. Lenky 
Drgoncovej – Posolstvo poznania. Knihu si môžete zakú-
piť v každom dobrom kníhkupectve. Autorka pochádza 
z Novomestského okresu a knihu dokončila tento rok. Počas 
čítania sa čitateľ dostáva do príbehu so skrytým ponaučením, 
ktoré podporuje uvoľnenie, oddych, či hlbšie pochopenie nášho 
vnútra.

§ Dňa 27.7.2018 v čase o 01:20 hod. 
nahlásila pracovníčka MKS, že na par-

kovisku pred Tescom sú zaparkované dve 
vozidlá, ktorých osádky sa správajú podo-
zrivo (obzerajú sa, chodia okolo odstavených 
vozidiel, konzumujú nápoje a jedlá). Hliadka 
na mieste zistila, že sa jedná o vozidlá: 
Š-Rapid z okresu MT vodič Š. V, bytom 
Smižany a druhé vozidlo VW Jetta z okresu 
MI. Vodiči aj osádky vozidiel hliadke tvrdili, 
že iba odpočívajú po dlhej ceste z BA kde boli 
na pracovnej dvojtýždňovke. Povedali, že po 
oddychu budú pokračovať v ceste domov.

§ Dňa 1.8.2018  bolo o 10:07 hod. pri-
jaté telefonické oznámenie, že na pláži 

Dubníka I. kosí pán trávu a to vraj prekáža 
občanom, ktorí sa tam prišli kúpať a opaľovať. 
Oznamovateľovi bolo vysvetlené, že pán E. P. 
vykonáva túto činnosť dobrovoľne a hlavne 
zdarma. Napriek tomu aj tak hliadka vyko-
nala jazdu na uvedené miesto, kde vykonala 
pohovor s pánom P. Bolo dohodnuté, že kose-
nie bude vykonávať v skorých ranných hodi-
nách, alebo večer, keď tam bude minimum 

ľudí.

§ Dňa 4.8.2018  v čase o 21:20 hod. 
bolo prijaté telefonické oznámenie od 

občianky mesta, že na Slnečnej ulici niekto 
spaľuje odpad a dym zamoruje celú ulicu. 
Hliadka oznam preverila, na mieste bolo 
zistené, že za rozostavaným domom, maji-
teľ spaľuje odpad vo veľkom plechovom sude. 
Majiteľ M. P. bytom BA-Petržalka bol upo-
zornený, že svojim konaním porušuje VZN 
č. 17/2012  a tiež, že spaľovanie odpadu je 
zakázané. Pán M. za prítomnosti hliadky 
oheň uhasil a prisľúbil, že nabudúce bude 
likvidáciu odpadu riešiť iným spôsobom.

§ Dňa 15.8.2018 v čase o 23:40 hod. bolo 
zistené porušenie VZN č. 17/2012 na Ul. 

Lipovej. B. M. zo Starej Turej mal pri OD Bille 
z veľkého kontajnera povyťahované zvyšky 
jedla a spolu so psom urobili v okolí nepo-
riadok. Osoba bola napomenutá, že porušuje 
zákon, miesto musel upratať a následne bol 
z miesta vykázaný.

MsP Stará Turá

Z denníka MsP

9 788057 000457

ISBN 978-80-570-0045-7

Mgr. Drgoncová LenkaMgr. Drgoncová Lenka

Narodila som sa  29. 8. 1982. Po skončení strednej 
školy som cestovala a pracovala v zahraničí. V roku 2008 
som  skončila štúdium na Filozo ckej fakulte Univerzity 
Komenského v Brati slave – odbor  lozo a/esteti ka. 
Počas štúdia som začala s písaním článkov do časopisu 
a neskôr som začala písať do novín. V roku 2010 som začala písať knihy. Knihy píšem 
ako posolstvá pre ľudí  -  prvá je  Posolstvo potravín, o symbolike a energii potravín. 
Druhá kniha vyšla v roku 2017 s názvom Posolstvo zdravia. Treti a je Posolstvo 
poznania, ktorá je moja ,,srdcová“. V tejto knihe čitateľ prechádza farebnými 
krajinami, kde dostáva posolstvá a zároveň odpovede na svoje otázky. Verím, že 
každý čitateľ zažije krásne chvíle pri čítaní a nadobudne poznanie. Knihu by som 
veľmi rada  s lmovala. V  budúcnosti  sa chystám napísať ďalšie knihy, ktoré píšem, 
ako svoje poslanie. Preto majú moje knihy v názve ,,Posolstvo“. Ďakujem za čas 
strávený pri mojej knihe, verím, že sa Vám páčila a pomohla.
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I. ročník Memoriálu 
Adrianky Boorovej 

