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T A R O T U R I A N S K Y

Október venovaný seniorom
V mesiaci október, ktorý je mesiacom 

úcty k starším, si oveľa viac ako inokedy 
pripomíname a uvedomujeme, čo naši 
starí rodičia či rodičia stihli počas svoj-
ho života urobiť nielen pre svoju rodi-
nu, ale aj pre priateľov či mesto. Svoju 
prácu vykonávali dôsledne, priateľom 
pomáhali nezištne a rodinu držali po-
kope, tak ako vládali. Dnes však už nie 
sú najmladší. Pomoc teraz „na oplátku“ 
potrebujú oni, niekedy fyzickú niekedy 
duševnú. Najmä na tú duševnú často 
zabúdame. 

Nezabudnite preto, nielen v októbri, 
ale počas celého roka navštevovať svo-
jich rodičov a starých rodičov, vypočujte 
si ich starosti aj radosti a ak máte doma 
deti, vezmite so sebou aj tie. Lebo nič 

nepoteší ľudskú dušu tak, ako detský 
smiech a úprimnosť. 

A vy, drahí seniori, prežite svoju jeseň 
života naplno. Aj keď sa určite stretáva-
te s ubúdaním životnej sily, nestrácaj-
te životný elán. Práve v tomto veku je 
ideálny čas na nadväzovanie nových 
kamarátstiev, možnosť stretávať sa, ísť 
spolu na výlet, na prechádzku či len tak 
si posedieť na slniečku. V dobrej partii si 
môžete poradiť a podporiť sa navzájom. 

K medzinárodného dňu seniorov, 
ktorý oslavujeme vo svete 1. októbra, 
Vám želáme veľa zdravia, šťastia a poho-
dy v kruhu svojich najbližších. A praje-
me tiež, aby Vaše dôchodkové roky boli 
nielen o spomínaní, ale aj o zažívaní no-
vých krásnych zážitkov. Lívia Boorová 
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Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

Dňa 13. 9. 2012  sa uskutočnilo XX. za-
sadnutie MsZ, ktoré o 15.00 h zahájil pri-
mátor mesta. Poslanci prerokovali a vzali na 
vedomie  Správu z kontroly plnenia uznesení 
prijatých na XVIII. – XIX. zasadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
•	 na doplnenie uznesenia č. 15 – XI/2011, 

ktorým bolo schválené zriadenie vecného 
bremena,

•	 na zmenu uznesenia č. 18 - XII/2011, 
ktorým bolo schválené odkúpenie 
nehnuteľnosti,

•	 ceny pre výkup pozemkov pod IBV,
•	 na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže 

na odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej 
sa na Ul. Gen. M. R. Štefánika č 363/46 
a č. 362/38,

•	 na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom pozemku parc. č. 4025/14.

b) žiadosť:
•	 Ing. Vladimíra Dingu, bytom Stará Turá 

o odkúpenie časti pozemku,
•	 Martina Lišku, bytom Nové Mesto nad 

Váhom o zriadenie vecného bremena,
•	 Ing. Jozefa Bublavého a manželky Júlie, 

bytom Stará Turá o prenájom pozemku.
c) zámer
•	 uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok 

s  Ing. Jozefom Bublavým a manž. Mgr. 
Júliou Bublavou, bytom Stará Turá,

•	 zámeny pozemku medzi mestom Stará 
Turá a Bc. Jurajom Podhradským, bytom 
Stará Turá,

•	 zámer odpredaja časti pozemku a  pre-
nájmu časti pozemku Ing. Ľubošovi 
Chudému, bytom Stará Turá.

Ďalej MsZ schválilo zámenu pozemkov 
s Ing. Jurajom Podhradským, bytom Stará 
Turá.

Neboli schválené 
nasledovné žiadosti:
•	 Ing. Juraja Bernovského a manželky 

Andrei, bytom Nové Mesto nad Váhom o 
odkúpenie časti pozemku,

•	 Patrika Párovského, bytom Stará Turá 
o prenájom pozemku,

•	 pani Lýdie Sedláčkovej a manž. Vladimíra 
Sedláčka, bytom Stará Turá o odkúpenie 
alebo prenájom pozemku.

V ďalšej časti rokovania vzali poslanci 
na vedomie materiály Informácia o aktuál-
nom hospodárení mesta, Aktualizácia po-
hľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30. 
6. 2012, ako i správy o aktualizácii pohľa-
dávok a záväzkov za mestské príspevkové 
organizácie DK Javorina a Technické služby.

Na vedomie vzali Monitorovaciu sprá-
vu k programovému rozpočtu mesta Stará 
Turá k 30. 6. 2012, vyhodnotenie plnenia 
rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6.2012 ako 
i  za mestské príspevkové organizácie DK 
Javorina a Technické služby. Schválené boli 
zásady nájmu nebytových priestorov Domu  
kultúry Javorina.

Ďalej poslanci schválili dve 
všeobecne záväzné nariadenia, a to:
•	 VZN č. 8/2012 – Nar. o  podmienkach 

usmerňovania činností v oblasti obchodu 
a služieb na území mesta Stará Turá. Týmto 
nariadením sa podrobnejšie upravujú 
podmienky na podporu a usmerňovanie 
podnikateľských aktivít vykonávaných na 
území mesta Stará Turá.

•	 VZN č. 19/2012 – Nar. Štatút Mestskej po-
lície Stará Turá. Účelom štatútu je bližšie 
špecifikovať činnosť útvaru Mestskej po-
lície mesta Stará Turá, ktorá bola zriadená 
15. 6. 1991 uznesením Mestského zastu-
piteľstva číslo 5/VI zo dňa 6. júna 1991, 
zosúladiť právny rámec jej fungovania 
s existujúcim právnym stavom, určiť jej 
postavenie, organizačnú štruktúru, vy-
medziť jej úlohy, určiť oprávnenia a po-
vinnosti príslušníkov, rámcovo vymedziť 
pracovne – právne vzťahy, materiálovo – 
technické zabezpečenie, zásady riadenia 
a  definovať preukazovanie príslušnosti 
k nej.

Zároveň MsZ schválilo návrh na zruše-
nie VZN č. 2/2000-Nar. o zriadení Mestskej 
polície. 

MsZ vzalo na vedomie Informáciu o al-
ternatívach využitia účelových prostriedkov 
rozpočtu Mestskej polície ako i informáciu 
o potrebe výmeny okien na budove mestské-
ho úradu a požiadavke zriadenia klimatizá-
cie  v priestoroch obradnej siene.

V závere rokovania prerokovali poslan-
ci zmeny v komisii ZPOZ. Novou sobášiacou 
bola menovaná poslankyňa Janka Trúsiková 
a členom komisie ZPOZ Igor Jašák.

Schválený bol návrh dotácií 
športovým klubom mesta 
na sezónu 2012/2013, 
a to nasledovne:
Mestský futbalový klub 18 880 €
Wu-shu centrum Stará Turá 3 350 € 
Združenie tenistov Oskoruša 
Stará Turá 429 €
Stolnotenisový klub Stará Turá 1 769 €
SPOLU 24 428 €

Mgr. Ľubica Klimáčková

Mesto Stará Turá 
Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, 

IČO 00312002, zastúpené primáto-
rom mesta Ing. Jánom Kiššom

Vyhlasuje týmto 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

odpredaj nehnuteľnosti
Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej verej-
nej súťaži na odpredaj nehnuteľnosti, 
ktoré sa nachádzajú na Ul. Gen. M. R. 
Štefánika 362/38, Stará Turá. Jedná sa 
o nebytový priestor predajne potravín, ktorý 
je súčasťou bytového domu súp. č. 362 a je 
vo vlastníctve mesta Stará Turá v podiele 1/1. 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je aj 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 
19523/133496. Opísané nehnuteľnosti sú evi-
dované na liste vlastníctva č. 3457. Súčasťou 
predaja je aj spoluvlastnícky podiel z pozem-
ku parc. č. 545 - zast. plochy o výmere 633 m2 
vo veľkosti 19523/133496. Pozemok parc. č. 
545 je evidovaný na liste vlastníctva č. 4904. 
Výber záujemcu sa uskutoční na základe 
obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky súťaže:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvis-

ko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rod-
né číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických 
osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických 
osôb),

• súhlas fyzickej osoby so spracovaním osob-
ných údajov na účely zabezpečenia úkonov 
pri predaji majetku vo vlastníctve mesta 
Stará Turá v zmysle zákona č. 428/2002 
Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších 
predpisov, 

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

•  cenovú ponuku záujemcu spolu s návrhom 
kúpnej zmluvy

• podnikateľský zámer
• návrh musí obsahovať všetky nehnuteľnos-

ti, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej 
súťaže

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

Návrh do súťaže predkladá účast-
ník v uzatvorených obálkach označe-
ných spiatočnou adresou záujemcu 
a označením „Štefánikova 362 – NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, 
Ul. SNP č.1/2, 916 01 Stará Turá. Posledný deň 
doručenia návrhov je 15.10.2012 o 14.00 hod. 
Na návrhy doručené po tomto termíne sa ne-
bude prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 
032/746 16 30, 746 16 31. Riadne doručené 
návrhy vyhodnotí výberová komisia. 

Upozornenie: Predaj nehnuteľnosti víťazné-
mu záujemcovi podlieha schváleniu mestským 
zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si 
vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej verej-
nej súťaže bez určenia dôvodu.

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta
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Mesto Stará Turá 
Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO 00312002, zastúpené 

primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom

Vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

odpredaj nehnuteľnosti
Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej súťaži na odpredaj nehnu-
teľnosti, ktoré sa nachádzajú na Ul. Gen. M. R. Štefánika 363/46, 
Stará Turá. Jedná sa o nebytový priestor predajne mäsa a opravy obuvi, ktorý 
je súčasťou bytového domu súp. č. 363 a je vo vlastníctve mesta Stará Turá v po-
diele 1/1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je aj spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 16278/133472. 
Opísané nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva č. 3462. Súčasťou pre-
daja je aj spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 548 - zast. plochy o výmere 
634 m2 vo veľkosti 16278/133472. Pozemok parc. č. 548 je evidovaný na liste 
vlastníctva č. 4855. Výber záujemcu sa uskutoční na základe obchodnej 
verejnej súťaže.

Podmienky súťaže:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum na-

rodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, 
sídlo, IČO u právnických osôb),

• súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia 
úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve mesta Stará Turá v zmysle zákona 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov, 

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

•  cenovú ponuku záujemcu spolu s návrhom kúpnej zmluvy
• podnikateľský zámer
• návrh musí obsahovať všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom obchodnej 

verejnej súťaže
• vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže.

Návrh do súťaže predkladá účastník v uzatvorených obálkach ozna-
čených spiatočnou adresou záujemcu a označením „Štefánikova 
363 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, 
Ul. SNP č.1/2, 916 01 Stará Turá. Posledný deň doručenia návrhov je 15.10.2012 
o 14.00 hod. Na návrhy doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Bližšie 
informácie na tel. čísle 032/746 16 30, 746 16 31. Riadne doručené návrhy 
vyhodnotí výberová komisia. 

Upozornenie: Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu 
mestským zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na 
zrušenie obchodnej verejnej súťaže bez určenia dôvodu.

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta

Mesto Stará Turá 
Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO 00312002, za-

stúpené primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom

Vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

prenájom nehnuteľnosti
Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej súťaži na prenájom 
nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v miestnej časti Trávniky. 
Jedná sa o pozemok parc. č. 4025/14 – záhrady o výmere 433 m2, 
katastrálne územie Stará Turá, evidovaný v PK vložke č. 2143, na mesto 
Stará Turá v celosti. Výber záujemcu sa uskutoční na základe 
obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky súťaže:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických 
osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb),

• súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely 
zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve mesta Stará 
Turá v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení 
neskorších predpisov, 

• výpis z obchodného registra, alebo iného registra (v prípade práv-
nických osôb), nie starší ako 3 mesiace,

•  minimálna cenová ponuka je 0,25 EUR/m2/rok
• vyhlásenie záujemcu, že bude pozemok využívať ako záhradu 

a bude sa oň riadne starať
• nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, s výpovednou 

lehotou jeden rok, vždy  k 31.10. kalendárneho roka
• vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej 

súťaže.

