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Jeseň v Turej
Jeseň je zvláštny čas. I napriek tomu, že je rok v plnom prúde, pre 
mnohých je akýmsi symbolom ďalšieho začiatku. A nielen pre tých 
školopovinných. Meníme oblečenie i topánky, viac si všímame farieb 
a i vzduch, ktorý dýchame, sa nám zdá byť akýsi iný. Sviežejší. Ako 
keby nám po horúcom lete priniesol novú silu a možno i ďalšiu šancu 
zosúladiť sa s rytmom prírody. 

Stará Turá sa už tiež odela do farebnejších šiat a kontrasty, ktoré 
nám ponúka po septembrových dažďoch, nemožno nazvať inak ako 
čarovné. Sýto zelená tráva i koberec z listov všakovakých farieb, ktorý 
pokrýva chodníky, cesty a fádne betónové plochy, nám doslova ťahajú 
oči a vytvárajú špecifickú atmosféru, ktorú žiadne iné ročné obdobie 
nedokáže. Bežná prechádzka ulicami mesta sa mení na zdroj, z kto-
rého je možné čerpať nielen energiu a motiváciu niečo zmeniť, začať 
či nové vytvoriť, ale i tak potrebný pokoj a harmóniu. 

A to nie je všetko.
Ak Stará Turá v tomto ohľade nenaplní nároky aj tých najnároč-

nejších klientov priamo v meste, má v rukáve ešte jedno eso: prekrásne 
a bohaté okolie, ktoré v spolupráci s jeseňou vytvára neprekonateľné 
obrazy a scenérie lahodiace každej bunke 
nášho tela. Je jedno, či sa vypravíte 
smerom do Dúbravy, nad Salaš 
alebo na Dubník, je jedno, či 
zamierite na Súš alebo na 
Papraď, každý váš pohľad 
bude odmenený malou 
SMSkou do duše. Stačí 
otvoriť oči, zhlboka dý-
chať a dovoliť si ten malý 
prepych byť súčasťou nie-
čoho, čo nás presahuje.  

Krásnu jeseň, Starotura-
nia.

n Věra Tepličková

Po vynútenej prestávke sa priestory DK Javorina 
v októbri opäť zaplnia remeselníkmi, šikovnými 

a tvorivými ľuďmi a chutným jedlom!
KOPANIČÁRSKY JARMEK, 21. 10. 2022.

 n foto: archív DKJ

170. výročie školy a 
50. výročie kultúrneho 
domu na Papradi
2. 10. 2022 o 16.00 hod. 
Slávnostný program, KD Papraď

Striedavka
5. 10. 2022 o 19.00 hod. 
Filmové premietanie, DK Javorina

Zbjérali zme slifki 
aj belički
9. 10. 2022 o 17.00 hod. 
Program, DK Javorina

Miro Jaroš
11. 10. 2022 o 17.00 hod. 
Koncert pre deti, DK Javorina

Dievčatá z Dubaja
19. 10. 2022 o 19. 00 hod. 
Filmové premietanie, DK Javorina

Kopaničársky jarmek
21. 10. 2022, 10.00 – 18.00 hod. 
Jesenný remeselný trh, DK Javorina

Neskoro večer
24. 10. 2022 o 19.00 hod. 
Zábavná talkshow, DK Javorina

PRÍLOHA 

VO VNÚTRI

Komunálne voľby a 

voľby do orgánov 

samosprávnych 

krajov 2022
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Voľby do do orgánov samosprávy obcí a krajov
R O Z H O D N U T I E

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

volebného práva a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľ by do orgánov samosprávy obcí 
a voľby do orgánov samosprávnych krajov 
sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022  
v čase od 7,00 – 20,00 hodiny.

Pre voľ by do orgánov samosprávnych 
krajov je pre mesto Stará Turá vytvorený 
1 volebný obvod. Rozdelenie volebných 

okrskov je totožné s voľ bami do orgánov 
samosprávy obcí.

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

V Starej Turej, dňa 12. 7. 2022

 n PharmDr. Leopold Barszcz, 
primátor mesta

Miesto konania volieb
Okrsok č. 1 – Stará Turá, Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie – veľká 
zasadačka č. dv. 136
pre voličov bývajúcich v ulici
Družstevná 430-451, 454-481, 483-485, 487-501, 507-512, 

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

139, 3138, 143, 152, 154
Námestie Slobody 76
SNP 73-74, 83, 149
Okrsok č. 3 – Stará Turá Hasičská zbrojnica, 
Mýtna ul. č. 554/18 pre voličov bývajúcich v ulici
Dubník I. a II. 1031, 1054, 1111, 1132, 1144, 1157, 1162, 1175, 

1176, 1184, 1190, 1320
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 21, 612-652, 712-723, 741, 2707
Lúčna 3024-3027, 3028-3030
Mýtna 290, 537, 539, 541, 544-553, 555-557, 595
Němcovej 654-659
Sadová 3000-3011, 3012-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3035, 3037
Štúrova 108, 127, 559-594, 596-611, 653, 

683-687, 738, 739, 750
Uhrova 660-673, 701-711
Okrsok č. 4 – Stará Turá Jiráskova ul. č. 168/16, 
PreVaK, s. r. o., prízemie pre voličov bývajúcich v ulici
Dibrovova 220-229, 232-239, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 173, 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 195, 196
Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 187, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201-217, 764-771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, učebňa č. 78 pre voličov bývajúcich v ulici
Gen. M. R. Štefánika 363-368, 377, 383-385
Lipová 369-371
SNP 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, kaviareň pre voličov bývajúcich v ulici
Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 110, 112, 303, 304, 306, 308-317, 676
Holubyho 114, 283, 289, 318, 335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 119, 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263
Okrsok č. 7 – Drgoňova dolina Hasičská zbrojnica, 
I. poschodie, č. d. 1239 pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Černochov vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330, 1341
Drgoňova dolina 1203-1254, 1316, 1324, 1327, 1345
Durcova dolina 1297-1315, 1323, 1328, 1332-1333, 1343
Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom, č. d. 1569
pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Jazviny 1726-1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1728, 1791-1798, 1800-1804, 1809, 1811, 1813, 
 1817-1821, 1823, 1825, 1829, 1835, 1837, 1839-1841, 1843, 1844, 1846
U Mikulcov 1759-1789
Okrsok č. 9 – Topolecká, Hasičská zbrojnica, č. d. 2118
pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2255, 2258, 2260, 2265-2266, 2269, 2274-2276, 
 2281-2282, 2284, 2285, 2289, 2291-2298, 2301-2302, 2304-2306
Okrsok č. 10 – Súš, Hasičská zbrojnica, č. d. 2462
pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2526, 2600, 2605, 2608, 2617, 
 2626, 2637-2639, 2644, 2654, 2658
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612, 2657
Trávniky 2551-2599, 2576, 2601-2604, 2607, 2613-2614, 2621, 2630, 
 2635-2636, 2642, 2652-2653, 2655, 2659
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 Informácie o dôvodoch meškania otvorenia zrekonštruovaného 

 Domu špecialistov na bytový dom
Prestavba objektu Domu špecialistov bola 
dokončená v mesiaci apríl 2022, na čo bol 
následne spustený kolaudačný proces, ktorý 
bol úspešne ukončený vydaním kolaudačné-
ho rozhodnutia dňa 9.6.2022 a tým zo stra-
ny mesta Stará Turá bolo všetko pripravené 
k odovzdaniu bytov. 

Avšak na základe Zmluvy o pripo-
jení medzi mestom a Západoslovenskou 

distribučnou spoločnosťou mala byť osade-
ná nová elektrorozvodná skriňa. Až po jej 
osadení je totiž možná montáž elektromerov 
k bytovým jednotkám a následne môže byť 
bytový dom napojený na odber elektrickej 
energie. Termín osadenia elektrorozvodnej 
skrine bol však zo strany ZDIS niekoľkokrát 
posunutý, čo spoločnosť odôvodnila problé-
movými dodávkami komponentov k výrobe 

rozvádzača spôsobenými pandémiou a poli-
tickou situáciou vo svete. Dňa 16. septembra 
bola elektrorozvodná skriňa konečne osadená.

V súčasnej dobe prebieha príprava k mon-
táži elektromerov. Veríme, že odovzdanie by-
tov novým nájomníkom sa uskutoční v do-
hľadnej dobe.

 n Odd. ekonomiky a majetku mesta
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Štefánikova ulica  s novým vodovodom
Koncom augusta zrealizovala Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a. s. komplexnú 
rekonštrukciu verejného vodovodu na ulici Gen. M. R. Štefánika v úseku od Domu kultúry 
Javorina po Dom špecialistov. Starý, viac ako 50 ročný vodovod zo šedej liatiny bol nahradený 
za potrubie z hrubostenného polyetylénu. 

Pri rekonštrukcii vodovodného potrubia bola 
využitá moderná bezvýkopová technológia 
– relining. Znamená to, že rekonštrukcia sa 
zaobišla bez rozsiahleho výkopu v celej dĺžke 
potrubia.