a záver IKHL
Dňa 18.08.2018  sa uskutočnil I. ročník Memoriálu Adrianky Boo-
rovej a zároveň aj posledné 10. kolo IKHL na domácej pôde DHZ 
Prašník. Ceremoniál sa začal o 12:00 hod. príhovorom hostí a pred-
stavením rozhodcovského tímu. Po porade veliteľov sa začali jed-
notlivé družstvá zoskupovať v poradí v akom sa registrovali a tým 
zabezpečili plynulý priebeh začiatku súťaže. Počasie prialo a súťaž 
prebehla bez akéhokoľvek vážneho zranenia.  

Sprievodné programy - naj-
rýchlejšie sanie a železný hasič 
prebiehali taktiež plynule. 
Na konci súťaže bol Radou 
Hasičskej Ligy zostavený žen-
ský i mužský All stars tím. Oba 
tímy nám predviedli veľmi 
pekné útoky. Reflektory sve-
tiel osvecovali štadión a hasiči 
sa pomaly chystali na nástup, 

kde si vypočuli vyhodnotenie I. 
Ročníka Memoriálu Adrianky 
Boorovej 2018 v kategórií muži:
• Stupienok víťaza 1. miesta 

obsadilo družstvo DHZ 
Topolecká s časom 13,94 s

• Stupienok víťaza 2. miesta 
obsadilo družstvo DHZ 
Babulicov Vrch s časom 
14,11 s

• Stupienok víťaza 3. miesta 
obsadilo družstvo DHZ 
Krakovany s časom 14,31 s 

Družstvo z Topoleckej poctivo 
trénovalo a zúčastnilo sa kaž-
dého jednotlivého kola IKHL. 
Po sčítaní všetkých bodov sa 
v celkovom hodnotení IKHL za 
rok 2018 umiestnilo na  zaslúže-
nom 2. mieste.

Za toto pekné umiestnenie 

patrí poďakovanie celému súťaž-
nému družstvu, ale i tým, ktorí 
družstvo na súťaž pripravovali 
a podporovali. Sme presvedčení, 
že i pri ďalších súťažiach budú 
naši chlapci podávať skvelé 
výsledky. 

Mgr. Alena Valentová 
DHZ Topolecká

Šport a zábava na ihrisku
S podporou mesta Stará Turá, tiež v spolupráci s Centrom voľného času a Základnou 
školou sa nám dňa 14.9.2018 podarilo zrealizovať projekt s názvom „Šport a zábava 
na ihrisku“, ktorého cieľom bolo skvalitniť a obohatiť športové aktivity detí 1. – 4. ročníka 
ZŠ, zároveň ich viac pritiahnuť k cieľavedomej športovej činnosti, podporovať schopnosť 
chápať, akceptovať a rešpektovať pravidlá hry „fair - play“.

Projektu sa zúčastnilo 350 detí súťažiacich 
v rôznych netradičných futbalových disciplí-
nach. Zväčša chlapci, ale i niekoľko dievčat si 
počas celého slnečného dopoludnia prevero-
vali vlastné koordinačné schopnosti s loptou 
na prekážkovej dráhe, streľbami na bránu 
či presnosť, v slalome a i. Svoje vedomosti 
si preskúšali napr. vo futbalovom kvíze. Na 
správnosť prevedenia cvičení a úloh dohlia-
dali naši chlapci - dorastenci. 

Dievčatá mali zasa pripravený pes-
trý program pod taktovkou CVČ. Hudba 
a tanec, pohybové a vedomostné hry boli 
pre ne zaujímavým a moti-
vačným prvkom ako efek-
tívne vyplniť svoj voľný čas.

Za neúnavnú snahu 
a výdrž boli deti odmenené 
prezentačným materiálom 
s logom MFK Stará Turá 

a croissantom. Ďakujeme mestu Stará Turá 
za finančnú podporu projektu, vedeniu ZŠ 
a triednym učiteľkám detí za spoluprácu, p. 
učiteľkám Janke a Kristínke z CVČ, deťom 
za aktivitu a radosť z činnosti, ale najmä 
realizačnému tímu MFK a mladým mužom 

- dorastencom.
za MFK Záhorová Sylvia

    Karate  
krú ok pre deti od 6 rokov 
pre kolsk  rok 2018/2019. 
 