Návrh do súťaže predkladá účastník v uzatvorených obálkach označe-
ných spiatočnou adresou záujemcu a označením „Pozemok parc. č. 
4025/14 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, 
Ul. SNP č.1/2, 916 01 Stará Turá. Posledný deň doručenia návrhov 
je 15.10.2012 o 14.00 hod. Na návrhy doručené po tomto termíne sa 
nebude prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 032/746 16 30, 746 
16 31. Riadne doručené návrhy vyhodnotí výberová komisia. 

Upozornenie: Prenájom nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi pod-
lieha schváleniu mestským zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará 
Turá si vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej verejnej súťaže bez 
určenia dôvodu.

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta

Oblastné oslavy SNP
Trenčiansky samosprávny kraj, Obvodný 

úrad Nové Mesto nad Váhom, Oblastný vý-
bor SZPB v Novom Meste nad Váhom, obec 
Lubina a okolité mestá a obce podjavorin-
ského regiónu zorganizovali v nedeľu 28. au-
gusta spoločné krajské oslavy Slovenského 
národného povstania. Tohtoročné 68. vý-
ročie SNP sme si tradične pripomenuli na 
vrchu Roh pri obci Lubina, kde je pochovaný 
aj so svojimi spolubojovníkmi partizánsky 
veliteľ Miloš Uher. 

Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčast-
nili poslanci NR SR, zástupcovia prezident-
skej kancelárie, veľvyslanectiev, zástupcovia 
obvodného úradu a  trenčianskeho samo-
správneho kraja, predstavitelia okolitých 
miest a  obcí, vojenské osobnosti, ale aj 
mnohí ďalší zainteresovaní ľudia a návštev-
níci. Za mesto Stará Turá sa osláv zúčastnil 
primátor mesta, Ing. Ján Kišš, predsedníčka 

SZPB Stará Turá, Elena 
Kovárová a členka SZPB 
Stará Turá, Bc. Zuzana 
Zigová. 

Orchester zahral pri 
pamätníku na znak úcty 
ruskú, českú a  sloven-
skú hymnu. Prítomným 
zaspieval aj ženský spe-
vácky zbor Klenotnica 
z Bziniec pod Javorinou. 
V príhovore sa občanom 
podjavoriny prihovoril 
poslanec NR SR Jaroslav 
Baška a predseda oblastnej organizácie SZPB 
Nové Mesto nad Váhom, Jozef Hulínek.

Po pietnej spomienke pri pamätníku sa 
hostia odobrali do amfiteátra Roh Lubina, 
kde bol pre návštevníkov pripravený kul-
túrny program, ktorým sprevádzala, tak 

ako pri pamätníku, Ing. Katarína Kučerová. 
V  programe vystúpili DH Bučkovanka, 
folklórna skupina Kasanka z Moravského 
Lieskového, Dušan Grúň a  Mirka 
Klimentová. 

Lívia Boorová
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ČIN ROKA 2012
Občianske združenie SLUHA vyhlasuje ďalší ročník ocenenia Čin roka. Svoje nominácie môžete posielať do konca ok-
tóbra na adresu o. z. SLUHA, Hlubockého 319/6, 916 01 Stará Turá, prípadne e-mailom na adresu ptrusik@gmail.com.

SLUHA

Dni jesenného zberu 1. októbra 2012 – 12.októbra 2012

1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 
pre rodinné domy a priľahlé časti 1. 10 – 12. 10. 2012

V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľ-
korozmerné kontajnery. Do veľkorozmerného kontajnera je možné ukladať 
veľkorozmerný odpad ako napríklad starý nábytok (najlepšie demontovaný, 
aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), koberce, matrace a iné. Je 
zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebez-
pečný 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 sťahovať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľ-
korozmerného 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 nebezpečné-
ho odpadu, môžete tento odpad vynášať 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 1. do 12. októbra 2012:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, 
Topolecká – pri bývalom Kultúrnom dome, Papraď – pri obchode, pri 
Požiarnej zbrojnici, Durcova dolina – pri zástavke, Drgoňova dolina 
– oproti požiarnemu cvičisku, Černochov vrch – na autobusovom 
otoči, St. Turá – Kujanovec, St. Turá – Drahy, St. Turá – Sídlisko nad 
Chiranou, St. Turá – Chrásnatá, 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  
 1. októbra – 12. októbra 2012

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 2012

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

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

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

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

•  Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škod-
livín: chladničky, mrazničky, televízory a iný elektroodpad, batérie, aku-
mulátory, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania 
komínov...

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 6.10.2012
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.30 – 09.50  pri bývalom obchode
Súš 10.00 – 10.20  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.40 – 11.00  pri bývalom KD
Koštialova dol. 11.10 – 11.20  pri dome p. Černáka
Papraď 11.30 – 11.50  pri obchode, pri pož. zbrojnici
Durcova dolina 12.00 – 12.15 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.20 – 12.40 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.45 – 13.00 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

Obnova Domova 
bielych hláv pokračuje

V mesiacoch august a sep-
tember pokračovali práce na 
Domove bielych hláv. Vďaka 
položenej drenáži a  izolácii 
múrov je už táto budova chrá-
nená pred častokrát nenápad-
ným vodným živlom. Taktiež 
bol spravený kanál, ktorý odvá-
dza všetku vodu z drenáže, rín 
i z vnútra budovy.  Ďakujeme 
všetkým pracovníkom a dob-
rovoľníkom, ktorí sa prác 

zúčastnili. Naše poďakovanie 
taktiež patrí blízkym obyvate-
ľom, ktorí museli znášať hluk 
a rôzne nepríjemnosti spojené 
s touto činnosťou. Veríme, že aj 
týmto krokom sme sa priblíži-
li k cieľu, aby Domov bielych 
hláv opäť v sebe zastrešil službu 
lásky starým ľuďom, pre kto-
rých ho v roku 1933 Kristína 
Royová postavila.

OZ SLUHA
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Mestské 
oslavy SNP

Pri príležitosti výročia Slovenského ná-
rodného povstania sa každoročne stretáva-
me pri pamätníku v osade Nárcie, aby sme 
si spoločne pripomenuli zverstvá fašizmu, 
ktoré boli páchané nielen na našom obyva-
teľstve, ale na miliónoch ľudí po celom svete. 
Mesto Stará Turá v spolupráci so základnou 
organizáciou Slov. zväzu protifašistických 
bojovníkov Stará Turá zorganizovalo tohto-
ročné mestské oslavy 68. výročia SNP v pia-
tok 26. augusta. Pamiatku obetí vojnového 
vyčíňania si okrem primátora mesta Stará 
Turá prišli uctiť aj poslanec NR SR Dušan 
Bublavý, prednostka Obvodného úradu 
Nového mesta nad Váhom, Anna Halinárová 
a predseda oblastnej organizácie SZPB, Ján 
Hulínek. 

Šesť symbolických základov domov za-
niknutej vypálenej osady Nárcie pripomína 
osudy ľudí, ktorí museli pred blížiacimi sa 
vojakmi utiecť zo svojich domovov. Ďalší 

pamätník na tragické udalosti tejto doby sa 
nachádza aj v neďalekej Hlavine. Obe pietne 
miesta si prítomní uctili položením vencov 
k  pamätníkom. Tie už veľa rokov pripo-
mínajú tragické udalosti v dejinách nášho 
mesta. 

Pre účastníkov bolo pripravené  aj pose-
denie pri občerstvení, kde sa okrem iného 
diskutovalo vo veľkej miere aj o udalostiach 
a osobnostiach povstania. 

 Lívia Boorová

Už ma to hnevá
Veľmi som sa potešila, keď v  Starej 

Turej v Infoture začal pracovať Mgr. Juraj 
Krištofík, vyštudovaný historik. Od začiatku 
jeho pôsobenia v Infoture som sa s ním často 
rozprávala a navrhovala mu, aby sa venoval 
aj dejinám Starej Turej a niekedy v budúc-
nosti vytvoril o Starej Turej historicky ob-
jektívny komplexný dokument. Na dvoch 
knihách o Starej Turej pracovali i historici, 
ale prvá kniha (Stará Turá, 1983) obsahovala 
niektoré kapitoly poplatné dobe. Boli tam 
však národopisné časti spracované na vyso-
kej úrovni. V druhej knihe (Stará Turá – naše 
mesto, 2010) sa autori venovali obšírnejšie 
staršej histórii a prírodným podmienkam, 
ale novším udalostiam sa venovalo menej 
priestoru alebo sa na ne zabudlo. Preto napr. 
vznikol môj miniseriál o histórii hádzanej 
v Starej Turej. 

A čo ma teda hnevá? To, že na mladého 
historika, ktorý sa snažil jednu kapitolu náš-
ho podjavorinského života spracovať inými 
očami, na základe historických faktov ulo-
žených v archívoch, na základe svedectiev 
ešte žijúcich ľudí, čítaním výpovedí a kníh 
priamych účastníkov odboja, sa vzniesla veľ-
ká kritika, doslova „hon na čarodejnice“. Aj 
ja som z generácie, keď som desiatky rokov 
počúvala o našich dejinách skreslené infor-
mácie, ale nepotlačilo to moju objektívnosť 
natoľko, aby som nebola schopná prijímať 
i iné názory, podnety a argumenty a aby som 
nebola schopná o nich diskutovať, hoci aj 
s mladým človekom. Jemu ide vlastne hlav-
ne o jedno, diskutovať o tom, že obete vojny 
neboli iba vojaci a partizáni, ale i mnohí ob-
čania. Aj sám riaditeľ múzea SNP Stanislav 

Mičev v správach dňa 29.8.2012 povedal, že 
treba venovať pozornosť i civilnému obyva-
teľstvu v oblastiach, kde pôsobili povstalecké 
vojská a partizáni. 

Pre mojich rodičov i pre mňa zostane 
najväčší podjavorinský hrdina kapitán Miloš 
Uher pre svoju odvahu postaviť sa nemec-
kým okupantom na odpor. Mám v úcte kaž-
dého, kto sa odváži druhého alebo druhých 
chrániť, obraňovať a nemusí to byť iba vo 
vojnovej dobe. 

Viem, že si pán Krištofík postavu Miloša 
Uhra váži a takisto i SNP. Nepatrí k žiadnym 
znevažovateľom Povstania, ako to mnohí 
ľudia prezentujú (viď slávnosti v Nárcí dňa 
24.8.2012). Pán Krištofík je vzdelaný mladý 
muž, ktorý sa snaží udalosti SNP objekti-
vizovať a chce, aby sa povesť niektorých ci-
vilných obetí vojny očistila. Alebo si máme 
myslieť, že bolo spravodlivé, keď partizáni 
zastrelili 18-ročné dievča s matkou a po-
strelili 14-ročnú žiačku s otcom v Súši za 
nepreukázanú zradu bez súdu, keď zastre-
lili v lubinských kopaniciach pre nezhody 

o drevo horára s tehotnou ženou? Nebolo by 
už konečne dobré vedieť i to, kto zabil Miloša 
Uhra a Dibrova alebo akí ľudia boli zo ZSSR 
nasadzovaní do partizánskych skupín? Veď 
jeden z partizánov, ktorí sa zúčastnil vyvraž-
ďovania rodiny v Súši, bol Rus. 

Nemali by sme sa dozvedieť, prečo sa 
nesmelo písať o tom, že ranených partizá-
nov z Vetešovho jarku (kde bola partizánska 
nemocnica v bunkroch) po skončení vojny 
ošetrovali v nemocnici K. a M. Royových 
a až potom boli odvezení do Piešťan?

Nemali by sme mať viac informácií 
i o tom, ako trpelo civilné obyvateľstvo po-
čas vojny v St. Turej a okolí, ako podporovali 
SNP, aký prežívali strach a ani sa nemohli 
brániť. Nevieme si predstaviť, čo prežívala 
mladá tehotná žena v Gašovej, keď ju ru-
munský vojak chcel zastreliť pre dve schova-
né sliepky, ktoré mu nechcela vydať. 