Metóda Relining znamená, že sa do 
pôvodného potrubia vťahuje nové potrubie 
s menším priemerom. V našom prípade sa 
do pôvodného potrubia z hrdlovej liatiny DN 
160 zaťahovalo potrubie HDPE RC DN 110. 
Dĺžky vopred pozváraných zaťahovaných 
úsekov boli od cca 35 m do 150 m. Pôvod-
né potrubie bolo v značnej miere zanesené 

inkrustami, čo znižovalo jeho prietočný profil 
a spôsobovalo zvýšenú drsnosť a tým aj na-
rastali lokálne straty. Nové plastové potrubie 
má naopak hladký profil a ani v budúcnosti 
nie je predpoklad jeho inkrustácie. Z uvede-
ných dôvodov, aj napriek zníženiu profilu sa 
neznížila ani prietočnosť potrubia, ani tlak 
oproti stavu pred rekonštrukciou.

Pre opravu technológiou relining bolo 
potrebné vopred zabezpečiť štartovacie, cie-
ľové a montážne stavebné jamy. Tieto slúžili 
pre demontážne a montážne práce s pôvod-
ným a následne novým potrubím. Samotné 

vložkovanie, resp. zaťahovanie bolo vykonané 
pomocou ťažného zariadenia, s ťažnou silou 
10 t. V miestach prípojok boli zrealizované 
montážne jamy, v ktorých po vyvložkovaní 
hlavnej trasy boli vykonané dopojenia prí-
pojok na nové potrubie. Prípojok bolo zre-
alizovaných 8.

Celý 280 m dlhý úsek bol zrealizovaný 
v priebehu 3 týždňov, pričom samotná vý-
mena potrubia a s ňou spojené obmedzenia 
so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou 
trvala necelé tri dni. Doprava nebola v mieste 
stavby vylúčená vôbec a celkový enviromen-
tálny dopad stavby, v zmysle tvorby odpadu, 
rozkopávok a pod. bol minimálny.

 n AQUATUR,  a. s.

Vedenie mesta 
si uctilo 
výročie SNP  
v osadách 
Hlavina a Nárcie 
a na vrchu Roh
V závere prvého septembrového týždňa a počas 
víkendu si vedenie mesta pripomenulo 78. vý-
ročie Slovenského národného povstania. 

V piatok 2. septembra 2022 primátor mes-
ta vzdal hold symbolickým položením vencov 
pri pamätníkoch v Hlavine a v bývalej osade 
Nárcie hrdinom, ktorí nasadili život v boji 
proti bezpráviu a za našu slobodu. V úvode 
odzneli pekné verše pani Trúsikovej a neskôr 
sa prítomným prihovorili primátor mesta aj 
zástupkyňa SZPB.

O deň neskôr, v sobotu 3. septembra, sa 
konali už tradičné oblastné oslavy 78. výročia 
Slovenského národného povstania pri pamät-
níku na vrchu Roh. I týchto osláv sa zúčast-
nili zástupcovia Starej Turej, a to zástupkyňa 
primátora spolu s prednostkou MsÚ. Položili 
veniec k pamätníku, ktorý tu stojí na počesť hr-
dinom SNP. Symbolicky tak uchovali pamiat-
ku na všetkých, ktorí v hrôzach vojny bojovali, 
i tých, ktorí kvôli nej prišli o to najcennejšie.

Česť ich pamiatke.

 n Kancelária primátora

  Prezidentka Zuzana Čaputová  
počas regionálneho výjazdu 
navštívila v Starej Turej 
spoločnosť Chirana T. Injecta
V závere prvého septembrového týždňa 
a počas víkendu si vedenie mesta pripome-
nulo 78. výročie Slovenského národného 
povstania. 

V piatok 2. septembra 2022 primátor 
mesta vzdal hold symbolickým položením 
vencov pri pamätníkoch v Hlavine a v bý-
valej osade Nárcie hrdinom, ktorí nasadili 
život v boji proti bezpráviu a za našu slo-
bodu. V úvode odzneli pekné verše pani 
Trúsikovej a neskôr sa prítomným priho-
vorili primátor mesta aj zástupkyňa SZPB.

O deň neskôr, v sobotu 3. septembra, 
sa konali už tradičné oblastné oslavy 78. 

výročia Slovenského národného povstania 
pri pamätníku na vrchu Roh. I týchto osláv 
sa zúčastnili zástupcovia Starej Turej, a to 
zástupkyňa primátora spolu s prednostkou 
MsÚ. Položili veniec k pamätníku, ktorý 
tu stojí na počesť hrdinom SNP. Symbo-
licky tak uchovali pamiatku na všetkých, 
ktorí v hrôzach vojny bojovali, i tých, ktorí 
kvôli nej prišli o to najcennejšie.

Česť ich pamiatke.

 n Kancelária primátora 
foto: Chirana T. Injecta, 
Kancelária prezidenta
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Už aj Dom kultúry 
Javorina 
 má za sebou oslavu 
svojho výročia
Tak, ako pred šesťdesiatimi rokmi pred Domom odborov, tak sa 
v nedeľu 25. septembra 2022 pred Domom kultúry Javorina 
schádzali slávnostne oblečení ľudia. Dnes ich však bolo, žiaľ, 
podstatne menej.

Pomaly postupovali do veľkej 
sály, kde sa konal Slávnostný 
program pri príležitosti 60-teho 
výročia otvorenia staroturanské-
ho kultúrneho stánku. Niektorí 
sa na chvíľku vo foyer zastavili 
pri vystavených kronikách, ktoré 
mapujú programy konané vo veľ-
kej sále počas 60 rokov. Bolo to 
veľmi zaujímavé listovanie. Kro-
niky skrývajú veľký počet vyzna-
ní a podpisov známych, i menej 
známych umelcov.

A slávnostný program začal... 
Po úvodných taktoch skupiny 
Slovak Tango a slovách moderá-
torov mali návštevníci možnosť 
vzhliadnuť dokument o histórii 
nášho domu kultúry. Vzácne 
staré filmy, ktoré zachytávajú vý-
stavbu Domu odborov, jeho sláv-
nostné otvorenie a pestrú činnosť 
súborov, spolu s množstvom 
fotografii a hudbou Veľkého 
dychového orchestra spracoval 
do zaujímavého formátu p. Ši-
mon Horna. Nebolo však v ňom 
možné spomenúť celú záujmo-
vo-umeleckú činnosť, všetky sú-
bory, kluby, krúžky, ktoré za 60 
rokov v kultúrnom zariadení pô-
sobili. Súčasná riaditeľka domu 
kultúry p. Eva Adámková preto 
vo svojom príhovore vyjadrila 
poďakovanie všetkým hudobní-
kom, tanečníkom, divadelníkom, 

fotografistom a ostatným priaz-
nivcom umenia, ktorí v dome 
kultúry v minulosti pôsobili. Ich 
činnosť sa mohla realizovať len 
vďaka tomu, že mali vytvorené 
priaznivé podmienky. Zásluhu 
na tom mali riaditelia i ostatní 
pracovníci. 

Aké by to bolo bilancovanie 
60-ročnej činnosti, keby sme 
nespomenuli ľudí, ktorí boli veľ-
kým prínosom pre dom kultúry. 
Za celý ten čas mal dom kultúry 
len 4 riaditeľov. Od otvorenia až 
do roku 1990, kedy túto funkciu 
prebral p. Ján Mikláš, stál na čele 
Domu odborov p. Jindřich Racek. 
V roku 1994 nastúpila p. Zuzana 
Zigová a tú v roku 2012 vystrie-
dala p. Eva Adámková. Spo-
menuli sme si tiež na 
bývalých pracovníkov, 
ktorí celý svoj aktívny 
život strávili v dome 
kultúry – p. Dagmar 
Racková, p. Anna 
Polláková, p. Bohuš 
Pavlovič, knihovníč-
ky p. Viera Hyrčová 
a p. Ľudmila Durcová.

V slávnostnom 
programe malo svoj 
priestor poďakovanie 
zamestnancom, s kto-
rými sme sa pracovne 
rozlúčili v posledných 

rokoch. Títo zastávali síce rôz-
ne posty, ale ich rovnakou čr-
tou bolo, že všetci svoju prácu 
vykonávali najlepšie ako vedeli. 
Riaditeľka spolu s primátorom 
mesta poďakovala a vzdala hold 
p. Zuzane Zigovej, p. Jarmile 
Hrabovskej, p. Zdenke Zemano-
vej, p. Anne Adjeiovej, p. Elene 
Ondrášikovej, p. Jane Podhrad-
skej a p. Vladislavovi Zálešá-
kovi. Prítomným návštevníkom 
sa prihovoril i primátor mesta 
p. Leopold Barszcz. Vo svojej 
reči vyzdvihol dôležitosť kultúry 
a ocenil jej prínos pre obyvateľov 
Starej Turej. Symbolicky, krás-
nou kyticou, vyjadril poďakova-
nie nielen riaditeľke, ale i celému 
kolektívu domu kultúry. V ďako-
vaní plnom emócii pokračovala p. 
Katka Medňanská a milými slo-
vami sa v mene celého kolektívu 

poďakovala p. Adámkovej za jej 
zanietenie pre kultúru v Starej 
Turej, prístup k práci a ľuďom 
a najmä za jej priateľstvo, ktoré 
ju so všetkými zamestnancami 
spája.