 

Má  chu  portova ? Vyskú aj karate, zdokonalí  si svoju fyzickú 
kondíciu a posilní  portového ducha. 

 

Prihlási  sa mô e  ka d  t de  o 17.30 hod. na za iatku tréningu. 
 
pondelok        17.30 -19.00 hod. 
stredu             17.30 -19.00 hod. 
 
 v telocvi ni na II. Z  ul. Hurbanova 

/ved a mestského portového ihriska /. 

 

Informácie na tel. .:     0907 418 310,  

         0905 311 776 
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Nová sezóna basketbalistiek pred dverami 
V basketbalovom klube MBK Stará Turá beží už príprava na novú sezónu na plné obrátky. 
Preto by sme chceli informovať našich priaznivcov o viacerých zmenách, ktoré sa pred 
sezónou v klube uskutočnili.  

Do hracej sezóny 2018/2019 náš klub nastu-
puje s posilneným trénerským kádrom. 
Metodické vedenie trénerov MBK preberá 
Richard Kucsa, hlavný tréner Piešťanských 
Čajok. Táto zmena má za cieľ zvýšiť kvalitu 
tréningového procesu a napomôcť budú-
cemu prechodu najúspešnejších hráčok 
MBK do tímu Piešťanských Čajok, ktorých 
dres budú v tejto sezóne obliekať aj naše 
odchovankyne Simona Majtásová, Ema 
Mihaljevičová a Tatiana Bábiková.

Po zlúčení tímov kadetiek BK Nové 
Mesto n/V a MBK Stará Turá sa do štruktúr 
MBK vracia trénerská legenda Milan Šustík, 
ktorý spolu s Naďou Kontinovou povedie 
v súťaži družstvo mladších minižiačok 
s dievčatami ročník 2009 a 2010. 

Ďalšou posilou je Katarína Šustíková, 
ktorá bude asistovať trénerovi Martinovi 
Sýkorovi pri spoločnom tíme kadetiek 
ročník 2002 a 2003. Tento tím okrem slo-
venskej kadetskej ligy (kde nastupuje pod 
hlavičkou NMnV) bude účastníkom aj 
nadnárodnej súťaže EGBL v kategórii U16 
(tu pod hlavičkou MBK), kde sa stretne 
s tímami z Poľska, Pobaltia, Fínska, Švédska, 
Talianska, Ukrajiny, Ruska a ČR. Domáce 
zápasy EGBL tento tím odohrá formou tur-
naja v piešťanskej Diplomat Aréne.

MBK prihlásil do 1. ligy žien opätovne 
aj družstvo našich dievčat, ktoré budú dopĺ-
ňať v súťažných zápasoch aj niektoré hráčky 
z extraligového tímu Čajok. Tento tím 
vedie trénerská dvojica Lucia Krč-Turbová 
a Martin Sýkora.

V novej sezóne rozširujeme spoluprácu 
aj s Piešťanskými Čajočkami. Naše diev-
čatá budú vypomáhať piešťanskému klubu 
v kategórii žiačok – ročník 2005 pod vede-
ním Miloša Drgoňa. Piešťanky na oplátku 
posilnia tím MBK v kategórii starších žia-
čok U15 pod vedením trénerskej dvojice 
Michal Kubala – Jozef Vandlík, ktorý bude 

hrať celoslovenskú žiacku ligu. Táto spolu-
práca podstatne posilní oba tímy tak, aby 
boli v súťaži vyrovnanými súpermi rivalom 
z Košíc, Ružomberka, B. Bystrice a ďalších 
basketbalových bášt. 

No a výpočet družstiev dopĺňajú ešte 
mladšie žiačky U13 – ročník 2006 a star-
šie minižiačky U 12 – ročník 2007. Tieto 
družstvá povedú v regionálnej súťaž – 
západ tréneri Tomáš Mihaljevič a Martin 
Sýkora s asistentkami Táňou Moravčíkovou 
a Erikou Nedorostovou.

Všetky dievčatá sa už od augusta začali 
na nadchádzajúcu sezónu pripravovať na tré-
ningoch a sústredeniach či v Podvišňovom 
alebo na Dubníku.