Verím, že aspoň generácia mojich detí 
bude môcť o našej histórii hovoriť bez stra-
chu a emócií.

Ing. Eva Tomisová, rod. Pagáčová

Zacvičte si jogu!
Joga v dennom živote Stará Turá od septembra 2012 

otvára kurzy jogy pre začiatočníkov i mierne pokročilých. 
 

Cvičíme v Dome kultúry Javorina
 
PO: 18.00 - 20.00 cvičenie pre začiatočníkov i mierne pokročilých
UT: 18.00 - 20.00 cvičenie proti bolestiam chrbta a začiatočníkov
ST: 18.00.- 20.00 cvičenie pre začiatočníkov i mierne pokročilých
ŠT: 18.00 - 20.00 cvičenie proti bolestiam chrbta a začiatočníkov
 

Tešíme sa na Vás.
Ing. Ľudmila Ondrejovičová

0908 845679
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Pribudnú nové parkovacie 
miesta a tiež aj ihrisko

V priebehu mesiacov september – no-
vember 2012 bude prebiehať rekonštrukcia 
celého medzibytovkového priestoru medzi 
Ulicou SNP 263 a 264, a to nasledovne:
1. výrub stromov (6 kusov)
2. zrušenie pôvodného asfaltového ihriska 

a výstavba nového multifunkčného ihriska
3. výstavba nových parkovacích miest a re-

konštrukcia terajších parkovacích miest

4. náhradná výsadba (jar, prípadne jeseň 
2013)
Žiadame preto všetkých občanov a naj-

mä vodičov o trpezlivosť a  tiež súčinnosť 
pri týchto prácach vzhľadom k  tomu, že 
bude potrebné autá dočasne neparkovať na 
miestach, kde bude prebiehať rekonštrukcia. 

Za porozumenie ďakujeme!
TSST

„Ja a moja rodina 
v Materskej škole“

Projekt s  týmto názvom za 
podpory Nadácie ŽIVOT sme 
zrealizovali v  minulom škol-
skom roku. Cieľom aktivít, ktoré 
sme využili pri jeho plnení, bolo 
zapojiť práve čo najväčší počet 
detí a rodičov do diania MŠ a zá-
roveň tak podporiť športový ži-
vot rodiny. Spoločná športová 
činnosť, blízkosť a  dôvernosť 
rodinného príslušníka má silný 
pozitívny vplyv na dieťa.

Deti majú veľmi radi práve 
tieto činnosti, preto sa každo-
ročne pokúšame získať finančné 
prostriedky nielen z Nadácie, vý-
razne nám pomáha i Rodičovské 
združenie pri IV. MŠ „Zdravá 
škôlka“.

V školskom roku 2011/2012 
sme dňa 17.3.2012 v priestoroch 
MŠ – II. pavilón – vytvorili 2 mi-
nitelocvične, kde si rodičia spo-
lu s deťmi vyskúšali naše nové 

atraktívne i  netradičné špor-
tové pomôcky. Táto pohybová 
aktivita má v našej MŠ už nie-
koľkoročnú tradíciu s vysokou 
účasťou.

Olympiádu s enviromentál-
no-športovým zameraním sme 
zorganizovali dňa 16.5.2012.  
Rodičia spolu s deťmi si zasúťa-
žili v rôznych neľahkých disciplí-
nach. Po ich splnení čakala na 
deti sladká odmena i diplom.

Poslednú akciu - Športové 
popoludnie spojené s  ope-
kačkou -  sme zorganizovali 
dňa 29.6.2012 v autokempe na 
Dubníku. Najskôr si deti s ro-
dičmi opäť zasúťažili, napríklad 
i v „lete na metle“ či zdolávaní 
prekážkovej dráhy, maľovali prí-
rodniny a iné. Potom prišli na rad 
chutné špekačky. Malí škôlkari 
sa vyšantili aj na skákacom hra-
de, ktorý sponzorsky zabezpečila 

rod. Škriečková, za čo veľmi pek-
ne ďakujeme. Poďakovanie patrí 
i rod. Noskovej, ktorá pripravila 
deťom zmrzlinové prekvapenie.

Vždy máme veľkú radosť 

z vydarenej mimoškolskej akcie 
a  tieto určite patrili medzi ne. 
Tešíme sa opäť na ďalšiu spolu-
prácu v  tomto školskom roku. 
Ďakujeme! Bc. Sylvia Záhorová, MŠ

Jesenný čas
A už je tu zas,

ten pestrofarebný čas.
Stromy platia

zlatými dukátmi,
rozkotúľajú sa po zemi,

vyjadrujú vďaku
za krásne, teplé leto,
za slnko, za vlahu,

za opateru sadovníka.
Úrodu už odovzdajú,

na zimný spánok
sa prichystajú.

Stráne, lúky osirejú
a šarkany poletujú,

pozerajú nakreslenými očami
z tej výšiny

na zlatisté farby
a hnedé oráčiny.

Jeseň krásna, zlatistá,
biele pavučinky nachystá...

Janka Trúsiková
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Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice augusta do 
polovice septembra 2012?
•	 Posledné dva prázdninové dni sme otvorili dvere CVČ všetkým 

Staroturiancom, ktorí mali záujem pozrieť si CVČ, ale i informovať sa 
o činnosti v novom školskom roku. Navštívilo nás vyše 40 záujemcov 
všetkých vekových kategórií.

•	 Prvých 14 septembrových dní sa v CVČ dvere nezatvorili. Deti, ale i do-
speláci sa zaujímali, informovali a prihlasovali na záujmové krúžky, ktoré 
sme prezentovali v ponuke. Krúžkovú činnosť sme otvorili 17. 9. 2012 
a k tomuto dňu sa otvorilo takmer 20 krúžkov.

Čo pripravujeme na október 2012?
•	 K 1. 10. otvoríme tieto kluby: 

 › Babyclub – klub pre mamičky na materskej dovolenke a ich deti do 3 
rokov: každý utorok od 10.00 hod do 13.00 hod.

 › IT klub – voľný priestor v našej počítačovej učebni pre deti, ktoré 
venovali CVČ vzdelávací poukaz. Deti sa tu môžu venovať hre na PC, 
robiť si projekty, domáce úlohy alebo využiť voľný čas  na hracej kon-
zole, kde sa nielen zabavia, ale vynaložia i fyzickú námahu a riadne sa 
zapotia pri bowlingu, futbale alebo rôznych atletických disciplínach. 
Klub je pre deti k dispozícii v piatok od 12.15 – 14.15 hod.

 › Detský parlament mesta Stará Turá – pre zvolených zástupcov tried 
ročníkov II. stupňa ZŠ.

•	 I napriek tomu, že väčšina záujmových krúžkov je už v plnom prúde, 
ponúkame do pozornosti rodičov zdravotné cvičenie pre deti 3. a 4. roč-
níka pod názvom Pekné telo. Skúste zvážiť, či práve vaše dieťa nespadá 
do kategórie tých, ktorí sledovaním televízie, hraním hier na počítači, 
ale i samotným sedením v škole či doma  pri domácich úlohách nie sú 
ohrození zvyšovaním telesnej hmotnosti, chybným držaním tela a inými 
zdravotnými problémami, ktoré sťažujú život detí už v takomto skorom 
veku. Z dôvodu dodržania aspoň čiastočnej pravidelnosti cvičenia je kurz 
rozdelený na 2 dni a z dôvodu udržania maximálnej pozornosti detí na 
čas 45 – 60  minút.

•	 V týždni od 1. do 5. októbra pripravujeme pre deti rôzne aktivity ku 
Svetovému dňu zvierat. Okrem iného máme pripravené pre MŠ, ZŠ i SŠ 

výukové programy s touto tematikou.
•	 Vo štvrtok 4. 10. organizujeme Tekvicparádu a  predpokladáme, že 

o 15.00 hod sa CVČ zaplní svetlonosmi najrôznejšieho vzhľadu a pôvo-
du. Tie najlepšie, najmenšie, najväčšie a najsmiešnejšie výtvory z tekvíc, 
dýň a hokaida budú ocenené rôznymi cenami. Zvlášť sa budú  hodnotiť 
výrobky, ktoré si deti vyrobia priamo na mieste, teda v CVČ. Stačí si 
priniesť tekvicu alebo podobnú zeleninu.

•	 V piatok 5. 10. sa tešíme na deti a ich rodičov, ktorí sa chcú pochváliť 
alebo vyskúšať si letové vlastnosti vlastnoručne vyrobených alebo kú-
pených šarkanov. Ak sa chcete zabaviť so svojimi deťmi pri tradičnej 
jesennej zábave príďte o 16.00 hod na vedľajšie ihrisko na štadióne na 
akciu Púšťanie šarkanov. Čaká na vás nielen kopec zábavy, ale i rôzne 
netradičné súťaže.

•	 Na sobotu 13. 10. sme pripravili pre malých i väčších kolobežkárov 
Kolobežkový deň. V dopoludňajších hodinách od 10.00 hod si môžete 
do priestoru ZŠ na Komenského ulici priviesť svojho dvojkolieskového 
kamaráta, kde si ho môžete nechať skontrolovať odborníkom na slovo 
vzatým p. Ilovičným, môžete si vyskúšať jazdu na  špeciálnych kolobež-
kách a môžete sa pokúsiť vyhrať i jednu z cien v netradičných kolobež-
kových súťažiach.

•	 Prázdninovú stredu (jesenné prázdniny) 31. 10. vyplníme deťom týmito 
podujatiami:
 › 10.00 hod BINGO plné hier (pre deti od 2. ročníka ZŠ)
 › 11.30 hod ACTIVITY (pre deti od 2. ročníka ZŠ)
 › V popoludňajších hodinách sú otvorené všetky záujmové krúžky podľa 

rozvrhu.
•	 Prázdninový piatok 2. 11. chceme spestriť i nastávajúcim mamičkám, 

pre ktoré sme pripravili relaxačnú hodinku pod názvom Vôňa orientu. 
Vzhľadom k tomu, že brušný tanec je pôvodom, ale i princípmi prípravou 
na pôrod, ponúkame mamičkám ukážku relaxačného cvičenia v rytme 
orientálnej hudby, ktoré má priaznivý vplyv nielen na telesno, ale pre-
dovšetkým na psychiku tehotnej ženy. I napriek tomu, že brušný tanec 
je bezpečnou a nenáročnou aktivitou, kým sa rozhodnete prísť na cviče-
nie, poraďte sa so svojim lekárom. Z dôvodu technického zabezpečenia 
a pohody pri cvičení je kapacita cvičenia obmedzená na 12 účastníčok, 
preto je potrebné sa na podujatie prihlásiť vopred, a to najneskôr do 30. 
10. 2012. Vstupné 2,- EUR.

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Návšteva u prezidenta
Pán  prezident doc. JUDr. Ivan 

Gašparovič, CSc prijal predstaviteľa  
športu Wushu, manažéra Slovenskej 
Asociácie Čínskeho Wushu Eugena 
Császára. Slovenská Asociácia 
Čínskeho Wushu je jediným oficiálnym 
predstaviteľom Wushu na Slovensku 
i  vo svete. Je zastúpená v  domácich 
športových inštitúciách Konfederácii 
športových zväzov - KŠZ, Slovenskom 
olympijskom výbore – SOV a je regis-
trovaná Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky 
ako jediný zákonný predstaviteľ športu 
Wushu na Slovensku. V medzinárod-
ných športových inštitúciách European 

Wushu Federation - EWuF a  sveto-
vej International Wushu Federation 
- IWuF. 

Pán prezident si so záujmom vypo-
čul informáciu o športe Wushu. O jeho 
súčasnom stave a  jeho možnostiach 
rozvoja na  Slovensku. Živo sa zaují-
mal hlavne o prácu s deťmi, o systéme 
súťaží a jednotlivých štýloch v športe 
Wushu. Poprial veľa šťastia Slovenskej 
reprezentácii v  športe Wushu na 
Majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutoč-
nia od 5. do 10. novembra v Čínskom 
meste Huangshan.