Po všetkých príhovoroch 
a ďakovaniach už záver progra-
mu patril opäť skupine Slovak 
Tango, ktorá interpretáciou pies-
ní z 30. až 50. rokoch 20. storočia 
a vtipným komentárom spríjem-
nila divákom tento slávnostný 
nedeľný podvečer. Po koncerte 
bola pre záujemcov sprístupne-
ná výstava fotografií z histórie 
Domu kultúry Javorina, ktorú si 
môžete i Vy prezrieť v pracovné 
dni do 14. októbra 2022.

 n Dom kultúry 
Javorina Stará Turá 

foto: Igor Hečko

 n Výstava fotografií Dom kultúry Javorina - 60 rokov

 n Skupina Slovak Tango

 n Poďakovanie bývalým zamestnancom DK Javorina
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Letná prázdninová činnosť  ŠKD
Počas letných prázdnin už tra-
dične po tretí rok naša škola 
organizovala Letnú ŠKD v júli, 
a po novom ešte aj v auguste. 
Vychovávateľky a pedagogickí 
pracovníci pripravili pre deti 
pestrý a zábavný program, zapá-
jali ich do rôznych aktivít, ktoré 
mali pripravené na každý deň. 
Súťaže sa organizovali v priesto-
roch školského areálu, alebo na 

mestskom štadióne. Chodili sme 
s deťmi na vychádzky do prírody 
a spoznávali sme históriu našich 
predkov na miestnom Židov-
skom cintoríne. Mali sme veľmi 
zaujímavú a pútavú besedu so 
záchranárom spojenú s názorný-
mi ukážkami. Na námestí mali 
pani z Mestskej knižnice Kris-
tíny Royovej pripravený pekný 
program vo forme kvízov, číta-

nia kníh a malého predstavenia 
na paródiu rozprávky Červená 
čiapočka. Nechýbali ani tvori-
vé dielničky, kde deti maľovali 
na kamene a tričká, vyrábali 
prázdninové leporelo, plietli ná-
ramky priateľstva, maľovali na 
tvár, kriedami maľovali na asfalt 
a v auguste maľovali zážitky 
z prázdnin. Už tradične prišli za 
nami dobrovoľní hasiči zo Starej 
Turej, ktorí deťom ukázali tech-
niku, ktorú používajú pri práci. 
A na záver mali pre deti priprave-
né príjemné prekvapenie, poob-
lievali ich vodou, čo malo veľký 
úspech. Letnú ŠKD sme ukon-

čili  športovými súťažami na 
školskom dvore, kde deti súťažili 
v rôznych disciplínach a pre kaž-
dého bola pripravená pekná cena 
za odmenu. Pri ukončení nemo-
hol chýbať karneval, na ktorý si 
deti priniesli masky a v dobrej 
atmosfére sa zabávali, súťažili 
a tancovali na hudbu. Boli od-
meňované za súťažné aktivity 
cenami poskytnutými vychová-
vateľkami, školou a MsÚ v ST. 

Letná ŠKD bola už tradične 
plná zábavy, pekných zážitkov, 
smiechu a kamarátstiev, ale aj 
novozískaných vedomostí.

 n Kolektív vychovávateliek

PhDr. Věra Tepličková končí 
po 26 rokoch  svoje pôsobenie 
v Centre voľného času
Po 26 rokoch činnosti vykonávanej v prospech detí a zameranej na voľnočasové aktivity 
sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie na pozícii riaditeľky Centra voľného času a zároveň aj 
vychovávateľky PhDr. Věra Tepličková.

Svoju profesijnú dráhu začala v roku 1996 
ako vychovávateľka v CVČ Stará Turá, kde 
od roku 1999 pôsobila ako riaditeľka. Počas 
tohto obdobia prešlo školstvo, ako aj samot-
né CVČ mnohými zmenami. Od 01.07.2002 
sa CVČ stalo samostatnou rozpočtovou or-
ganizáciou s právnou subjektivitou, ktorej 
zriaďovateľom je mesto Stará Turá. Štatutár-
nym zástupcom školského zariadenia sa po 
úspešnom absolvovaní výberového konania 
stala p. Tepličková, kde zotrvala vo funkcii 
štyri funkčné obdobia, až do súčasnosti. Po-
čas tohto obdobia sa starala o zveľaďovanie, 
modernizáciu  a údržbu priestorov centra, 

materiálno-technického vybavenia, dbala na 
dodržiavanie predpisov v súlade s legislatí-
vou a o plynulý chod školského zariadenia. 
Najväčším prínosom jej činnosti vo výchov-
no-vzdelávacej oblasti však bolo organizova-
nie voľnočasových aktivít, krúžkovej činnosti, 
výučbových a preventívnych programov pre 
deti  a žiakov v rámci spolupráce so školami, 
ale aj inými organizáciami v našom meste. 
P.  Tepličková sa angažovala aj v školskej 
komisii pri MsZ, v redakčnej rade, v správ-
nej rade Nadácie život, divadelnom krúžku 
a ako výborná moderátorka na rôznych ak-
ciách v rámci mesta. Počas svojho pôsobenia 

vo funkcii riaditeľky sa zapájala do rôznych 
menších grantov a projektov a získavala fi-
nančné prostriedky na rôzne zaujímavé podu-
jatia a aktivity a vybavenie učební novými 
pomôckami. Svojím profesijným prístupom, 
optimizmom a kreativitou bola vzorom a prí-
nosom nielen pre deti a mládež, ale aj pre 
mladších kolegov a rodičov.

Za všetku aktívnu a tvorivú činnosť 
patrí PhDr. Věre Tepličkovej 
veľké poďakovanie. Prajeme 

jej veľa úspechov v ďalšom 
osobnom a pracovnom živote.

 n Mgr. Elena Sládková 
Oddelenie školstva a sociálnych vecí
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Správička z CéVeČka  alebo Čo pripravujeme v októbri 2022
 § V stredu 12. 10. o 15.15 hod. organizujeme v CVČ tradičnú 

Tekvicparádu. Materiál a pomôcky na výrobu dekorácií budú 
mať deti k dispozícii v CVČ. Akcia je určená pre deti ZŠ. Vstup: 
bezplatný.

 § O týždeň neskôr, v stredu 19. 10. o 15.15 hod. pripravujeme pre 
deti od 7 rokov súťažno-pracovné podujatie GAŠTANIÁDA. Deti 
budú z gaštanov vyrábať malých gaštankov, ale dostanú i návod 
a inšpiráciu, ako gaštany využiť i  inak. Materiál a pomôcky na 
prácu s týmto prírodným materiálom budú mať deti k dispozícii 
v CVČ, ale kto má možnosť, môže si priniesť i svoje gaštany. 

 § Jesenné prázdniny otvoríme deťom akciou Noc duchov. Je určená 
len pre odvážne školopovinné deti do 12 rokov, ktoré navštevujú 
niektorý zo záujmových krúžkov v CVČ. Uskutoční sa v dňoch 
27. – 38. 10. 2022. Noc, ktorú deti v CVČ prežijú, bude zážitkovou 
aktivitou plnou hier a súťaží, nebude chýbať vyvolávanie duchov 
a ani strašidelná diskotéka. Vstupenkou pre dieťa bude strašidelný 
kostým. Podmienkou účasti je i spacák a súhlas rodičov. Deti je 
treba vopred  prihlásiť do pondelka 24. 10. 2022.

 n Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Špeciálna cena 
 pre Karolínu
Do 6. ročníka celoslovenskej 
výtvarno-video súťaže Rodina 
a základné ľudské právo na ži-
vot, dostali organizátori 1077 
výtvarných diel a 13 videí od 
žiakov základných, stredných 
a základných umeleckých škôl. 
Na víťazov súťaže čakali, vďaka 
štedrosti sponzorov, hodnotné 
ceny v podobe víkendových po-
bytov, notebookov, či poukážok 

do eshopov. Jednu z nich si pre-
vzala i KAROLÍNA MARTÁ-
KOVÁ, ktorej kresba s názvom 
„Bezpečie“, uspela v konkurencii 
tisícky výtvarných diel z celé-
ho Slovenska. Odborná porota 
jej udelila Špeciálnu cenu pre 
ZUŠ a zároveň vybrala jej prácu 
na propagáciu výsledkov súťaže. 