V dňoch 7. – 9. septembra si diev-
čatá a tréneri overili a vyskúšali naučené 
a natrénované z letnej prípravy na turnaj-
och v Starej Turej, Banskej Bystrici a v Ústí 
nad Orlicí. 

KADETKY U17, Memoriál B. Langa Ústí 
nad Orlicí, asistentka Katarína Šustíková:

„Nové družstvo kadetiek, zostavené 
z hráčok Starej Turej a Nového Mesta n.V., 
vycestovalo  v piatok 7.9.2018 do Ústí n. 
Orlicí. Hneď po príchode o 18.00 hod. nás 
čakal prvý súper – družstvo Tišinova. I keď 
boli hráčky z päť hodinovej cesty spoje-
nej s obedom mierne unavené, o víťazstvo 
museli tvrdo bojovať do samotného konca. 
Napokon sa však tešili z víťazstva 42:40, 
čo bolo povzbudením do ďalších stretnutí 
turnaja. 

V sobotu nás čakala poriadna šichta. 
O 8.30 hod. sme prehrali s Hradcom Králové 

„A“ 46:70, o 11.30 hod sme nastúpili proti 
domácemu družstvu, nad ktorým už akli-
matizované sme vyhrali 78:37 a po oddy-
chu sme o 17.30 hod nastúpili proti Hradcu 
Králové „B“, ktorý nám kládol tuhý odpor, 
ale napokon sme aj toto stretnutie dotiahli 
do víťazného konca 75:67. 

V nedeľu nám žreb opäť určil stretnutie 
s Javorníkom na 8.30 hod. V tomto stretnutí 
išlo o to, či skončíme na druhom, alebo tre-
ťom mieste. No hráčky nenechali nič na 
náhodu a mohutným náporom postupne 
zvyšovali svoj náskok až na záverečný výsle-
dok 63:20.

Tým si definitívne zabezpečili 2.miesto, 
za ktoré získali pekný pohár, diplom a upo-
mienkové predmety. Všetky hráčky dostali 
dostatok príležitostí zahrať si a postupne tak 
získavať hernú istotu.

Poďakovanie patrí družstvu za kolek-
tívnu hru, bojovnosť a nepoddajnosť. 
Ďakujeme tiež šoférom p. Mikudíkovi a p. 
Petremu za plynulú a bezpečnú jazdu.“

Staršie Žiačky U15, Memoriál Jarolíma 
Janoština Banská Bystrica, asistent Jozef 
Vandlík:

„Nový tím, vytvorený z hráčok MBK 
Stará Turá, BK Nové Mesto nad Váhom 
a  Piešťanské Čajočky, sa zúčastnil medzi-
národného turnaja v Banskej Bystrici. 
Dievčatá sa zohrávali, spoznávali a stihli aj 
Radvanský jarmok, ktorý v tomto čase pre-
biehal. Začiatok turnaja nás veľmi potešil, 
pretože v prvom zápase sme porazili BK 
Lokomotíva Sereď 60:55 a potrápili favorita 
turnaja Young Angels Košice. S KE sme síce 
prehrali 40:46, ale dievčatá sa po počiatoč-
nom veľkom rešpektom proti súperovi zvuč-
ného mena, stali v druhej polovici zápasu 
rovnocenným súperom.

V sobotu dievčatá nezačali s dostatoč-
nou energiou, navyše sa nám zranila Ema 
Eliášová a Bystrickým pumám sme pod-
ľahli 46:56. V ďalšom zápase sme agresívnou 
obranou v prvom polčase donútili dievčatá 
z Ružomberka k viacerým chybám a do 
šatní sme odchádzali s 9 bodovým násko-
kom. Žiaľ, sériou 4 chýb za sebou sa vrátili 
Ružomberčanky do vedenia a tento zápas 
sme prehrali 58:68. 

Hoci sme posledný zápas s OSK Olomouc 
vyhrali 63:46, prehra s Ružomberkom nás 
odsunula na konečné 5. miesto. Škoda...

Turnaj nám ukázal, kde máme slabé 
miesta, na ktorých musíme 
popracovať. Veríme, že baby 
na sebe zapracujú a poučia sa 
z individuálnych chýb.“

Naše najmladšie basketba-
listky sa zúčastnili domáceho 
turnaja, v ktorom si zmerali sily 
s družstvom BAM Poprad a BK 
Kolín. 