Slovenská Asociácia Čínskeho Wushu

Novinky zo ZŠ
3. september bol začiatkom nového školského 

roka 2012/2013. Začal sa v znamení zmien, preto-
že od 1. septembra školu riadi nová pani riaditeľ-
ka, Mgr. Jana Koštialová, so svojimi zástupkyňami 
PaedDr. Katarínou Mikulcovou a  Mgr. Dankou 
Pribišovou. V našej škole sa bude v tomto školskom 
roku učiť 697 žiakov. Na 1. stupni to je 293 detí a na 
druhom stupni 404. Novému vedeniu želáme veľa 
úspechov v ich namáhavej práci a žiakom úspešný 
školský rok.

September v škole sa nesie v znamení organizač-
ných záležitostí, štatistík a mnohých iných adminis-
tratívnych prác, ktoré musíme zvládnuť prirodzene 
popri vyučovaní, ktoré hneď od druhého dňa beží 
naplno. V našej škole už tradične podporujeme zbe-
rové aktivity žiakov. Jednak si trocha finančne prilep-
šíme a aj do triednych fondov sa nejaké to euro zíde. 
V septembri sme preto vyhlásili zber šípok. Uvidíme, 
aký bude efekt z tejto činnosti, ale dúfame, že dobrý.

Druhou veľkou akciou bolo cvičenie v prírode, 
ktoré sa uskutočnilo 24.9.2012. Žiaci druhého stupňa 
sa presunuli na Dubník, kde ich už na stanovištiach 
čakali hliadky, ktoré mali pre nich pripravené úlohy 
– napr. z oblasti prvej pomoci, dopravnej výchovy, 
environmentálnej výchovy, atď. Prvý mesiac školské-
ho roka máme teda za sebou. Podarilo sa nám splniť 
naplánované úlohy a dúfame, aj nasledujúcich deväť 
mesiacov bude dobrých a úspešných.

Anna Chmurová
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NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Riceová, Anne: Piesne serafov 2 Čas lásky a zla. Anjelská séria 
• Calmelová, Mireille: Rieka duší • Jacq, Christian: Usirove tajomstvá. 
Veľké tajomstvo • Kinsellová, Sophie: Vieš udržať tajomstvo? • Hlavatá, 
Dana: Musíš mi veriť • Bátorová, Mária: Stred Poézia Hudecová, 
Katarína: Kadečo • Rúfus, Milan: Chlapec maľuje dúhu a iné • 
Mihálik, Vojtech: Básnické dielo • Peteraj, Kamil: Bosá v priesvitných 
šatách Detektívky Dán, Dominik: Kožené srdce • Robb, J. D.: Smrtiaca 
nahota Náučná literatúra Lavrincová, Magdaléna: Život na strnisku 
doby • Jurík, Ľuboš: Rozhovory po rokoch Detská literatúra Bodnárová, 
Jana: 13. • Brezina, Thomas: Prípad pre teba a Tigrí tím. Kliatba múmie • 
Brezina, Thomas: Prípad pre teba a Tigrí tím. Útok nindžov • Shepardová, 
Sara:  Malé klamárky 2. Dokonalé • Shepardová, Sara:  Malé klamárky 
3. Neodolateľné Detská náučná literatúra Poskitt, Kjartan: Zákerné 
kruhy a iné divoké tvary • Senćanski, Tomislav: Malý vedec. Experimenty, 
ktoré môžete vyskúšať aj doma. Voda, rastliny, vzduch, teplo, sledovanie 
premien, svetlo, zvuk, elektrina

Rezbárska škola
Nadväzujeme na tradíciu 
rezbárskej školy v Starej Turej. 
Lektor: Mgr. Ján 
Tomeš, Ján Tinka
Poplatok: 10,- € a 30,- €/
kurz (12 hodín)
Začiatok: september 2012

Paličkovanie
Objavte spolu s nami krásy 
paličkovanej čipky!
Lektor: Anna Vráblová
Poplatok: 20,- € /20 hodín
Začiatok: november 2012

Drôtovanie 
Potešte krásnym drôteným 
šperkom seba alebo 
svojich blízkych! 
Lektor: Ing. Alena Šeďová
Poplatok: 15,- €/lekcia (5 hodín)
Začiatok: 10. novembra 2012

Tkanie
Skúsite „skrotiť“ mohutné 
tkáčske stroje?
Lektor: Ing. Jana Michalíková
Poplatok: 25,- € /20 hodín
Začiatok: november 2012 
(pri minimálnom počte 8 účastníkov)

Pletenie z prútia
Kto by nemal doma 
prútený košík? A čo tak 
vyrobiť si ho sám?
Lektor: Ing. Ján Zeman
Poplatok: 24,- € /lekcia (8 hodín)
Začiatok: 10. novembra 2012

Pletenie z pedigu
Pedig je prírodný materiál 
vhodný na výrobu rôznych 
milých doplnkov do domácnosti.
Lektor: Ing. Alena Šeďová
Poplatok: 15,- €/kurz (5 hodín)
Začiatok: 6. októbra 2012

Ponuka remeselných kurzov v Dome kultúry Javorina

Záujemcovia sa môžu hlásiť na sekretariáte Domu kultúry Javorina, 
t. č. 776 3366, mailom na dkstaratura@zoznam.sk a infoturst@gmail.com 

alebo prostredníctvom Facebooku Domu kultúry Javorina.

DOM KULTÚRY JAVORINA PRIPRAVUJE
20. októbra 2012 – autobusový zájazd na koncert Karla Gotta 
na Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave. Najúspešnejšieho čes-
kého speváka bude doprevádzať Boom!Band Jiřího Dvořáka a na tur-
né si s ním spolu zaspievajú aj vynikajúce české speváčky – Monika 
Absolonová, Dasha a Gabriela Gunčíková. Poplatok: 33,- € 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5.10.2012 na sekretariáte 
DK Javorina, tel.: 7763366, e-mail: dkstaratura@zoznam.sk.

Kino Javorina Stará Turá 
oznamuje filmovým priaznivcom, 

že z dôvodu obmedzeného 
výberu  filmov (digitalizácia kín) 

BUDE PREMIETAŤ LEN PRÍLEŽITOSTNE.

DK Javorina Stará Turá Vás srdečne pozýva 
23. októbra 2012 o 19.00 hod. 

do veľkej sály DK Javorina 
na predstavenie Radošinského naivného divadla  

LEN TAK PRIŠLI
V satirickej komédii sa autor Stanislav Štepka venuje 

háklivej téme dedičstva. Účinkujú: S. Štepka, C. Kassai, S. 
Malachovský, D, Abrahámová, L. Barilíková, R. Felix, R. Štúr, 

L. Hubáček, M. Nedomová, M. Šago, M. Szocsová.
Predpredaj a rezervácia vstupeniek v cene 10,- a 10,50 € 

na sekretariáte DK Javorina, tel. 032/7763366 .

Mestské múzeum, 

sídliace v Dome kultúry Javorina oznamuje, že od októbra 
2012 sa mení otváracia doba múzea, a to:

streda 12.00 – 16.00 hod. 
piatok 9.00 – 12.00 hod.

Zároveň si návštevníkov dovoľujeme upozorniť 
na novú expozíciu „Tradičné bývanie“, ktorá 

bude sprístupnená vždy počas otváracej doby múzea.

Tešíme sa na Vašu návštevu!
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám 
dal, ostáva navždy v nás. Ďakujeme mami!

Dňa 5.9.2012 uplynulo 10. výročie od úmrtia našej 
milovanej mamy Oľgy UHLÍKOVEJ. Tí, ktorí ste 
ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

Synovia Jozef a Mário s rodinou. 

•
More lásky si so sebou vzal, 

hory bolesti zanechal, 
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, 
spomienka na Teba zostáva v nás.

Dňa 11.10.2012 si pripomíname piate smutné 
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec Pavol NOVOMESTSKÝ.

S láskou spomína manželka Zdenka, 
dcéra Žaneta a ostatná rodina.

•
Dňa 21.9.2012 uplynul rok, čo 
nás vo veku 68 rokov opustila 
po ťažkej chorobe naša mama, 
babička a sestra Slávka 
RYBNIKÁROVÁ.

S láskou spomínajú 
syn Ľuboš, dcéra 

Mirka, vnúčatá a sestry s rodinami

•
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, ale 

v našich srdciach budeš stále s nami.

Dňa 22.9.2012 uplynul 1 rok, čo 
nás navždy opustil môj manžel, 
otec a a starý otec Augustín 
ČERNÁK.

S láskou spomínajú 
manželka, dcéra Elena, 

syn Augustín a Vladimír, 
vnúčatá a ostatná rodina

•
„Odišiel a v srdci nám bolesť zanechal, 

rýchlo bez rozlúčky, to nik nečakal. Čas plynie 
ako tichej rieky prúd, 

kto ho mal rád, nevie zabudnúť.“

Dňa 29.10.2012 si pripomíname 
2. výročie od smrti môjho milo-
vaného manžela, otca a starého 
otca Štefana DLHÉHO.

S láskou spomína celá rodina.

„Aj keď Ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, tí, 
čo Ťa mali radi, neprestanú na Teba spomínať.“ 

Dňa 6.10.2012 uplynul 1 rok od 
smrti nášho manžela, otca, syna, 
švagra a zaťa Miroslava 
MICHALKU. Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S veľkou láskou a bolesťou 
v srdci spomínajú manželka Ingrid so 

synom Jakubom a ostatná rodina. 

•
Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym za prejavy úprimnej 
sústrasti, dôstojný obrad a kve-
tinové dary, pri poslednej rozlúčke 
s milovanou mamou, babičkou 
a prababičkou Annou 
BEŇOVOU, ktorá nás náhle 

opustila dňa 29.8.2012 vo veku 87 rokov.
S láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami.

•
„Mala som Vás všetkých rada a chcela som ešte 
žiť, ale prišla chvíľa, keď som Vás musela opustiť. 

...bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, 
avšak, v spomienkach ostaneš nám navždy.“

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s milovanou manželkou, matkou, 
dcérou Marcelou HOGHOVOU 
zo Starej Turej, ktorá nás náhle 
opustila dňa 4.9.2012 vo veku 
47 rokov.

S láskou a úctou spomínajú manžel a deti Peťka 
a Kristínka, brat s rodinou, rodičia a svokrovci.

•
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto 

Ťa mal rád, nevie zabudnúť. 

Dňa 22.10.2012 uplynul 1 rok 
od smrti našej mamy, dcéry, ses-
t r y ,  v n u č k y  A l e n y 
KOVAČOVICOVEJ.