„Kreslila som dieťa v náručí 
svojej mamy. Tieňovanie mi tr-
valo takmer dva dni,“ prezradila 
Karolína, ktorá navštevuje vý-
tvarný odbor ZUŠ pod vedením 
pani učiteľky Miroslavy Lacovej. 
Talentovanú ôsmačku na kreslení 
najviac baví tieňovanie ceruzkou 
a farbičkami. Námetom jej prác 
sú portréty ľudí a zvierat. Po 
skončení súťaže sa jej precízna 
kresba stala majetkom bratislav-
skej Galérie na okraji mesta.  

 n Mgr. Miroslava Lacová 
ZUŠ Stará Turá

Staroturianske 
kalendáre 2023 
Dom kultúry Javorina Stará Turá pre Vás pripra-

vil kalendár na rok 2023. Ide o dvojtýždňový sto-

lový kalendár, doplnený fotografiami z histórie 

Domu kultúry Javorina a jeho podujatí. Kúpiť si 

ich budete môcť v Informačnej kancelárii mesta 

Stará Turá (sídlo v DK Javorina).) Cena: 4,90 €
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Výtvarné ocenenia  
z Bulharska
„Kedy už prídu výsledky súťaží?“, 
často sa pýtajú malí výtvarníci. 
Vždy sa tešia, ak ich dielko pu-
tuje do sveta. Lenže výsledky sa 
dozvedia často až o rok. Veď do 
medzinárodných súťaží sú prijaté 
tisíce prác z rôznych krajín sveta. 
O to väčšie prekvapenie a radosť 
zažívajú, keď nečakane príde ba-
lík s oceneniami. Ten prvý, v no-
vom školskom roku, pricestoval 
z Bulharska. Žiaci výtvarného 
odboru ZUŠ sa zapojili do 24. 
ročníka medzinárodnej súťaže 
a výstavy umenia v Novej Zagore, 
ktorej organizátormi sú od roku 
1999 Štúdio pre výtvarné umenie 

„Dúha“ a Združenie Nova Zagora. 
Spomedzi nápaditých 3217 

prác detí z 32 krajín sveta, od-
borná porota ocenila i naše dve 
žiačky. Diplomy – ocenenia za 
najlepšie práce, získali ELIŠKA 
DUNAJČÍKOVÁ, z triedy pani 
učiteľky Lucie Los a ADELA 
BELIŠOVÁ, z triedy pani uči-
teľky Miroslavy Lacovej. 

Žiaci mali možnosť predložiť 
na súťaž práce na ľubovoľnú tému 
a vybrať si  techniku stvárnenia. 
V tom im boli nápomocné pani 
učiteľky, ktoré následne zosta-
vili kolekciu prác, ktorá spĺňala 
podmienky súťaže. Oranžový 

papagáj Adelky Belišovej zau-
jal  natoľko, že jej prácu použili 
organizátori na obal katalógu 
súťaže. Vernisáž výstavy sa ko-
nala 1. júna v galérii Rusiho Ka-
rabiberova v meste Nova Zagora, 
ktoré je v Bulharsku považované 

za centrum výtvarného umenia. 
Víťazné práce putujú v podobe 
výstav i do iných krajín a sú zve-
rejňované v tlačených i elektro-
nických médiách. Blahoželáme!

 n ZUŠ Stará Turá 
Mgr. Miroslava Lacová

Chrobáky  v podaní mladých výtvarníkov
Žiaci a žiačky výtvarného odboru Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej opäť predvied-
li svoj talent. OZ Hravé hlavy vyhlásilo 2. 
ročník súťaže Lacove chrobáky, venovanej 
pamiatke významnému ľuborčianskemu ro-
dákovi – entomológovi a botanikovi Jozefovi 
Lacovi. Súťažiť bolo možné v troch výtvar-
ných kategóriách, na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Nosnou témou súťaže 
boli, ako už sám názov súťaže hovorí, chrobá-
ky. Do súťaže bolo zaslaných cez 500 výtvar-
ných prác, ktoré posudzovala odborná porota. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov, odo-
vzdávanie cien a vernisáž výstavy sa usku-
točnila v sobotu 3. 9. 2022 v náučnom parku 
Jozefa Lacu v areáli Pod Kopánkou v Nemšo-
vej – Ľuborči, kde aj napriek favorizovaným 
prácam z neďalekých škôl, získala 3. miesto 
v kategórii „Fantázia ZUŠ, 11-15 rokov“ 

12-ročná žiačka ZUŠ Stará Turá – Natália 
Mikulcová, pod vedením Mgr. Lucie Los. 
Natália si diplom prevzala osobne v parku 
Jozefa Lacu, kde bol jej víťazný roháč vysta-
vený medzi najlepšími prácami súťaže, spolu 
s ďalšími prácami staroturianskych výtvarní-
kov – skarabeom Alžbety Šípošovej a zdoch-
linárom Martina Ambruša, ktorí v súťaži 
získali čestné uznania, pásavkou Tamary 
Ukropcovej a bystruškou Kristíny Juríkovej, 
pod vedením Mgr. Lucie Los, ktorých práce 
taktiež veľmi zaujali.

Lacove chrobáky sú do konca októbra 
vystavené v Králikovom mlyne v Nemšovej.  
Talentovaným žiakom a žiačkam srdečne 
blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 n ZUŠ Stará Turá 
Mgr. Miroslava Lacová
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Dom kultúry Javorina pripravuje

 n 2. októbra 2022 o 16:00 hod.  – SLÁV-
NOSTNÝ PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI 
170. VÝROČIA EVANJELICKEJ ŠKOLY 
NA PAPRADI A 50. VÝROČIA KULTÚR-
NEHO DOMU PAPRAĎ – Kultúrny dom 
Papraď si tento rok pripomína výročie za-
loženia evanjelickej školy v miestnej časti 
Papraď. Zároveň oslávime okrúhle výročie 
papradského kultúrneho domu. V programe 
vystúpi ĽH Polun.

 Vstup voľný

 n 9. októbra 2022 o 17:00 hod.  – ZBJÉ-
RALI ZME SLIFKI AJ BELIČKI – Poetic-
ká scéna Divadielka Galéria Vás pozýva na 
pásmo rozprávania, poézie, veselých príbe-
hov, vtipov a pesničiek z myjavských kopaníc. 
V programe sa predstaví aj DFS Čakanka pod 
vedením A. Tobiášovej.

 Vstupné: 4,- €

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

 Vstupné: 12,- € a 14,- €

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

 Vstupné: 19,- €

 n 13. novembra 2022 o 18:00 hod.  – NÁ-
DEJ DUBČEK – divadelne spracovaný príbeh 
významnej, medzinárodne uznávanej osob-
nosti Alexandra Dubčeka, na ktorého pozadí 
sledujeme zároveň dejiny Česko-slovenskej 
republiky. Súbežne vidíme zrod Idey socia-
lizmu od 19. storočia po pád socialistického 
zriadenia v roku 1989. Ústredným však zo-
stáva ľudský osud, zmarené nádeje a vnútorná 
sila, ktorá sa skrýva v osobnosti Alexandra 
Dubčeka. Bojoval za to, čomu veril, a robil 
to, čo mu okolnosti dovolili.

 Vstupné: 10,- €

Premietania

 n 5. októbra 2022 o 19:00 hod.  – STRIE-
DAVKA – Ako to dopadne, keď sa z malej 
rodiny stane veľká? Prezradí vám to nová 
komédia režiséra Petra Nikolaeva s názvom 
Striedavka. V hlavných úlohách sa predstavia 
M. Hofmann, K. Svarinská, J. Čvančarová, 
A. Polívková a J. Vyorálek, ktorí hrajú býva-
lých aj súčasných partnerov. Spoločne sa mu-
sia postarať o všetky deti z predchádzajúcich 
aj súčasných manželstiev a tiež o bláznivú 
babku jednej z postáv v podaní E. Holubovej. 
Ďalšou úlohou pre všetkých je nájsť nového 
chlapa postave A. Polívkovej, ktorá v proce-
se partnerského „striedania“ ostala „na ocot“. 
Film sa s humorom a nadhľadom pozerá na 

fenomén striedavej starostlivosti. Prístupné 
od 12 rokov.

 Vstupné: 5,- €

 n 19. októbra 2022 o 19:00 hod.  – DIEV-
ČATÁ Z DUBAJA – Aká je tvoja cena? Naši 
severní susedia prichádzajú s filmom, ktorý 
vás vezme do luxusného a zmyselného sve-
ta plného drahých šiat, prepychových jácht, 
krásnych žien a hriešne bohatých mužov. Du-
bajská rozprávka tisíc a jednej noci má však aj 
svoju odvrátenú tvár. Prístupné od 18 rokov.

 Vstupné: 5,- €

Výstava

 n  Dom kultúry Javorina v spolupráci s Mest-
ským múzeom pripravili pri príležitosti vý-
ročia DK Javorina VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ 
DOM KULTÚRY JAVORINA – 60 ROKOV. 
Výstava pozostáva z historických fotografií 
z obdobia výstavby vtedajšieho Domu odbo-
rov, z jeho činnosti od otvorenia v roku 1962 

až po súčasnosť. Uvidíte vzácne zábery hosťu-
júcich účinkujúcich zvučných mien. Výstava 
je nainštalovaná vo výstavnej sieni Domu kul-
túry Javorina a sprístupnená na požiadanie 
do 14. októbra 2022 v pracovné dni v čase od 
10:00 do 16:00 hod., prípadne podľa dohody.