Všetky informácie o chys-
taných zápasoch, či turnajoch, 
sa dozviete na našej FB stránke 
alebo na www.mbkstaratura.sk.

Jana Vandlíková 
MBK Stará Turá
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OSKORUŠA 
CUP 2018

V sobotu 18.08.2018 sa uskutočnil tradičný 
už 19. ročník OSKORUŠA CUP 2018. Bolo 
pozvaných 30 hráčov, ktorí boli vylosovaní 
do dvojíc.

Turnaj tradične slávnostne otvorila primá-
torka nášho mesta Stará Turá Ing. Anna 
Halinárová.

Zápasy sa hrali vo štvorhre najprv 
v 4 skupinách, neskôr v dvoch pavúkoch, 
kde už každá prehra znamenala koniec v tur-
naji. Diváci mohli vidieť pekné a zaujímavé 
zápasy, ktoré sa hrali na jeden víťazný set.  
Víťazné trofeje si odniesli Andrej Straka so 
svojím synom Ondrejom, na druhom mieste 
sa umiestnila dvojica Ľubko Sadloň a Tomáš 
Malek a tretie miesto získali Janko Mateják 
a Martin Sadloň. 

Cena útechy pripadla spoluhrá-
čom Miroslavovi Čavičovi a Tomášovi 
Kormúthovi.

TK Oskoruša Stará Turá

Detský tenisový camp 2018
V druhom prázdninovom mesiaci pre-
biehal  denný tenisový camp na kurtoch 
v Starej Turej. Prihlásilo sa 28 tenisových 
nádejí vo veku od 5 do 12 rokov. Tábor pre-
biehal denne od 8.00 do 16.00 hod. Deti 
boli rozdelené do 4 skupín, či už podľa veku 
alebo tenisových skúseností.  Počas celých 
5 dní získavali tenisové návyky, zručnosti, 
súťažili v presnosti úderov, či hrali ozajstné 
zápasy. Viacerí držali prvýkrát tenisovú 
raketu v ruke a nás teší, že niektorí z nich 
pokračujú v tréningovom procese i po 
skončení tábora. 

Na záver tábora bol odmenený každý 
tenista nejakou maličkosťou, týmto by 
som chcel poďakovať všetkým rodičom 
a sponzorom. 

Výsledky súťaží: 
1. miesto: Romanko Vráblik
2. miesto: Tomino Malek
3. miesto: Lucka a Janko Augustínovci
2. družstvo
1. miesto: Natálka Kaňová
2. miesto: Oliverko Pecho
3. miesto: Davidko Lukáč
3. družstvo
1. miesto: Filipko Durec
2. miesto: Miška Stískalová
3. miesto: Magdalénka Matejáková
4. družstvo
1. miesto: Adamko Lukáč
2. miesto: Nikolka Bachárová
3. miesto: Šimonko Ambruš

TK Oskoruša Stará Turá

2. ročník 
OSKORUŠA 

CUP deti 2018  
Dňa 08.09.2018 sa konal 2. ročník teni-
sového turnaja OSKORUŠA Cup pre deti. 
Turnaja sa zúčastnilo 17 detí a narozdiel od 
dospelých sa konal vo dvojhre. Deti boli roz-
delené podľa veku na dve kategórie. Odo-
hralo sa celkovo 35 zápasov najprv v zák-
ladných skupinách a neskôr vyraďovacím 
spôsobom. Zápas sa hral na jeden víťazný 
set. Diváci mohli vidieť viacero napínavých 
a vyrovnaných zápasov. Tí najlepší boli od-
menení vecnými cenami a mohli prvýkrát 
zdvihnúť nad hlavu pravý tenisový pohár. 

1. kategória:
1. miesto: Romanko Vráblik
2. miesto: Nicolka Lišková
3. miesto: Klárka Hudečková

2. kategória:
1. miesto: Tomino Malek
2. miesto: Filipko Habánek
3. miesto: Anetka Bachárová

Špeciálna cena bola udelená i pre najmladšie 
tenisové nádeje, ktoré bojovali proti svojím 
starším kamarátom. 
1. miesto Nikolka Antalová
2. miesto Sárka Hankócyová

Ďakujeme všetkým rodičom a sponzo-
rom za pomoc pri organizovaní turnaja.

TK Oskoruša Stará Turá
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