S veľkou láskou a bolesťou 
v srdci spomínajú dcéry 

Silvia a Tatiana, syn Juraj, 
mama Štefánia, babička Anna, sestry Martina 

a Jana s rodinami a brat Jozef s rodinou

„Kto v srdciach žije, neumiera.“ 

Dňa 12.8.2012 nás opustil náš 
drahý Vladislav KLIMÁČEK 
z Topoleckej. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Rastislav Kišš, Adam Nižňanský, Adam Illa, Jakub 
Medňanský, Marco Moško, Júlia Sadloňová, Alex 
Hrabovský

Idú spoločným životom
Michal Kavka zo Zákamenného a Veronika 
Bublavá zo Starej Turej, Milan Tischliar z Brezna 
a Lenka Vysolajská zo Starej Turej, Stanislav 
Michalský zo Sabinova a Zuzana Kollárová zo 
Starej Turej, Ján Kolárik zo Starej Turej a Ing. Ivana 
Drgoncová zo Starej Turej, Marián Kučera zo 
Starej Turej a Jana Haruštiaková zo Starej Turej, 
Anton Fecko zo Starej Turej a Adriána Hrabovská 
zo Starej Turej, Peter Chylik zo Starej Turej a Janka 
Strádová zo Starej Turej, Vladislav Moravec zo 
Starej Turej a Elena Prostredníková zo Starej Turej, 
Vladislav Mazák zo Starej Turej a Monika Urszula 
Steller zo Starej Turej, Martin Tomeš zo Starej 
Turej a Daniela Bakošová z Trenčína

Posledné rozlúčky
Vlasta Černáková, Ján Krištof, Anna Beňová, 
Marcela Hoghová, Dušan Alušic, Emília 
Hvožďarová, Anna Mikulcová, Jaroslav Nemec, 
Mária Chnapková, Ján Klimáček

Zoznam jubilantov 
za mesiac október 2012
Anna Petrová, Ján Ješko, Ing. Rudolf Koštial, 
Štefan Kýška, Jozefa Vašková, Ivan Hvoždara, 
Ing. Milan Kuna, Ing. Miroslav Kubiš, Elena 
Trúsiková, Anna Valentová, Milan Miko, Katarína 
Stančíková, Klára Dvončová, Miroslav Nemec, 
Milan Tučka, Emília Durcová, Božena Kostelná, 
Emília Skovajsová, Ľudmila Pitlíková, Hedviga 
Čierniková, Ján Hučko, Anna Maláriková, Anna 
Černáková, Elena Ježová, Emília Mikitová, 
Katarína Mačicová, Ing.jaroslav Vavrovič, Emília 
Hargašová, Emília Vallová, Božena Novomestská, 
Bohumila Kobzová, Emília Chriašteľová, Július 
Turák, Kamila Smolinská, Alžbeta Bunová, Emília 
Stachová, Emília Dedíková

Pietna spomienka na 
mestskom cintoríne

Mesto Stará Turá a staroturianske cirkevné 
zbory Vás pozývajú na ekumenickú spomienku 

pri príležitosti Pamiatky zosnulých, ktorá sa 
uskutoční v stredu 31. októbra 2012 
o 15.00 hod. v Dome smútku Stará Turá 
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Čo tak založiť si súbor ?
FS Kopaničiar, DFS Kopaničiarik, FS Kopa, FS Brezová, FS Kýčer. 

Zdá sa Vám to povedomé? Áno, je to možné, sú to totiž folklórne 
súbory práve z nášho okolia. FS Kýčer bol u nás vystupovať už neraz 
a vždy mali úctyhodné obecenstvo. Vo svojom programe majú aj 
muziku, aj spevákov, aj speváčky a taktiež tanečníkov, ktorí dokážu 
ľudí najviac zaujať. Je to najmä ich tvorivými scénkami a rôznymi 
tancami. Niet sa čomu čudovať, že kde je viac ľudí, je väčšia radosť 
a odhodlanie. Nenadarmo sa vraví, viac hláv, viac rozumu. Preto sa 
nám priam núka otázka, prečo aj naše mesto nemôže mať súbor ? 
Vytvoriť folklórny súbor, ktorý by reprezentoval Starú Turú by ne-
bolo vôbec zlé. Ľudových hudieb na doprovod tanečníkov máme 
dosť a dokonca pre všetky vekové kategórie. Teraz nám už len stačí 
zohnať ďalších nadšencov, ktorí by venovali čas skúšaniu a učeniu sa 
nových piesní a tancov. Človek si povie, čo tým získam? Odpoveď je 
veľmi jednoduchá, kopu nových známych a priateľov, nové zážitky 
a skúsenosti, na ktoré sa nezabúda a taktiež sa objavuje možnosť 
vycestovať do rôznych krajín a ďalej prezentovať náš tradičný folklór. 
Cesta k víťazstvu býva tŕnistá, a preto by aj tieto naše sny sprevá-
dzala tvrdá drina, ktorá by sa však oplatila a stála by zato. Dvere sú 
otvorené pre všetkých, stačí len vojsť.

Oznamy o činnosti našich kapiel :
ĽH POĽUN si môžete vypočuť pri príležitosti Kačacích a husa-

cích hodov v hoteli Lipa už od 28.9.-12.10.2012, vždy v piatok
ĽH TURANČEK sa zúčastní 30.9.2012 benefičného koncer-

tu. kde bude robiť predskokana kapele I.M.T. SMILE a  Katke 
Knechtovej

M. Adásková

Nový školský rok v ZŠ Stará Turá
Brány základných škôl sa na väčšine územia Slovenska otvorili 
v novom školskom roku 2012/2013 v pondelok 3. septembra. 
Tak tomu bolo aj na našej základnej škole, ktorej brány sa 
slávnostne otvorili na školskom dvore na Komenského ulici. 
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. 
Ján Kišš, zástupkyňa primátora Mgr. Soňa Krištofíková, pani 
učiteľky a učitelia, deti, rodičia a všetci priatelia školy. 

Základná škola v Starej Turej prechádza v tomto školskom roku 
veľkou zmenou. Na poste riaditeľky školy vymenila Mgr. Annu 
Chmurovu, Mgr. Jana Koštialová. Vedenie školy sa rozrástlo aj 
o nové dve zástupkyne riaditeľky, a to Mgr. Danku Pribišovú pre 1. 
stupeň a PaedDr. Katarínu Mikulcovú pre 2. stupeň školy. 

Nové vedenie strieda staré a nám nezostáva nič iné ako poďa-
kovať doterajšej pani riaditeľke a zástupkyniam za ich usilovnú a tr-
pezlivú prácu s deťmi, za obetavosť a dobrý úsudok, ktoré sa vždy 
snažili pri svojej práci udržať. A novému vedeniu veľa šťastia pri 
výučbe a výchove našich ratolestí.  

Nová pani riaditeľka, Mgr. Jana Koštialová vo svojom príhovore 
privítala zamestnancov školy a žiakov po dvojmesačných prázd-
ninách opäť v škole a nezabudla ani na našich najmenších, teda 
prváčikov a nulťáčikov, ktorým zaželala v škole veľa šťastia. Pár slov 
venovala aj žiakom 9. ročníka, ktorých čaká v tomto roku testovanie 
a prihlášky na stredné školy. Po slávnostnom otvorení nového škol-
ského roka si žiakov odviedli triedni učitelia do pripravených tried. 

Lívia Boorová

Cestujme a spoznávajme spoločne
Kopaničiarsky a Podbradlansko 

- Podjavorinský región
V mesiaci september sa zahájila spolupráca regionálnych 

turisticko - informačných kancelárii v meste Stará Turá, Myjava 
a Brezová pod Bradlom za účelom podpory rozvoja cestovné-
ho ruchu a využitia zaujímavostí a krás regiónov. Informácie 
o aktivitách budú uverejňované v Staroturianskom spravodaj-
covi i v turisticko - informačnej kancelárii mesta Stará Turá 
(Stredisku cezhraničnej spolupráce).

Stredisko cezhraničnej spolupráce

ĽH Malý Turanček – naši najmenší na okresnej súťaži ľudových hudieb

zľava Mgr. Jana Koštialová, PaedDr. Mikulcová, Mgr. Danka Pribišová
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O Klimáčkovcoch trochu inak
Urbárske listiny uvádzajú v  r. 1568 

v Turej 33 mien hláv rodín. Je tam i meno Ján 
Klimačko. Viaceré z  týchto mien udržali sa 
(napr. v obmene Klimačko – Klimáček) dodnes. 
Ľudmila Riznerová – Podjavorinská (po matke 
Klimáčková) dokonca uvádza, že koreň matkin-
ho starého otca vraj by mohol viesť na šľachtický 
hrad!

K napísaniu tohto článočku viedli ma as-
poň dva dôvody. Jednak som mal dávnejšie tú 
česť bližšie zoznámiť sa s p. Ivanom Klimáčkom 
(1920-2000), našim občanom a spísať jeho živo-
topis a jednak ponúkla sa mi možnosť zoznámiť 
sa s archívnymi materiálmi a následne napísať 
a vydať knižku Bryndziarske pastorále o bryn-
dziarovi v Mošovciach, Michalovi Klimáčkovi 
(1819-1873). Iste by sa dala dohľadať i  gene-
alogická cesta, rodocesta, ktorá spája tieto dve  
rodiny rozdielnych konfesií, chcelo by to ale na-
vštíviť Bratislavský archív. Medzi týmito mojimi 
stretnutiami s oboma Klimáčkovcami pretiek-
lo už hodne vody dolu Tŕstím. Nechajme však 
bokom Michala Klimáčka, o tom som na inom 
mieste napísal toho dosť!

K úplnosti tu uvediem i ten ďalší, tušený dô-
vod. Je ním nedávno vydaná kniha Horúce leto 68 
od autora Viliama Klimáčka (1958). A hľa, razom 
tu vyvstali traja Klimáčkovci! Azda pre ujasnenie 
vzťahov niečo napovie i posledný odstavec tejto 
knihy, autorovo poďakovanie v znení:

Zvlášť ďakujem svojim tetám Anne de Cortés 
a Márii de Dominques, rodeným Klimáčkovým – 
ktoré sa pred vojnou odsťahovali do Buenos Aires, 

ale nezobrali so sebou svojho brata Ivana, ktorému 
som sa o štvrť storočia narodil. To by bol iný román 
– a ktovie či vôbec.

S autorom Horúceho leta 68, MuDr. Viliamom 
Klimáčkom, pravdu povediac poznám sa podľa 
videnia od jeho mladosti, profesne sme sa zo-
známili niekedy po r. 1985 na Ústave kardiovas-
kulárnych chorôb na Palisádach v Bratislave. Po 
štúdiách na Univerzite Komenského v Bratislave 
vtedy pracoval už ako anestéziológ po nešťastnej 
príhode, keď musel zanechať jeho obľúbenú prá-
cu chirurga, na ktorú mal od prírody i vhodné 
fyzické danosti tak, ako mi to kedysi prezradil 
jeho otec. V r. 1992 zanechal však svoje zamest-
nanie a v súčasnosti profesionálne robí do kul-
túry a píše. V tomto smere je široko profilovou 
osobnosťou! 

Nie som znalý jeho diela, ale viem, že niek-
torí hrdinovia jeho prózy pôsobia v meste či jeho 
okolí, kde autor vyrastal. Lokálne názvy autor po-
zmenil. Tak je tomu i v Námestí kozmonautov či 
v Horúcom  lete 68. Pre stručnosť dovoľujem si tu 
zacitovať pár riadkov z druhého diela, Dvanásty 
obraz, Jazero: 

Petra leží na kamienkovej pláži. Okrúhly štrk 
jej vytvára na koži obrazce. Jazero Rudník nestvo-
rila matka príroda, ale pracujúci národného pod-
niku Sanola. Postavili priehradu a vyčistili budúce 
dno. Malý potok postupne naplnil údolie a nad 
hladinu vytŕčal len umelý ostrov, prirodzený cieľ 
plaveckých pretekov a rýchleho sexu. Petra si ešte 
matne spomína na mamu s otcom, ako sa vracajú 
z brigády na korbe nákladiaka... 

Ivan Klimáček v manželstve s Annou, rod. 
Pirnákovou vychovali dvoch synov. Obe jabĺčka 
nespadli ďaleko od rodičovského stromu. Talent 
pre krásno mal i Viliamov, skoršie narodený brat 
Ivan. Bol profesionálny muzikant, interpret po-
pulárnej tanečnej hudby. Dlhodobo pôsobil v za-
hraničí, kde ho v relatívne mladom veku zradilo 
zdravie. 

Nezabúdajme ale na velikánsky literárny ta-
lent Ivana, ich otca. Zdravotné a aj existenčné 
skutočnosti však poznačili jeho vstup do života. Je 
obdivuhodná jeho vitalita, ktorou sa napriek tým-
to nepriazňam snažil presadiť. Začínal skromne, 
uverejňoval časopisecky. Svojou pracovitosťou 
sa prepracoval k väčším prácam, ako napríklad 
poviedka Vyhorela Stará Turá, Brezová, či novela 
Sestra Mária, s ktorou sa presadil v literárnej sú-
ťaži! Z dôvodov tu naznačených odmietol i nie-
koľko ponúk pracovať ako profesionál, literárne 
tvoriť na zámku Dobříš pri Prahe, v Dome spi-
sovateľov. V zrelom veku, v dôsledku zaisťovania 
základných potrieb rodiny, sa literárne odmlčal.