Informácie o podujatiach a vstupenkách  v kancelárií DK Javorina Stará Turá tel. č. 032 776 33 66, 
e-mail: dkjavorina@gmail.com, www.dkjavorina.sk

Beseda

 n 9. novembra 2022 o 17:00 hod.  – 
Dom kultúry Javorina pripravuje besedu 
STRETNUTIE V ZÁHRADÁCH (JANA 
BIELIKOVÁ A PAVEL CHLOUBA OPÄŤ 
SPOLU). Viac informácií už čoskoro.

Zájazd

 n 11. novembra 2022  – Klub paličkovanej 
čipky pri DK Javorina organizuje autobusový 
zájazd na 18. VALAŠSKÝ KRAJKÁRSKY 
A REMESELNÝ TRH do Valašského Meziří-
čí. Nenechajte si ujsť trhy s množstvom krás-
nych výrobkov, ale i tvorivým materiálom.

 Poplatok za dopravu: 12,- €

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Baláž, Anton: Len jedna jar
Caplinová, Julie: Kaviareň v Kodani
Katalpa, Jakuba: Zuzanin dych
Šikulová, Veronika: Líštičky majú rady 

teplo

n DET EK T Í V K Y
Brown, Dan: Šifra mistra Leonarda
Osman, Richard: Štvrtkový klub detektívov

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Grünfeld, Nina Frederikke: Frida
Nádaská, Katarína: V Choči je naisto čosi
Šípoš, Ivan: Moc korupcie

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Belšán, Michal: Poranený sokol (edícia 

Zvierací záchranári)
Jobus, Braňo: Chrontulienka
Kol.: Atlas. Ako je na tom svet?
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

S hlbokým žiaľom sa chceme 
poďakovať všetkým, ktorí sa 
prišli dňa 23. 8. 2022 rozlúčiť 
s naším drahým manželom, 
synom, otcom, starým otcom 
a bratom Miroslavom DRŽ-

KOM, za kvetinové dary a prejavy ľútosti. 
Veľká vďaka patrí tiež firme ExMetal.

Smútiaca rodina.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli dňa 13.9.2022 
rozlúčiť s naším manželom, ot-
com, dedkom, svokrom, bra-
tom, švagrom, bratrancom pá-

nom Jaromírom VOJTEKOM, ktorý nás 
opustil dňa 7. 9. 2022 vo veku 74 rokov. 
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, prejavy 
sústrasti a  kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina.
S láskou spomína celá rodina.

•

Čas nelieči bolesti ani rany,  
iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme milovali.

Dňa 16. 10. 2022 si pripomenie-
me 23. výročie úmrtia nášho 
milovaného otca, deda, príbuz-
n é ho  a  p r i at e ľ a  G u s t á v a 
NEMCA.

S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

•

Všetko odíde,  
len stopy Tvojej práce a lásky zostanú.

Dňa 1. 10. 2022 ubehne 1 rok, 
čo nás náhle opustil manžel, 
otec, dedko Jarolím KOTULA.

S úctou a láskou 
spomínajú najbližší.

Dni plynú ako tichý rieky prúd, 
len spomienka v srdciach trvá a nedá 

zabudnúť.

Dňa 1. 10. 2022 uplynulo 10 
rokov, čo si Pán života a smrti 
povolal k sebe p. Ľudovíta 
ŠIMNU.

S vierou v stretnutie vo 
večnosti spomína celá rodina.

•

Dňa 13.8.2022 uplynul rok, čo 
nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Rudolf MOLEC.

S láskou spomína celá rodina.

•
More lásky si so sebou vzala, 

hory bolesti zanechala. 
Ticho je tam, kde znel Tvoj hlas, 

spomienka na Teba zostáva v nás.

Dňa 20. 10. 2022 
uply n ie smut ný 
rok, čo nás navždy 
opustila naša dra-
h á  m a m i č k a , 
svokra, babička, 

prababička, praprababička, krstná mama, 
teta a príbuzná, pani Anna KNÁPKOVÁ.
Zároveň si pripomíname 24 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný otec, svokor, 
dedíčko, pradedíčko, prapradedíčko, krstný 
otec, ujo a príbuzný, pán Milan KNÁPEK.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im 
s nami tichú spomienku.

S vďakou, s láskou a hlbokou úctou 
spomínajú dcéry a syn s rodinami.

Dňa 1. 10. 2022 uplynú 4 roky, 
čo nás navždy opustila Zdenka 
MACHAJDÍKOVÁ.

•
Ten, kto ho poznal – spomenie si. 

Kto ho mal rád – nikdy nezabudne.

Dňa 31. 10. 2022 si pripomína-
me smutné siedme výročie ne-
šťastnej tragickej udalosti náš-
ho syna, brata, krstného otca, 
príbuzného a priateľa Martina 
SÚROVSKÉHO.

Ďakujeme za tichú, úprimnú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

MATRIČNÉ 
OKIENKO
n VÍTAME BÁBÄTKÁ
Oliver Janec, Eva Matejková
Počet narodených detí: 5

n UZATVORILI MANŽELSTVO
Kristián Popelka (Stará Turá) 

a Veronika Hamalová (Stará Turá)
Jozef Udvorka (Stará Turá) 

a Ľubica Mačicová (Stará Turá)
Richard Bajcar (Stará Turá) 

a Daniela Naďová (Stará Turá)
Erik Kĺč (Stará Turá) 

a Mgr. Barbora Ištoňová (Stará Turá) 
Počet uzavretých manželstiev: 15

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
Miroslav Držka, Vladimír Šidla, 
Božena Páločná, Vladimír Drgonec, 
Denisa Štrbová, Mgr. Veronika 
Truhlíková, Jaromír Vojtek, Michal 
Černý, Anna Garaiová, Milan 
Chnapko, Milan Šustík, Jozefína 
Tanušková 
Počet úmrtí: 12

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

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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Divadlá v histórii Starej Turej 2. časť  
 (Spomienky pamätníkov k 60. výročiu DK Javorina)
V roku 1968 pri príležitosti sláv-
nostného otvorenia Strednej 
priemyselnej školy elektrotech-
nickej v Starej Turej vznikol dra-
matický krúžok Mladosť pod ve-
dením pedagóga Šimona Škyrtu. 
So svojimi študentmi naštudoval 
niekoľko desiatok úspešných di-
vadelných predstavení. Najhra-
nejšou sa stala Páva od Boženy 
Slančíkovej Timravy.

V r. 1976 nacvičila p. učiteľka 
Helena Bagová so žiakmi zák-
ladnej školy divadelnú rozprávku 
Mahuliena, zlatá panna. V diva-
delnom predstavení vystúpili aj 
jej syn Róbert ako černokňažník 

a dcéra Ingrid ako princezná. 
Spomenieme ešte aspoň nie-
ktorých, mladých hercov - žia-
kov, ktorých sa nám podarilo 
vypátrať: Pavol Michalec (ako 
kráľ), Ján Halás, Ivan Rumánek 
a ďalší. Pani učiteľka Bagová 
obetavo a s láskou šila pre svojich 
mladých hercov aj divadelné kos-
týmy. Kostým jej syna, ktorý hral 
černokňažníka, bol úchvatný. No 

nezaostávali za ním ani kostýmy 
ostatných hercov.

(Fotky z tohoto predstavenia 
sa nám do uzávierky St. 

sp. nepodarilo získať.)

V roku 1982 sa žiaci deviateho 
ročníka Základnej školy na Ko-
menského ul. v Starej Turej na 
záver povinnej školskej dochádz-
ky rozhodli hrať divadlo. Spome-
dzi seba vybrali dôveryhodných  
vyslancov k pani Miloslave Roz-
sypalovej, o ktorej všetci vedeli, 
že má vrelý vzťah k divadlu. Pre-
svedčili ju, aby s nimi nacvičila 
náročnú hru hlavne na obsadenie 
hercov, Šípovú Ruženku, ktorú si 
sami vybrali. 

Premiéra sa konala v júni 
1982 a do začiatku prázdnin sa 
odohralo niekoľko repríz pre ve-
rejnosť a pre školy z okolia. Do 
divadla sa zapojili všetci žiaci 
deviateho ročníka. Niektorí hra-
li, niektorí sa postarali o plagáty, 
kulisy, ale pribrali i žiakov z iných 
ročníkov, dokonca z druhej školy. 
Hlavnú postavu Šípovej Ruženky 
hrala Slávka Selecká, kráľovnú 
Zdenka Žabková (vyd. Adam-
kovičová), kráľa Ivan Rumánek, 
princa Jaroslav Holota, jeho spo-
ločníka Miroslav Petrovič, pisára 
Štefan Selecký, trinástu sudičku 
bravúrne Zuzana Ožvoldová. 
Okrem nich divadlo snivo do-
pĺňalo dvanásť sudičiek a svojím 
tancom predstavenie obohacovali 
dievčatá ako „ružičky“.

V tomto roku toto predsta-
venie oslavuje 40. výročie svojho 
uvedenia. 
V 80. a 90. rokoch nacvičili 

niekoľko milých predstavení aj 
žiaci 1.  stupňa oboch základ-
ných škôl, s ktorými vystupovali 
v Dome odborov, v ZŠ na Pap-
radi a v Bzinciach. Na ZŠ na 
Komenského ulici žiakov viedli 
p. uč. Katarína Kovárová, Milka 
Cibulková a Zita Šulová. Na 2. 
ZŠ sa deťom venovali predovšet-
kým Anna Chmúrová a Monika 
Ambrušová.

Za všetky predstavenia spo-
meňme aspoň: Včielka, Čin 
Čin, Šípková Ruženka, Snehová 
kráľovná a Rozprávka o sied-
mych trpaslíkoch, a za všetkých 
veľkých-malých hercov: Katka 
Potfajová (hlavná včielka), Mar-
tin Tomeš (trúd), Janka Antalo-
vá, Saška Šulová, Juraj Hargaš, 
Stanko Zigo, Janka Puškarová, 
Marek Páleník, Martin Brezan-
ský, Milka Ondrušíková, Natá-
lia Haruštiaková (Činka), Maťa 
Magálová, Roman Topolčany, 
Majo Rajs, Matúš a Saška Gre-
gorovci. 

Školský rok 1997/98 bol 
nielen pre divadlo veľmi smutný, 
lebo zomrela mladučká predsta-
viteľka sudičky Saška Gregorová.
V roku 2005 pod vedením re-
žisérky pani Janky Feríkovej 
nacvičili mladí ochotníci, väč-
šinou stredoškoláci, divadelnú 
hru Sluha. Rovnomenné dielo 
Kristíny Royovej, staroturianskej 
rodáčky a významnej duchovnej �

 n Divadelný súbor MLADOSŤ Štefana Škyrtu 1995

 n Včielka n Šípová Ruženka
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Školská knižnica 
od októbra otvorená
Školská knižnica na prvom stupni Základnej 
školy v Starej Turej pozýva všetkých malých 
čitateľov do svojich priestorov. Pre žiakov prvého 
stupňa bude otvorená vždy v stredu v čase od 
13.00 do 14.30 hod.
Tešíme sa na Teba!

SOCIÁLNY 
ŠATNÍK 
STARÁ 
TURÁ 

oznamuje, že je 
otvorený vždy 
v utorok v čase 

od 15.30 do 
16.30 hod.

spisovateľky, k 100. výročiu 
1. vydania tejto novely zdramati-
zovala Elena Mária Rumánková 
(rod. Vavrovičová).

V divadelnej hre vystupo-
vali: Daniela Hrabovská, Lýdia 
Feríková, Zuzana Klimáčková, 
Michal Bednár, Ivan Kormoš, 
Juraj Klimáček, Pavol Trúsik, 
Lukáš Klimáček. Pri  divadle 
pracovali a pomáhali: Peter Ferík, 
Veronika Belišová, Eliška Beli-
šová, Katarína Belišová, Mária 
Papuláková, Markéta Lukáčová, 
Mário Durec a Branislav Sadloň.

Divadelné skúšky prebiehali 
v Cirkvi bratskej Stará Turá, kde 
sa uskutočnila aj predpremiéra. 
Na konferencii Za živú cirkev 
5. mája 2006 sa konala premiéra 
v DK Javorina.

No záber tohoto súboru bol 
ďaleko bohatší. Hrali nielen v na-
šom meste, ale aj inde po Slo-
vensku, či na Morave, dokonca 
i v cudzine pre Dolnozemských 
Slovákov.

No pani Janka Feríková 
s mladými ochotníkmi úspešne 
režírovala nielen túto divadelnú 
hru. Od autorky E. M. Rumán-
kovej si naštudovali i jej ďalšiu 
hru, nazvanú Oľga, ktorú tiež 
autorka napísala podľa novely 
K. Royovej V pevnej ruke. Vystu-
povali v nej herci: Lýdia Feríko-
vá, Aďka Hrabovská, Juraj Kli-
máček, Šimon Horna, Daniela 
Hrabovská, Daniela Chupáčová, 
Juraj Klementovič, Pavol Trú-
sik, Zuzana Klimáčková, Mária 
Hrabovská, Katarína Gáliková, 
Jaro Čermák, Branislav Sadloň. 
Nacvičovali v DK Javorina od 
februára 2008. Ich reprízy mali 
bohatú návštevnosť doma na Slo-
vensku i v cudzine.

Niekoľko rokov trvala púť 

tejto skupinky mladých hercov na 
„doskách, ktoré znamenajú svet“. 
Roky pretiekli rýchlo ako voda 
v staroturianskom potoku, mla-
dí dospeli, mnohí odišli za ďal-
ším vzdelaním na vysoké školy. 
A divadelný ansámbel tak musel 
ukončiť svoju divadelnú činnosť. 

No pani režisérka Janka Fe-
ríková sa nevzdala. S mladšími 
deťmi nacvičila niekoľko zaují-
mavých a milých muzikálov, ku 
ktorým scenáre napísal napríklad 
jej manžel Peter Ferík, či Pavol 
Trúsik a iní. Predstavenia s du-
chovnou tematikou zožali nema-
lý úspech u divákov. Staroturania 
sa tak mohli tešiť z ich muziká-
lov: Môj pastier, Taká zvláštna noc, 

Nebo prelomené, Kúzlo Vianoc, Ako 
prišli lastovičky domov, Artaban, 
O nespokojnej halúzke, Anjeli.
V súčasnosti nesie štafetu sta-
roturianskych ochotníkov diva-
delná skupina Tilia pod vedením 
p.  učiteľky Ľubice Bajjaniovej. 
Ich história je ešte veľmi mladá 
a autori toho článku úprimne dú-
fajú v ich čo najdlhšie pôsobenie 
nielen na javisku v našom krás-
nom meste!

Nie každé mesto sa môže hrdiť 
takou bohatou históriou ochot-
níckeho divadla ako práve Stará 
Turá. Divadlo prinášalo do do-
movov nielen zábavu a pouče-
nie, ale aj spoločensky nadhľad, 

nové názory, všeobecnú kultúru, 
umenie a osvetu. Je to pohľad do 
života a pre život. Generálny ria-
diteľ SND Matej Drlička v jed-
nej rozhlasovej relácii povedal: 

„Divadlo je ako portál do iného 
sveta“. A my dúfame, že nám 
všetkým vydrží tento portál ešte 
dlho otvorený, aby nám jeho plo-
dy prinášali predovšetkým radosť.

Za poskytnutie informácií a po-
moc na tomto článku autorka 
ďakuje p. Janke Feríkovej DiS. 
Art, Mgr. Kataríne Kovárovej, 
Ing. Martine Monošovej a Ing. 
Monike Nerádovej.

 n Elena Rumánková

�

 n V jednom slovenskom múzeu, DS Tilia

 n Ansámbel mladých hercov Janky Feríkovej
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 Ďalšie osudy Židov
Pátranie po MUDr. Tomášovi 
Kaiserovi, prípadne 
potomkovi MUDr. Ignátza 
Kaisera, ktorý 40 rokov 
ordinoval v Starej Turej

MUDr. Ignátz Kaiser pôsobil v Starej Turej 
34 rokov ako štátny lekár. A do roku 1942 mal 
súkromnú ordináciu. Mal 3 deti: Ernestínu 
Grünwaldovú (1902 – 1944 KT Osvienčim), 
Alfréda (1903 – 1942 v KT) a Teréziu Rotho-
vú (1908 – ? ). Po vojne pôsobil ako štátny 
obvodný lekár v Borskom Svätom Mikulá-
ši (okres Senica). Kde žil od marca 1943 do 
konca vojny som nezistila, pravdepodobne 
u svojej dcéry Terézie, alebo sa spolu niekde 
skrývali napriek tomu, že Kaiserovci boli po-
krstení v evanjelickom kostole v Starej Turej. 
V matrike existujú o tom záznamy.

Pri jednej mojej návšteve v Múzeu ži-
dovskej kultúry v Bratislave som sa pred ria-
diteľkou s pánom Mešťanom zmienila o Dr. 
Kaiserovi. On na to zareagoval, že riaditeľ 
kúpeľov v Dudinciach sa volal Tomáš Kaiser 
a bol údajne zo Starej Turej a v roku 1958 
nastúpil tam robiť z Demandíc, kde mal le-
kársku prax. Pôvod zo Starej Turej by mohol 
mať iba vtedy, ak by bol synom Ignátza Ka-
isera (r. nar. 1872) – to by sa však v Starej 
Turej vedelo. Alebo by mohol byť vnukom, 
čiže synom Alfreda Kaisera (1903 – 1942). 
Čo by teoreticky bolo možné, ale nedokázané. 
Tomáš Kaiser sa narodil v r. 1925, Alfréd by 
mal vtedy 22 rokov. Alfréd žil v Budči, od-
kiaľ na Starú Turú prišlo 8.8.1946 oznámenie 
o jeho úmrtí dňa 20.3.1942. Alfréda Kaisera 
som našla v zozname obetí holokaustu v Jad 

Vashem. Možnosť posledná je, že MUDr. 
Tomáš Kaiser mohol byť synovec Ignátza 
Kaisera.