Azda by sa tu patrilo spomenúť i jeho brata 
Ing. Dušana Klimáčka (1929-1992), za roky šéf-
konštruktéra lekárskych prístrojov n. p. Chirana, 
či jeho syna, tiež Dušana (1958), známeho pilota 
rogala, ktorý sa o. i. venuje i leteckému snímko-
vaniu nášho mesta a okolia.

Poznávaním osobností, poznávame svoju 
históriu, svoje vlastné korene. Korene potrebuje 
strom, ale i človek, hoci kráča! Kam, na to si ale 
tu netrúfam odpovedať!... Gustáv Rumánek.

SUSEDIA – Ako sa požičiavala soľ (20. časť)

Máloktorý kopaničiarsky dom bol bez akého-takého hygienického 
zariadenia či, aby sme si rozumeli, bez záchoda. Musím však priznať prav-
du, že boli aj chalupy, kde ich obyvatelia vykonávali svoje telesné potreby 
v maštali. Veď čo! Tak či tak to všetko skončilo na poli vo forme hnoja.

Naši susedia patrili k tým kultivovanejším kopaničiarom. Strýko 
Juro postavil svoju drevenú búdku s vyrezaným srdiečkom na dvierkach 
vedľa maštale blízko žumpy, čiže hnojovicovej jamy. Utekať sem v noci 
alebo v nečase vyžadovalo si trochu odvahy, ale čo človek neurobí, keď 
to veľmi, veľmi potrebuje...

Strýko Štefan mal uzavretý dvor a v ňom pekný murovaný záchod, 
vylíčený pekne nabielo vápnom. No z teplej izby po studených nálep-
koch to nebola práve príjemná prechádzka, a najmä v noci. Jedna takáto 
nepríjemná predstava zostala natrvalo v pamäti strýkovho syna Janka. 
Budúci „hinžinjér“ mal vtedy nejakých šesť rokov. „Večjér sa nalúchal“ 
čaju a v noci mu potom plný mechúr nedal spať. V dome bolo ticho, tma, 
nemrnčala ani mladšia sestrička, čo ešte spávala v postieľke s rodičmi 
v kuchyni. /Praktická postieľka na nízkych nožičkách sa vo dne zasúvala 
pod rodičovskú posteľ./ Janko sa mrvil, mrvil, vedel, že dvere by ľahko 
našiel aj potme, aj do záchoda by potrafil, ba možno by stačilo vyjsť na 
kamenný nálepok – ako pekne by to stekalo dole dvorom – a jemu by sa 
tak uľavilo. No pod perinou bolo teplo-teplúčko a Janko veru spod nej 
nemá chuť vyliezť. Pevnejšie stlačil kolienka až pod bradu a sladký, ale 
zradný spánok mu opäť sadol na očká. Spí a sníva sa mu: je v sade, na 
mäkkej tráve sa pasie ovečka a on za kríčkom ciká, ciká a ciká...

Ráno sa ukázalo, že necikal za kríčkom, ale v posteli pod duchnou. 
V mokrých „drigoviciach“ vošiel Janko s plačom do kuchyne, kde mamka, 
naša tetka Zuzka už prevárala mlieko na bielu kávu pre deti. Stačila len po-
zrieť na malého zašvontaného hriešnika a hneď vedela, čo sa v noci stalo.

„Pravda sac v noci tehnelo /lenilo, nechcelo/ stat a ícit sa ven vycúrat?! 
Vyzleč sa, lebo nastynneš!“

Janko sa ešte nikdy tak rýchlo neprezliekal ako dnes. Bol rád, že jeho 
nehoda sa obišla bez väčšieho štabarcu. No v tom zbadal, že mamka vy-
tiahla z truhlíka na stole veľkú drevenú varechu, s ktorou sa v zime mieša 
krúpová kaša do jalít. Už sa chystal opäť spustiť plačlivé gajdy, no mama 
namiesto na zadok podáva mu varechu do ruky.

„Tu máš, bež hen k tetke Kači, aby nám poščala trochu soli. A pekne 
pozdrav!“

Janko, natešený, že tak dobre obišiel, veselo si podskočil a trielil cez 
dvor k susedom.

„Dobré ráno!“ poslušne pozdravil tetku, čo na dvore kŕmila hydinu.
Nečakal na odzdravenie a už aj sypal mamkin odkaz: „Naša manka 

ma poslali, aby ste nám poščali trochu soli tuto na varechu.“
„No daj sem tú varechu, Janko, daj! Takým mládencom, čo sa v noci 

poscávajú, sa takto sol poščjává“, a širokou varechou mu priložila na zadok 
pár len takých symbolických úderov. Janko, chudák, div nezdrevenel od 
prekvapenia a od hanby. Ako len tá tetka mohli vedieť, čo sa mu v noci 
stalo? A aby tej hanby mal viac, na dvor práve vyšla tetkina Kačka, s kto-
rou budú od jesene spolu chodiť do školy.

Malý nešťastník nechal aj varechu u tetky a s plačom bežal domov.
„Vidzíš, chlapče, takto sa poščjáva sol. Druhý ráz na to nezabunni, 

ked bude treba v noci ícit ven“, pritúlila si chlapca k sebe a opakom čier-
neho fertocha /zástery/ mu utrela uslzenú a usoplenú tvár. A Janko veru 
nezabudol. Stačilo si v noci spomenúť, čo by ho ráno čakalo a veru sa  
mu viac neťažilo vyliezť z teplej postele.

Takto sa na kopaniciach vychovávali deti k hygienickým návykom. 
Kto sa pocikal, musel ísť k susedom „poščat soli“.

* Drigovice – celistvé spodné oblečenie z teplého úpletu so zapínaním vzadu.

Alžbeta Cibulková
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Poďakovanie 
,,Nadácii ŽIVOT“

Pitná voda je vzácny poklad. Treba ju 
chrániť a vážiť si ju.

Voda pre mnohých ľudí na našej planéte 
je takmer nedostupná.

Preto cieľom nášho projektu ,,Poznávame 
vodný svet“ bolo priamym pozorovaním, 
hrami a  pomocou pokusov doviesť deti 
k poznaniu, že voda je vzácny dar a má ne-
nahraditeľný význam z hľadiska zachovania 
života na Zemi.

Ďakujeme Majke Kmeťkovej, že pri-
šla k nám do materskej školy a zapojila sa 
do projektu tým, že zahrala na harfe a deti  
stvárňovali svoje predstavy o vode. Určovali 
aký pocit zvuk hudobného nástroja v nich 
vyvoláva a aký zážitok pripomína. Výtvarne 
vyjadrovali adekvátnymi výrazovými pros-
triedkami svoje aktuálne citové rozpolože-
nie, ako aj pocity, ktoré vyvoláva estetický 
zážitok z počúvania hry na harfe.

Počas enviromentálneho popolud-
nia rozvíjali znalosti o  vode, vodných 

živočíchoch a posilňovali vzťah a ochranár-
ske postoje k prírode . Vnímali krásu všet-
kými zmyslami.

Súčasťou projektu bola aj výletná plav-
ba loďou po Váhu, 
ktorú sme absolvo-
vali v Trenčíne. Deti 
si priamym pozo-
rovaním vodného 
toku vytvárali ele-
mentárne predstavy 
z  vnímaného prí-
rodného prostredia 
a  vody. Výlet sme 
spojili i s návštevou 
Trenčianskeho hra-
du, kde sme videli 
„Omarovu studňu 

lásky“, v ktorej sa voda len tak ľahko neob-
javila. Program nám spestrili aj bohatými 
ukážkami remeselníkov a sokoliarov.

Chceli by sme tiež poďakovať MOSRZ 
Stará Turá za získané poznatky a  ukážky 
vodného hmyzu a živočíchov na rybničnom 
hospodárstve na Dubníku v Starej Turej.

Deti si na základe praktických skúseností 
utvárali pozitívny vzťah k prírode, uvedo-
movali si, že príroda je dôležitou súčasťou 
životného prostredia a že pri pobytoch v prí-
rode musíme dodržiavať návyky kultúrneho 
správania.

Chceme sa poďakovať ,,NADÁCII 
ŽIVOT“ za to, že nám umožnila schvále-
ním projektu získať toľko nových zážitkov. 

Za MŠ Darina Tomanová

Karatisti úspešne
Dňa 9. júna sa naši mladí karatisti zú-

častnili na prestížnom turnaji GRAND PRIX 
KARATE BRNO, kde za účasti českých a slo-
venských pretekárov získali v športovom zá-
pase v kumite veľmi cenné umiestnenia.

Kumite:
1.miesto -  Ela Glatzová 

ml. žiačky do 35 kg

1.miesto -  Oliver Pekník 
seniori nad 72 kg

2.miesto -  Kristína Klčová 
ml. žiačky nad 46 kg

Karate klub Stará Turá
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Odboj a SNP v spomienkovom rozprávaní Staroturiancov (3. časť)
Nasledujúca príhoda je od partizána Mirka 

Slezáka. Viaže sa k októbru 1944: „To bolo, jak ze 
začátku boli tý boje, tak nás velitel poslal na roz-
viedku na lubinské.  Bolo nás päť, a už večer sme 
chceli niekde nocovať. Tak sme na Kopcovém, 
starému Šestákovi došli. Ujko, pravda, porádny, 
dáku sliepku uvarili, starý dal hruškovice fľa-
šu, vypili sme si, ale nie moc. Chceli nám ustlat 
v izbe, že nám tam dajú slamu na zem, a že tam 
budeme spat. A reku nie, my sme mali všičky, už 
nás žrali: ‚Reku, v teple nebudeme, už my ideme 
do stodoly spat.‘ Tak sme išli do stodoly. Zavčasu 
večer, už sa moc nesvietilo, ustatí sme boli. Čo ja 
viem, ale o osmi hodinách sme sa v tej stodole 
uvelebili. Tam sme v jednom priekladníku, slamy 
tam bolo tak vyše, sme si tam políhali, deky pod 
seba, ruksak pod hlavu, puška vedľa seba, a za-
spali sme. Ustatí sme boli, pravda, trochu sme 
si, hovorím, dva-tri štamprlíky dali, každému sa 
ušlo. Tak to zmámilo človeka. Spali sme blesko-
ve, jak zabití. A ale o desáti, o pol jedenástej som 
sa zobudil, venku tichučko pršálo, zapálil som 
si cigaretu. Fajčím tichúčko cigaretu, len sa mi 
tak zdalo, že v dolných chalupách nejak sprosto 
štekajú psi. My už sme, viete, to štekanie psov po-
znali, z kopanice na kopanicu, to sa krásne nese. 
Partizáni sú tam neni, my sme na Lieskovém. 
Reku, kto to, čo to môže byt. No tak zaspával som, 
tak som trošku driemal, čo to môže byt, tak som 
trošku rozmýšlal, a v tom naraz počujem v tých 
sadoch pod nami nemecký hovor. A už Nemci 
kolo stodoly baterkami prisvecujú, a on starý nás 
zavrel, to sa ale dá zvnútra otvoriť, tými dreve-
nými klinmi. Ja som chalanov drukal: ‚Nemci 
sú tu!‘ Pobudili sme sa. Zas len žádnu paniku. 
Pred vrátami stáli ale štyria lebo piati Nemci a po 
chalupách budili gazdov a čo ja viem čo. U toho 
gazdu boli aj Židé skovaní – doktor Huber aj se 
ženú, aj se zaťom, aj s dcérú. Práve v ten večer, 
to som zabudel povedat, ja som mal 25 rokov, 
a ten Huber mal 75 rokov. (MUDr. Adolf Huber 
[1869-1962] rodák z juhomoravských Damboříc, 
od roku 1933 pôsobil ako lekár v Novom Meste 
nad Váhom. Počas vojny sa staral o pacientov v  
židovskom starobinci Ohel David. Po obsadení 
Nového Mesta nemeckým vojskom 2. 9. 1944 

odišiel spolu s rodinou na kopanice, kde poskyto-
val partizánom lekársku pomoc až do konca voj-
ny). Tak zato ešte sme tam trošku oslavuvali. Než 
oni zobudili gazdu, tak my sme tichúčko, pravda, 
deku pod pažú, ruksak na chrbát, pušku do hrsti, 
zadné vráta sme tichúčko otvorili, nie otvorili, len 
tak odchýlili, pekne cez ne vyliezli ven. Videli sme 
jak tak prší, jak tam Nemec stojí ale dvacat krokov 
dálej, pravda, natrása sa, čo mu bolo zima. Tam je 
hned za stodolú cesta, a za cestú hora. Tichúčko, 
žádne skoky, žádne behy, stodolu, vráta som za-
táhel za sebú, do tej hory, do teho járku. Prší, kde 
budeme utekat, kde polezeme? Nemá význam. 
Tak sme v tom járku, si zalahli, deku pod seba, aby 
nám na nu nemoklo, pušku do hrsti, pravda, šak, 
jak sa tu na nás ktosi potkne, potom máme času 
utekat. Strelím a ujdem. Počkali sme, až Nemci 
pekne tú stodolu prezreli, ešte boli v chalupách, 
zase sme tým zadom do stodoly vešli, tý vrátá si ti-
chúčko otvorili, a spali do rána. A keď došel ráno 
pre sečku ten mladý gazda, hovorí: ‚Ježišmária, 
chlapci, ja som zažil vác strachu, jak vy. Neviete 
si predstavit, jak som já tažko otváral túto stodolu. 
Reku, vy ste si včera aj vypili, no zaručene, chlapci 
spá, jak zabití, a tu ich chytia. A reku, nechytili 
vás, chválabohu.‘“.    