K potomkovi Lea 
Weissensteina – Milana 
Reitmana
Pán Milan Reitman (1953) sa ozval na MsÚ 
Stará Turá ohľadne svojich predkov. Komu-
nikoval s Mgr. Líviou Boorovou, ktorá mu 
nejakých predkov vyhľadala a odporučila 
mu, aby sa obrátil na mňa. Dohovorili sme si 
stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 31.8.2015 na 
Hlavnej stanici v Bratislave.

V Starej Turej žili Weissensteinovci už 
veľmi dlho, presvedčila som sa o tom pri sčí-
taní obyvateľstva v r. 1869. Žil tu Abraham 
Weissenstein s manželkou Fani, rodenou 
Grünbaumovou. Jeho synovia Jozef Weis-
sensterin (manželka Regina Weiss) a Lipol 

– Leopold (s manželkou Sidóniou) Weissen-
stein samozrejme tiež žili v Starej Turej. Syn 
Jozefa W. Mór Weissenstein s manželkou 
Žofiou Haas (zahynula v KT). Mali 5 detí (8).

1. Bertold (1896) bol prekrstený na Belana
2. Petronela (1898) žila v Karlových Varoch
3. Erszébet (1900) skončila s rodinou v KT
4. Gyula (1902) zomrel v KT
5. Leo (1904) bol zubný lekár v Bratislave
6. Šándor (1906)
7. Františka (1894) 
8. Izidor (1892)

Leo Weissenstein (1904 – 1953) je práve 
otcom Milana Reitmana. Milan však jeho 
priezvisko nemá, lebo jeho mama síce už 

od r. 1950 žila s Leom Weissensteinom, ale 
oficiálne bola v manželstve s Ferdinandom 
Reitmanom. Matka Milana sa volala Ružena 
Frederika Weilová (1914 – 2013), pochádzala 
z Vinogradov v Podkarparskej Rusi. Preži-
la Osvienčim aj so sestrou Arankou. Milan 
Reitman mal staršieho brata Karola (1948), 
ktorý žije v New Yorku. V r. 1968 odišiel na 
2 roky do kibucu Kfar HaNoar HaDati (pozn. 
Kibuc s takýmto názvom som na internete 
nenašla). Najprv som si myslela, že myslí Iva-
na Reitmana (nar. 1946 – zomrel vo februári 
2022), známeho režiséra z Kanady a neskôr 
z USA. Ivan Reitman sa však narodil v Ko-
márne rodičom Ladislavovi a Clare, rod. Rab. 
A tí odišli v r. 1950 do Kanady. Myslela som 
si to, že pán Milan Reitman v tom nejako 
tápal, ale tápala som asi ja. Totiž, v r. 2016 
sa v Myjave konali kajúcne modlitby za obe-
te holokaustu, na ktorých som sa zúčastnila 
osobne aj z príbehov z mojej knihy o Židoch, 
ktoré sa týkali okolia Myjavy. Keď som sa pri-
vítala s mojim priateľom Tomášom Kleinom 
z Prahy, ktorý priviedol so sebou aj bratislav-
ského rabína Barnacha Myersa. Keď ma pán 
Klein predstavil, pán rabín hneď spomenul 
Reitmana, ktorý údajne pochádza, resp. má 
korene v Starej Turej a že sa s ním pozná 
z New Yorku. Vydedukovala som z toho, že 
rabín nemyslel Ivana Reitmana ale Karola, 
ktorého mama bola prvýkrát vydatá alebo iba 
žila s Leom Weissensteinom, ktorý pochá-
dzal zo Starej Turej. Je to nejaké zamotané, aj 
pán Milan Reitman tak na mňa pôsobil. Ale 
je neodškriepiteľné, že jeho otec Leo Weis-
senstein sa narodil v Starej Turej.

 n Ing. Eva Tomisová

o týchto pán Reitman 
nevedel nič

 n Weissensteinovci z vetvy Izáka W.
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JESENNÁ KAMPAŇ  ZA KRAJŠIE MESTO
Jeseň sa nezadržateľne blíži a preto by sme 
Vás radi aj v tomto požiadali a vyzvali k po-
moci pri každoročnom jesennom čistení náš-
ho mesta. V dňoch od 3. 10. 2022 až 14. 10. 
2022 budú pracovníci technických služieb 
čistiť verejné priestranstvá a hrabať trávni-
ky. Nie je však v našich silách vyhrabať aj 
všetky trávniky, ktoré prislúchajú k bytovým 
domom. Preto, ak sa rozhodnete prispieť ku 
krajšiemu vzhľadu nášho okolia, budete môcť 
využiť i mimoriadny odvoz biologického 
odpadu po čistení. Upozorňujeme, že daný 
odpad treba nahlásiť telefonicky počas tr-
vania jarného zberu, teda od 3. 10. do 14. 
10. 2022 na tel. č. 032/776 32 15. Ak biolo-
gický odpad nebude nahlásený, alebo bude 
nahlásený po termíne, jeho odvoz bude 
spoplatnený. V prípade, že budete odpad 
z hrabania dávať na kôpky, umiestnite ich čo 
najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú ne-
povšimnuté. Vopred ďakujeme za pochopenie 
a prejavený záujem o vyčistenie nášho mesta.  
V rámci jesennej kampane za krajšie mesto 
organizujeme tiež:
1. zber biologicky rozložiteľného odpadu
2. zber nebezpečného a veľkoobjemného 

odpadu

1. Zber biologického odpadu 
 3. 10. až 14. 10. 2022
Biologický odpad môžete vykladať pred svoj 
dom na prístupné miesto. Dbajte prosím na to, 
aby bol biologický odpad vytriedený, konáre 
ukladajte samostatne a skrátené, drobnejší 
bioodpad ukladajte do vriec. Dbajte prosím 
na to, aby bioodpad nebol zmiešaný s inými 
druhmi odpadu, inak sa takýto bioodpad ne-
bude odvážať. Zároveň Vás žiadame, aby ste 
po uplynutí termínu nevykladali bioodpad 
a konáre pred vaše domy.
2. Zber nebezpečného a veľkoobjem-
ného odpadu – 15. 10. 2022
Zbavme sa nebezpečného odpadu bezpečne. 
Počas zberu môžu všetci občania bezplatne 

odovzdať elektroodpad, nebezpečný odpad 
a veľkoobjemný odpad na miestach zberu.

Čo môžete priniesť?
Elektroodpad a nebezpečný odpad: te-
levízory, práčky, chladničky, mrazničky, 
umývačky riadu, počítače, fény, monitory, 
tlačiarne, vysávače, rádiá, mobilné telefó-
ny, rýchlovarné kanvice, žehličky,  šporáky, 
batérie, akumulátory, staré farby, riedidlá 
a podobne.
Veľkoobjemný odpad: starý nábytok – po-
stele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky 
(najlepšie demontované), matrace, dvere, ko-
berce, linoleum, drevené laty, police, kuchyn-
ské linky a podobne.

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY 
NEBUDÚ PRISTAVENÉ
Pracovníci technických služieb budú zo zber-
ných miest odpad priamo odvážať do zber-
ného dvora.
Miesta zberu nebezpečných odpadov a veľ-
koobjemového odpadu:

Stará Turá
parkovisko za DK Javorina

09.00 
13.00  

Stará Turá 
Zberný dvor

08.00 
12.00  

Trávniky
pri bývalom  obchode

09.00 
11.30  

Súš
pri autobusovom otoči

09.00 
11.30

Topolecká
pri bývalom Kultúrnom dome

09.00 
11.30

Koštialova dolina
pri dome p. Černáka

09.00 
11.30

Papraď
pri kultúrnom dome, 
pri hasičskej zbrojnici

09.00 
11.30

Durcova dolina
pri zastávke

09.00 
11.30

Drgoňova dolina
oproti požiarnemu cvičisku

09.00 
11.30

Černochov vrch
pri autobusovom otoči

09.00 
11.30

Žiadame občanov aby odpad priniesli len 
v určený deň na určené miesto!

Podmienky zberu nebezpečného 
a veľkoobjemného odpadu:
 § odpad s obsahom škodlivín bude 

odobraný len od občanov mesta 
a miestnych častí. Od podnikateľských 
a iných organizácií sa nebezpečný odpad 
odoberať nebude – tie si musia uzavrieť 
vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má 
na túto činnosť autorizáciu;

 § odpad je potrebné priniesť na zberné 
miesto len v deň a hodinu zberu;

 § pri preberaní odpadov bude prítomný 
pracovník technických služieb, ktorý 
vylúči nevhodné odpady.

Ak tento zber nestihnete, môžete využiť 
Zberný dvor počas celého roku, a to v rámci 
prevádzkových hodín v areáli bývalej tehelne:

Pondelok – utorok: 06:00 – 13:30
Streda: 06:00 – 17:00
Štvrtok – piatok: 06:00 – 13:30
Sobota: 08:00 – 12:00

Využite tento  zber v čo možno najhojnej-
šom počte! Upozornite i svojich blízkych, 
susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia 
o tejto možnosti a zbavte sa tak prebytočného 
a zdraviu škodlivého odpadu a prispejte tak 
k zlepšovaniu životného prostredia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinia o čistejšie a krajšie pros-
tredie v našom meste.

 n Technické služby Stará Turá
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 Malý beh  s veľkým srdcom
Tak už niekoľko rokov hovoríme my 
organizátori charitatívnemu podujatiu Beh 
Dubníkom, ktoré sa postupne stalo súčasťou 
športového kalendára nášho mesta. Ten 
tohtoročný sme si užili spoločne v sobotu 
17.9.2022 v autokempingu Dubník so 130 
dospelými a 45 malými bežcami. Bežalo 
sa opäť viacero trás: detské behy, FIT BEH, 
DAJ5 a toRun DESIATKA.