Niektoré príhody sú založené i na vtipnej po-
inte. Opäť rozpráva Mirko Slezák: „Tak som ve-
šiel večer k Zuzke Bielčičke, to bolo v Topoleckej, 
premoknutý celý, celý den v horách, to sa člo-
vek nemohel hatlat cez den po chalupách. Zima 
mi bola, mizerno mi bolo, no, maród som bol. 
Dobrá osoba je to, tak mi dala prenocuvat. No, 
som pekne spal u nej, v kuchyni, v teplúčku, a te-
raz ráno skoro, naraz, ja som ešte spal, mohlo byt 
ale 8 hodín, alebo jako, naraz kričia: ‚Nemci sú 
tam. Nemci sú v chalupách.‘ Ona dobehla odkálsi 
z venku: ‚Ježišmária, Mirko, skovaj sa!‘ - ‚Skovat? 
Kde, kde, kde sa skovat?‘ Čo majú na kopanicách 
tie truhly, jak sa to volá, šuplíky, to má taký de-
kel na zavieranie. To chytro otvorila, odhádzala 
tý sukne: ‚Sem!‘ Vbehel som tam, len v nohavi-
cách a v košeli, rovno z postele. Prihodila ma 
tými suknámi, dekel prichlopila, a kludne si tam 
čučím, pravda, Nemčiská tam behali po chalu-
pách, všetko prenuchali. No a oni, aby ich tak 

moc neprehladávali, tak ona ich ešte ponúkla nie-
čím po zabíjačke, klobásu mala, a Nemci, pravda, 
však sami si pýtali. Tak sa tam ešte v tej kuchyni 
usalašili, zajedali tam, ona ich ponúkala, dlho sa 
tam bavili. A ja v tej truhle, pod tými suknámi! 
Ježišmária! To také naftalínové, všelijaké, dusilo 
ma, beztoho som mal nádchu, pravda, plný nos, 
dýchat mi nedalo, kýchat sa mi chcelo. Mária, 
kýchnem, vytáhnu ma odtál! Zle, nedobre! Teda, 
pekelné.- To si nevie nikto predstavit. Viete, vác 
už potom nič neviem, len ma oblievali vodú. 
Úplne pridusený.“ 

Rozprávačov zámer zdôrazniť v príbehu vtip-
nú pointu vidíme aj v rozprávani Gustáva Slezáka: 
„Šiel som z nákupu večer. Chodil som nakupovat 
do kopaníc. Už bolo tma. Vyndem z hory – na 
Papradi – naraz vyskočí jedna ženská ke mne: 
‚Stoj!‘ a revolver takto na prsia. Videl som, že je 
to žena. Ale v tej tme som ju hned nepoznal. Za 
nu stálo 5-6 ludí. Ked mi dala ten revolver takto 
na prse, ja: ‚Reku a čo chcete, budelár?‘, vytahu-
jem ho a smál som sa, lebo už som vedel, kto to 
je. A vzadu jeden z tých chlapov kričí: ‚Nechte ho, 
to sú ujco Slezákech!‘ A potom ma vyprovodili až 
na Starú Turú. Boli to partizáni.“ Nie všetky kon-
takty obyvateľstva s partizánmi v našej oblasti boli 
také radostné. Poštára Ferdinanda Galbavého zo 
Starej Turej partizáni chytili 21. novembra 1944 
v Nárcí a „odviedli ho do blízkeho lesa, medzi 
seba, kde prezreli mu všetkú poštu a peniaze, kto-
ré niesol sebou doručiť adresátovi. Sobrali mu len 
1 Katolícke noviny a 1 Posla. Peniaze aj listovú 
poštu mu ponechali. V noci musel s nimi piť veľa 
rumu, z ktorého mu bolo špatne.“ Na príhodu si 
z otcovho rozprávania po rokoch spomínala jeho 
dcéra Anna.

Zdroje: MICHÁLEK, J.: Spomienkové roz-
právanie o slovenskom národnom povstaní na 
Podjavorinsku. In: Slovenský národopis, roč. XII, 
č. 3, 1964. ŠABA, pobočka Trenčín, f. OÚ Nové 
Mesto nad Váhom, šk. 198, č. 198/1944 prez. 
Spomienka Anny Adjeiovej rod. Galbavej v ar-
chíve autora.

Juraj Krištofík

Prípravný turnaj junioriek
Domáce basketbalistky z MBK 

Stará Turá opäť ukázali svojim sú-
perkám ako sa hrá turnaj v domá-
com prostredí. V dňoch 30. augusta 
až 1. septembra sa divákom predsta-
vili basketbalistky – juniorky, ročník 
narodenia 1994 a mladšie. Kvalitne 
obsadeného turnaja sa zúčastnili 
družstvá: MBK Stará Turá, BKM 
Piešťany, BK AŠK Slávia Trnava, 
BKM Junior UKF Nitra, BK UMB 

08 Banská Bystrica a BK Petržalka. 
Naše basketbalistky sa vo štvr-

tok 30. augusta predviedli výbor-
ne prvou výhrou nad Banskou 
Bystricou 77:60, potom druhou vý-
hrou nad Trnavou 83:38. V piatko-
vých zápasoch sa im podarilo poraziť 
Piešťany 74:46 a bohužiaľ prehrali 
s Petržalkou 58:74. Posledný zápas 
odohrali naše basketbalistky v so-
botu 1. septembra s Nitrou. Zápas 

skončil veľmi tesnou výhrou našich 
basketbalistiek, 67:65. 

Víťazkami turnaja sa stali naše 
hráčky z MBK Stará Turá. Druhé 
miesto patrilo dievčatám z Banskej 
Bystrice a  tretiu priečku obsadili 
basketbalistky zo Slávie Trnava. 

Konečná tabuľka:
1. MBK Stará Turá
2. BK UMB 08 Banská Bystrica
3. BK AŠK Slávia Trnava
4. BK Petržalka
5. BKM Piešťany

6. BKM Junior UKF Nitra

ALL STARS turnaja:
Krajčušková Bianka – MBK Stará 
Turá
Páleníková Tereza – BK Petržalka
Potúčková Andrea – MBK Stará 
Turá
Krivosudská Simona – BK 
Petržalka
Zarevúcka Žofia – BK Petržalka

Podľa www.mbkstaratura.sk 
spracovala Lívia Boorová

O
ZN

A
M

Komisia žien pri ZZO OZ KOVO všetkých srdečne pozýva na JESENNÚ BURZU 
jesenného, zimného ošatenia, obuvi, hračiek a športových potrieb, ktorá sa uskutoční 
v miestnosti kaviarne Domu Kultúry Javorina na 1. poschodí, v dňoch:
 17.10.2012 (streda) od 13.00 – 17.00 hod. – preberanie vecí
 18.10.2012 (štvrtok) od 10.00 – 17.00 hod. – predaj
 19.10.2012 (piatok) od 14.00 – 17.00 hod. – vrátenie nepredaného tovaru a vyúčtovanie
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Nad Čiernym morom poháre v slovenských rukách
Po troch rokoch sa naše 
dievčatá opäť dostali 
k bulharskému čiernemu 
moru, presnejšie do Primorska, 
kde sa i tento rok konal 
Medzinárodný basketbalový 
turnaj Poseidon 2012. Tentoraz 
sme sa na ňom zúčastnili 
s dvomi družstvami.

V piatok skoro ráno, o piatej ho-
dine, bol naplánovaný odchod auto-
busu spred Domu kultúry Javorina. 
Vrátane vodičov autobusu 32 pa-
sažierov nabralo smer Primorsko 
cez Maďarsko a  Srbsko. „Zlatá“ 
Schengenská dohoda, ktorej súčas-
ťou sa Slovensko stalo 21. decembra 
2007 a zaväzuje nám voľne prekra-
čovať hranice na ktoromkoľvek 
mieste zmluvných štátov bez toho, 
aby sme museli prejsť hraničnou 
kontrolou, prestala platiť na srb-
ských hraniciach. K tomu sa pridala 
nechuť srbských pracovníkov, pred-
tým zápcha na obchvate v Budapešti 
a neskutočná 30 hodinová cesta bola 
na svete. Autu s ďalšími štyrmi pa-
sažiermi, ktoré opustilo Starú Turú 
o viac ako štyri hodiny neskôr, táto 
cesta trvala „len“ 22 hodín, vrátane 
trojhodinového čakania na náš au-
tobus na srbských hraniciach.

Napriek tomu, všetci zdraví 
a správne unavení, sme sa ubytova-
li na hoteli a turnaj so sústredením 
mohli začať.

Počas týždňa sme trénovali dva 
až trikrát denne, podľa toho, či diev-
čatá hrali zápas. Každé ráno výbeh 
pri mori a potom sa v tréningových 
jednotkách ladila rýchlosť, frekven-
cia, dynamika, sila, ale aj technika. 
Každý večer porady, na ktorých 
sme riešili rôzne problematiky, no 
hlavne boli zamerané na zblíženie 
celého TÍMU. Stanovili sme si určité 
pravidlá, ktoré musíme dodržiavať 

a teraz je to už len na babách, ako 
sa s tým vysporiadajú.

A čo turnaj?
JUNIORKY – ročník narodenia 

1995 a mladšie, začali pobyt hneď 
poobedným zápasom s  ruským 
Azovom a vyhrali ľahko 50:5, na-
sledujúci deň ich čakal súper z iné-
ho cesta, päťmiliónový ruský Sankt 
Peterburg a  jeho elitná športová 
škola porazila naše dievčatá 40:31, 
no ďalšie dva zápasy dominovali 
už naše dievčatá a porazili kazaš-
skú Astanu 51:25 a 88:14 družstvo 
Fínska. Pri tomto systéme turnaja 
s piatimi družstvami v skupine po 
jednej porážke nádherné 2. miesto.