Detské behy
Beh Dubníkom sa v posledných rokoch roz-
rástol aj o detské behy, ktoré sú akýmsi otvo-
rením našich dospeláckych kategórií a tiež 
majú od svojich začiatkov charitatívny roz-
mer. Štartovné na tieto behy je dobrovoľné, 
rodičia môžu na registrácii prispieť do „špor-
kasky“ ľubovoľnou sumou. 

Vyzbierané peniažky ako aj všetky špor-
tové výkony detí sa potom každý rok snažíme 
venovať niekomu, komu 100% zdravie a mož-
nosť športovať neboli dopriate. Tento rok pu-
tovalo detské štartovné opäť Samkovi Luká-
čovi zo Starej Turej, a to cez OZ BaboRad. 
Samko má ojedinelú metabolickú poruchu 
spojenú so svalovou hypotóniou a s tým sú-
visiace ďalšie diagnózy, ktoré musia byť pod 
kontrolou v špecializovaných ambulanciách. 

Samkovi rodičia sú aktívni nielen v po-
moci svojmu synčekovi, ale v Starej Turej 
pred časom otvorili aj špecializované rehabi-
litačné centrum MedicSam pre deti a mládež 
s rôznymi genetickými poruchami, syndró-
mami a oneskoreným vývojom. 

Samkovi aj jeho rodičom veľmi fandíme 
a ďakujeme všetkým, ktorí im formou dobro-
voľného štartovného a tiež podaním športo-
vého výkonu fandili na Dubníku spolu s nami. 

Deti  boli na behoch rozdelené na trate 
podľa veku:
 § kategória od 0 do 3 rokov - 100m
 § od 3 do 6 rokov - 200 metrov
 § od 6 do 10 rokov - 600 metrov 
 § od 10 do 15 rokov - 1 000 metrov

Keďže razíme teóriu, že nie je dôležité vyhrať, 
ale prísť a urobiť niečo pre svoje telo, každé 
dieťa po odbehnutí dostalo sladkú medov-
níkovú medailu. Samostatne boli ocenené aj 
prvé tri najlepšie dievčatá a prví traja chlapci 
v každej kategórii. 

Čo je však najpodstatnejšie, deti svoj 
výkon venovali Samkovi a jeho rodine a zo 
štartovného sa podarilo vyzbierať pre Samka 
753 €. Všetkým ešte raz veľmi pekne ďaku-
jeme!

Ako to tento rok vyzeralo na 
dospeláckych trasách? 
Mnohí iste viete, že BD je od svojich skrom-
ných začiatkov charitatívnym behom a celý 
výťažok zo štartovného z dospeláckych 
disciplín odovzdávame každý rok Nadácii 
ŽIVOT. 

Sme radi, že sa aj prostredníctvom vášho 
štartovného BD spolupodieľa na úžasných 
aktivitách, ktoré nadácia v našom kraji robí.

Tento rok sa nám spoločne podarilo pre 
Nadáciu ŽIVOT vyzbierať zo štartovného aj 
vďaka bežcom krásnych 1935 €. 

A ako to vyzeralo na stupňoch víťazov 
v jednotlivých kategóriách?

Výsledky toRun DESIATKA
Zo 45 prihlásených sa na našu lesnú trať na-
koniec postavilo 42 bežcov. Každému jedné-
mu patrí veľký rešpekt, lebo trasa bola naozaj 
náročná. Tu sú víťazi:
Ženy 
1. miesto: Natália Kaňová (domáca bežkyňa)
2. miesto: Denisa Gindlová, Atletika Nové 
Mesto nad Váhom
3. miesto: Janka Heldesová, Nové Mesto nad 
Váhom
Muži 
1. miesto: Tomáš Podpera, Mountainshop 
Trenčín/Team Rab
2. miesto: Jozef Jurčík, Skalica
3. miesto: Michal Repta, Po Zemi

Výsledky DAJ5
Najviac záujemcov sme mali o 5 km (2 x 
2,5) trať, ktorá sa vlnila okolo vodnej nádr-
že Dubník. Z 57 registrovaných bežcov si ju 
nakoniec odbehlo 53, čo je naozaj pekné číslo. 
A kto bol najrýchlejší?
Ženy 
1. miesto: Daniela Stuchlá (domáca bežkyňa)
2. miesto: Miriam Gágoríková
3. miesto: Andrea Porubanová (domáca bež-
kyňa)
Muži 
1. miesto: Miroslav Novák, Bernohy.sk
2. miesto: Lukáš Rešutík
3. miesto: David Kováč

Výsledky FIT BEH
Trasa okolo vodnej nádrže, ktorú si môžu 
zabehnúť bežci aj nebežci. Taký je FIT Beh. 
Tento rok sme mali zaregistrovaných 27 zá-
ujemcov, užili si ju nakoniec 26. Kto zvládol 
túto trať s najlepšími časmi?
Ženy 
1. miesto: Dagmara Lukáčová, toRun Stará 
Turá (domáca bežkyňa)
2. miesto: Katka Bilčiková, Realiz Sport 
Team
3. miesto: Marta Kičinová
Muži
1. miesto: David Kováč
2. miesto: Patrik Zona
3. miesto: Tomáš Kondlla, toRun Stará Turá 
(domáci borec)

Všetkým vyššie menovaným, ale aj ostatným 
bežcom, ktorí zdolali svoje trate, srdečne gra-
tulujeme. Sme radi, že tento rok sme nadvia-
zali spoluprácu s malou remeselnou dielňou 
Umelohmotné, ktorá vznikla pred časom na 
Papradi a spoločne sme pre vás mohli pri-
praviť úžasné ekologické medaile, ktoré dali 
druhú šancu plastom, ktoré by inak skončili 
v odpade. Medailu si odniesol domov každý 
bežec z dospeláckych disciplín. 

Na záver nám dovoľte sa poďakovať. 
V prvom rade všetkým, ktorí sa organizačne 
podieľali na našom tohtoročnom BD. Je vás 
viac ako 20 a každý jeden z vás je dôležitý. 
Veľké ďakujem patrí bežcom, že prišli a uro-
bili rodinnú atmosféru a pohodu, ktorá bola 
cítiť z každej strany. 

A v neposlednom rade tiež sponzorom, 
lebo len vďaka nim môžeme byť spoločne 
štedrí a darovať peniaze zo štartovného tam, 
kde je to treba. �
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Za podporu ďakujeme:
CTM – Belve, s. r. o., Helicop, s. r. o., Sen-
sus Slovensko, a. s., Mesto Stará Turá, Na-
dácia ŽIVOT, ASUS, Bioderma, Chirana 
T-Injecta, a.s., ProFighters.sk, PreVak, s.r.o., 
HLS Body, s.r.o., Bistro Hamster Stará Turá, 
T-Štúdio, s.r.o., Rotex Elektro, s.r.o., Honest.
sk, Somadent, s.r.o., Hydrous, s.r.o., Pagáčik – 
pekáreň, káva www.augustroy.sk, LMJ - Lap-
šanský, s.r.o., Wood Service, Hrušové, Be-
bakids, Birell a Maria Neradova Illustration.

Veríme, že nám milí bežci i sponzori 
zostanete verní a vidíme sa s Vami aj v roku 
2023 na našom, vašom malom behu s veľkým 
srdcom!

 n Lívia Boorová, členka organizačného 
tímu Behu Dubníkom 

foto: Martin Medňanský

2 bronzové medaile na Starú Turú 
 z majstrovstiev sveta v Slovinsku
V dňoch 28. 8. 2022 – 3. 9. 2022 
sa uskutočnili Majstrovstvá sveta 
v 3D lukostreľbe v Slovinských 
Mokriciach. Na súťaži bolo vyše 
400 lukostrelcov, súťažilo sa 5 
dní. Všetko sa odohrávalo v pre-
krásnom prostredí golfového 

rezortu v Mokriciach. No ak by 
ste si mysleli, že sa strieľalo iba 
na rovinke, opak je pravdou. Or-
ganizátori využili krásne členitý 
terén a pripravili  zaujímavé trate, 
na ktorých lukostrelci každý deň 
bojovali o umiestnenie.  

Zo Starej Turej šli na tieto 
majstrovstvá 2 lukostrelci a obom 
sa podarilo získať bronzové me-
daile. V kategórii juniorov zís-
kal bronzovú medailu Marián 
Chudík a v kategórii mužov Ing. 
Ľubomír Málek. Stovky hodín 

tréningov sa tentokrát vyplatili 
a pretavili do krásnych výsledkov 
a lukstrelci takto reprezentovali 
Slovensko i Starú Turú.

 n Ľubomír Málek

�
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