ŽIAČKY – ročník narodenia 
1999 a mladšie, mali na pláne taktiež 
štyri zápasy. V prvom sa stretli až 
tretí deň pobytu s ruským Azovom 
a vyhrali 23:12, v druhom sa o deň 
neskôr potrápili s Astanou, no po 
veľkom boji vyhrali 32:25 a  po-
sledná výhra v skupine s majstrom 
Ukrajiny 29:20, kde dievčatá nedo-
stali ani jeden bod z rýchleho pro-
tiútoku, ich poslala do finále. V tom 
mohli vykonať „vendetu“ za staršie 
dievčatá, nakoľko sa v ňom stretli so 
športovou školou Sankt Peterburg. 
Výsledok 30:27 so šťastným kon-
com pre naše dievčatá. Zápas roz-
hodli vynikajúcim prvým polčasom 
a špeciálne druhou štvrtinou, ktorú 
vyhrali 12:4. Súper sa ku koncu zá-
pasu dostal na dostrel troch bodov, 
ale dievčatá to ustáli. Pred zápasom 
vôbec neverili, že tieto súperky 
môžu poraziť. Boli vyššie a silnej-
šie. No presvedčili sa, že aj 9 tisícové 
mestečko môže poraziť takého obra, 
bojovnosťou a tímovým srdiečkom 
sa to zvládnuť dá.

Po zápase prepukla obrovská 
radosť a dojatie celého klubu. Baby 
si to zaslúžili. Dobre reprezentova-
li Starú Turú, dobre reprezentovali 

Slovensko. Aja Potúčková a  Sima 
Majtásová v  ALL STARS tímoch 
vo svojich kategóriách. Staršie so 
striebornými, mladšie so zlatými 
medailami na hrudiach a  pohá-
re v staroturianskych rukách opäť 
zodvihnutými nad bulharské more. 
Večer diskotéka, na druhý deň 
odchod domov. Nádherný pocit 
z  letnej prípravy trochu zatienili 
žalúdočné problémy na spiatočnej 

ceste. To už ale pominulo, zostali len 
dobré spomienky.

Za podporu ďakujeme mestu 
Stará Turá, Nadácii ŽIVOT a spo-
ločnosti EUR-MED Slovakia, vďaka 
patrí všetkým FANS pod vedením 
vodičov autobusu Ferka Redaja 
a Maťa Petreho.

Za MBK Stará Turá Marika, 
Erika, Dobro a Tomáš

Vážení seniori – pozor, nestaňte sa obeťou podvodu!
Vzhľadom na množiacu sa trestnú činnosť 

v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Nové Mesto 
nad Váhom páchanú práve na Vás seniori, si Vás 
dovoľujeme upozorniť na nasledujúce možné 
prípady:

•	 Niekto Vám zavolá domov a predstaví sa 
ako Váš príbuzný syn, dcéra, vnuk, vnučka 
a požiada Vás o finančnú pomoc s tým, že 
pre peniaze pošle svojho kamaráta:
 › zavolajte Vášmu príbuznému či ide naozaj 
o dotyčného príbuzného, za ktorého sa 
volajúci vydáva,

 › nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte,
 › zavolajte POLÍCIU na tel. čísle 158.

•	 Niekto Vás osloví, že jeho známy či už je 
to kamarát, príbuzný, šéf, mal nehodu 

a potrebuje požičať peniaze na zaplatenie 
ošetrenia v nemocnici a tieto osoby by Vám 
ponúkli ako zálohu inú menu alebo vec:
 › v žiadnom prípade nepristupujte na takúto 
požiadavku,

 › zavolajte na POLÍCIU na tel. čísle 158,
 › zdravotná pomoc v SR sa poskytuje každé-
mu bezplatne bez výhrady.

•	 Niekto Vám zazvoní pri dverách a predstaví 
sa ako pracovník istej spoločnosti s tým, že 
Vám prišiel vrátiť peniaze alebo odovzdať 
výhru:
 › v žiadnom prípade takúto osobu nepúšťať 
do bytu,

 › zavolajte na POLÍCIU na tel. čísle 158,
 › elektrárne, vodárne a iné spoločnosti pe-
niaze neposielajú v hotovosti.

•	 Niekto Vám zazvoní pri dverách a chce od-
písať stav plynu, vody, elektromeru:
 › ak ste sami doma, žiadajte od osoby preu-
kaz zamestnanca spoločnosti,

 › požiadajte Vášho suseda, aby bol prítomný 
pri vstupe takejto osoby do Vášho bytu,

 › ak sa osoba dôveryhodne nepreukáže, 
zatvorte dvere a zavolajte na POLÍCIU na 
tel. čísle 158.

Páchatelia vopred premysleným spôsobom 
okrádajú dôverčivých seniorov pod zámien-
kami rôznych emotívnych príbehov. Ak sa 
Vám stane niektorá z vyššie popísaných udalostí, 
snažte sa zapamätať si čo najpodrobnejšie popis 
osoby, výzor, oblečenie, vozidlo a oznámte to na 
POLÍCIU na tel. čísle 158.

OR PZ Nové Mesto nad Váhom
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DOBRÚ NÁLADU ZAISTÍ:

• folklórný súbor Turanček 
• harmonikár Paľko Bako

Dom kultúry Javorina 
a mesto Stará Turá

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

P O N Ú K A M E :

• množstvo remeselných 
  ukážok a výrobkov

•  tradičné domáce jedlá:
lokše, pampúšiky, 
pampúšiky, langoše, 
guláš, držková pol. ...

KOPANIČÁRSKY 
JARMEK

jesenný remeselnícky trh s heslom  
„Zachovaj a uč“

Piatok 26. októbra 2012
v Dome kultúry Javorina Stará Turá

10.00 - 18.00 hod.   TRH REMESIEL 
            + tvorivé dielne
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Cyklistické 
preteky na 
Veľkú Javorinu
Klub slovenských turistov Stará Turá 
usporiadal dňa 8. 9. 2012  v poradí 
jubilejný už 25. ročník cyklistických 
pretekov neregistrovaných cyklistov 
na Veľkú Javorinu. Nevieme či to 
spravila nová cesta, „Saganománia“ 
alebo olympiáda, ale záujem bol 
veľký. Na štart časovky pri peknom 
počasí nastúpilo 90 cyklistov, 84 
mužov a 6 žien. Na horských bicykloch 
štartovalo 21 mužov a jedna žena.  

Časovka na cestných bicykloch a pre-
teky na horských  bicykloch mali štart na 
rovnakom mieste v Lubine Hrnčiarové pri 
pohostinstve. Časovka viedla po ceste a cieľ 
bol na Holubyho chate na Veľkej Javorine. 
Dĺžka trate bola 8 500 m a prevýšenie 600 m. 

Trasa na horských  bicykloch viedla cez 
Podkozince na Miškech salaš a ďalej po žltej 
značke na  Veľkú Javorinu. Cieľ bol  až  na 

vrchole pri vysielači. Dĺžka trate bola 8 600 
m a prevýšenie 650 m. 

Najmladším účastníkom  bol ročný 
Janiga Filip, ktorého otec viezol v príves-
nom vozíku a dosiahol čas 1:03:24, priemer 
8,04 km/h.

Najstarším účastníkom  bol Ďurina Ján 
z Nového Mesto nad Váhom, ročník 1941, 
časom 0:43:14, priemer 11,8 km/h.

Týmto ďakujeme sponzorom, bez kto-
rých by sa nedali uskutočniť tieto preteky:
•	 BELVE s.r.o. Stará Turá - výroba 

bicyklov CTM
•	 Lekáreň Centrum Stará Turá
•	 JOHANEX, s.r.o.
•	 Braňo Drobný, priateľ cyklistiky, 

Matejovec
•	 ASCO/NUMATICS Nové Mesto nad 

Váhom
•	 PreVak Stará Turá
•	 Yadrobike Stará Turá

Pokiaľ by trval takýto vysoký záujem, bu-
deme musieť zaviesť prihlasovanie na prete-
ky dopredu.

Celú výsledkovú listinu a propozície na 
26. ročník nájdete na www.kstst.sk.  

Ďalej upozorňujeme ctenú cyklistickú 
verejnosť, aby v zjazde po novej ceste ne-
preceňovali svoje sily, lebo už bolo pár ťaž-
ších úrazov. 

Ing. Július Eisele, predseda KST Stará Turá

K jednému päťdesiatročnému jubileu
Dovoľte mi personifikačným tónom tomuto 

nášmu jubilantovi, Kultúrnemu domu Javorina, 
zablahoželať k jeho päťdesiatke! Od jeho otvo-
renia až podnes, pre kultúrne a osvetové služ-
by nášmu občianstvu, uplynulo už polstoročie, 
doba to zrelá za obzretím. Spomínam, že sme 
pred a po dátume jeho uvedenia do činnosti 
(1961-1966), ako mládežnícki ochotníci zo-
hrali viac desiatok divadelných predstavení 
v Starej Turej a okolí, z  celkovo piatich divadel-
ných hier. Súbor režíroval Ján Lysý (1922-1967) 
z Vaďoviec, ktorý pár rokov pracoval v Krajovom 
divadle v Nitre. Takmer všetci sme vtedy boli 
zamestnanci vtedajšieho n. p. Presná mecha-
nika: Ľ. Brísudová, D. Čapková, F. Červenský, 
P. Eliáš, J. Gablech, Ľ. Havlíková, Š. Kupec, 
P. Juriga, M.Michalec, P. Nedorost, M. Olašová, 
E. Opatovská, M.  Romerová, G.  Rumánek, 
E. Varovičová, A. Vojtek, G. Vlček. Scénograf 
bol J.Havlík. S  činnosťou sme začínali ešte 
v  Spoločenskom dome Presnej mechaniky. 

Píšem to preto, že práve tento súbor v uvede-
nom zložení uviedol tiež hru od V. Blažka, Príliš 
štedrý večer. Práve toto predstavenie bolo súčas-
ne prvým ochotníckym vystúpením na doskách 
javiska novootvoreného  kultúrneho stánku, 
dnešného Kultúrneho domu Javorina. Iste by 
sa našla aj patričná fotodokumentácia. 

Je dobré, ak na pomoc archívom prídu na 
rad aj pamätníci. Napadá ma ešte jedna zdan-
livá drobnosť. Knižnica Kristíny Royovej nie 
od začiatku má tento názov! Ten sa zmenil na 
dnešnú podobu niekedy okolo r. 1990. Stalo sa 
tak na záver ktorejsi schôdze vtedy ešte jestvu-
júcich Matičiarov v prítomnosti p. riaditeľky 
Zuzany Zigovej a nášho hosťa, p. Juraja Sarvaša. 
Matičiarsky návrh na pomenovanie dovtedajšej 
Knižnice na Knižnicu Kristíny Royovej, predne-
sený predsedom MO MS, Ing. G. Rumánkom, 
bol prijatý bez pripomienok. Toľko z  útržku 
histórie! 

Zaspomínal Ing. Gustáv Rumánek
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2011/2012
pri objednaní celej fúry je doprava

do 25 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0908 183 658
prevádzka Bzince pod  Javorinou

VŔTANIE STUDNÍ
v komplikovaných terénoch

a v akomkoľvek podloží
 100% garancia vody

0907 419 020
www.vrtydp.sk

INZERCIA

Tepovanie sedačiek, kobercov a postelí. Mobil: 0910 918 985, 0903 732 436

Por. Priezvisko a meno Bydlisko / Štartuje za Nar. Čas ø [km/h]
CESTNÉ BICYKLE

1 MICHALEC Marek Rudník 1992 0:26:29 19,26
2 VONDRÁČEK Martin Trenčín 1991 0:26:36 19,17
3 BARTOŠEK Ján Břeclav 1979 0:26:43 19,09
1 ŠTVRTECKÁ Alena Dema Senica 1982 0:36:02 14,15
2 ŠIMKOVÁ Ivana Trenčín 1985 0:37:11 13,72
3 ŠULEKOVÁ Erika Trenčín 1980 0:40:12 12,69

HORSKÉ BICYKLE
1 MÁLEK Martin Bradlo Bike Brezová p. B. 1978 0:35:44 14,44
2 MICHÁLEK Miroslav CK Aluplast 1996 0:37:22 13,81
3 REHÁK Ivan Dubnica nad Váhom 1976 0:37:56 13,60

kalendáre, diáre novoročenky na rok 2013
Príďte si vybrať zo širokej ponuky www.t-studio.sk

T-štúdio, s.r.o.
Jiráskova 169, Stará Turá

tel.: 032 / 776 4896


