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Živé dielne
17. november, 
13.00 – 18.00 h, DK Javorina

Folklórno-tanečný večer
6. ročník, 16. november, 
18.00 h, Hotel Lipa
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Smejko a Tanculienka, 
14. november, 
17.00 h, DK Javorina
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Krst knihy – Remeslá Starej Turej
9. november, 17.00 h, DK Javorina – 
Stredisko cezhraničnej spolupráce

Stretnutie so spisovateľkou 
Martinou Monošovou
15. november, 17.00 h, kaviareň DK Javorina

Kopaničársky jarmek 
priblížil tradíciu 

a atmosféru remesiel
Koniec mesiaca október, ako už tradične 
v našom v meste, patrí Kopaničárskemu 
jarmeku.
Priestory Domu kultúry Javorina sa razom 
zmenili na remeselný jarmok plný jedineč-
ných produktov a výrobkov, po chodbách 
rozvoniavali tradičné jedlá a v pozadí znela 
ľudová hudba. I takto by sa dala opísať 
atmosféra v kultúrnom dome. Návštevníci 
si mohli vyberať spomedzi ručne robe-
ných šperkov, kabeliek či bytových dopln-
kov, hračiek, a mnoho ďalšieho. Pre našich 
najmenších nesmeli chýbať tvorivé dielne, 

ktoré zabezpečila ZUŠ. Deti si tento krát 
mohli vyrobiť jesenné dekorácie v podobe 
žltozelených a červených listov. Súčasťou 
Kopaničárskeho jarmeku bola výstava ovo-
cia a zeleniny k 50-temu výročiu ZO SZZ, 
kde sme mali možnosť vidieť tradičné 
i netradičné odrody ovocia a zeleniny.  Tiež 
zaujala prezentácia dokumentov a fotogra-
fií od založenia prvej záhradkárskej osady 
v Starej Turej. Ako býva zvykom i naša 
Izbička tradičného bývania opäť ožila. Stôl 
plný dobrôt, veselé tóny a dobové oblečenie.
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Farebná príloha
Zoznam kandidátov 

na poslancov MsZ 

a kandidátov na 

primátora mesta!

10. novembra 2018, od 7.00 do 22.00 hod., podľa volebných okrskov

pokračovanie na str. 2
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Súhrnné zhodnotenie doterajšej práce mesta Stará Turá 
Na konci každého kalendárneho roku zhod-
nocujeme a bilancujeme aký bol, čo nás 
postretlo, čo sa podarilo a čo nie. Už za 
pár dní budú na celom Slovensku prebiehať 
komunálne voľby. Budeme si vyberať svojich 
zástupcov do radov poslancov Mestského 
zastupiteľstva a samozrejme čelného pred-
staviteľa mesta. Stojíme tak na prahu aké-
hosi pomyselného bilancovania štvorročnej 
práce nášho mesta a jeho organizácií. Pre-
hľad niektorých najvýznamnejších akcií za 
obdobie rokov 2014 – 2018 Vám ponúkame 
v krátkom súhrnnom zozname:

Investičné akcie mesta:
Azda najväčšiu pozornosť obyvateľov si vždy 
vyslúžia investičné akcie. K najväčšej inves-
tičnej akcii patrí rekonštrukcia ČOV Stará 
Turá s rozpočtovým nákladom 5 174 768 €. 
Nemenej dôležitými investičnými akciami 
zrealizovanými v tomto období patrí:
• rekonštrukcia verejného osvetlenia,  
• realizácia výstavby 29 bytov 

na Hlubockého ulici,
• zateplenie obvodového plášťa telocvične 

ZŠ Komenského,
• vybudovanie triediacej linky odpadov, 
• detské ihrisko v lokalite nad Chiranou,
• rekonštrukcia sociálnych zariadení 

a výmena vchodových dverí na DK Papraď,
• zateplenie obvodového plášťa strechy 

ZŠ Hurbanova,
• vybudovanie plynovej kotolne 

ZŠ Komenského. 

Technické služby 
Zrealizované projekty a akcie:
• detské  ihrisko Trávniky,
• revitalizácia vnútrobloku Ul. SNP 

a Hurbanova,
• rekonštrukcia parkového priestoru 

na ulici Mierovej včítane workoutového 
ihriska

• detské ihrisko Topolecká,
• osadenie fitness prvkov pri bývalej 

telefónnej ústredni,
• nasvietenie priechodu pri Tescu,
• rekonštrukcia Domu smútku, včítane 

jeho nasvietenia, chladiaceho zariadenia 
a výhrevného systému,

• kontajnerové státia v Buchlove, Durcovej 
doline a na Papradi,

• zakúpenie vysokozdvižnej plošiny, 
traktorbagra a kosačky,

• detské ihrisko Kujanovec,
• sadbové úpravy pri DK Javorina,
• kontajnerové státie na Ul. SNP 261,
• každoročne rekonštrukcie MK 

a chodníkov v sume 100 tis. €,
• spevnenie plochy od pošty a okolo tržnice,
• spevnenie plochy pred DK Javorina  a ZUŠ,
• vybudovanie parkoviska za OD Jednota 

na Hurbanovej ulici, 

• rekonštrukcia vnútrobloku na Ul. 
Dibrovovej včítane sadbových úprav,

• rekonštrukcia autobusého nádražia,
• zakúpenie vozidla na zimnú údržbu.

Dom kultúry Javorina 
Ukončené projekty:
• vybudovanie expozície a depozitu 

Mestského múzea,
• rekonštrukcia DK Papraď,
• rekonštrukcia sociálneho zariadenia 

pre hercov a účinkujúcich, 
• výmena okien,
• výmena podlahy na javisku.
Samospráva však nie sú len investície, ktoré 
sa týkajú vybudovania infraštruktúry, ktorú 
mesto robí. Samospráva je aj kultúra, spolo-
čenský život a príjemné aktivity, ktoré ľudí 
spájajú a práve úlohou samosprávy je ľudí 
spájať. Mestu sa to aj darilo, o čom vždy 
svedčí účasť na takýchto aktivitách.

Sociálna oblasť:
• zabezpečovanie opatrovateľskej služby,
• nákup vozidla s izotermickou úpravou 

na rozvoz stravy,
• zabezpečenie nepretržitej prevádzky ZOS,
• rekonštrukcia ZOS,
• vybudovanie sociálneho šatníka,
• poskytovanie príspevku na prepravu 

a príspevku pri narodení dieťaťa,
• investície do Denného centra pre seniorov 

(podlaha, vybavenie interiéru),
• organizácia charitatívnych akcií.

Požiarna ochrana:
• zabezpečenie dotácií na rekonštrukcia 

a modernizáciu hasičských zbrojníc 
v Starej Turej, Topoleckej, Papradi, 
Drgoňovej doline a v Súši,

• zabezpečenie vozidiel Tatra T815CAS, 32 
a IVECO,

• všetky DHZ dostali do výbavy 
protipovodňové vozíky. 

TECHNOTUR, s. r. o. 
Zrealizované projekty a akcie:
• rekonštrukcia Polikliniky,
• oprava primárneho kanála VS5,
• montáž expanzných nádob v kotolni, 
• modernizácia TH – VS4 – Ul. Hurbanova 

a Mýtna,
• úprava priestorov „Žabka“ (vstup),
• rekonštrukcia terás na prízemných bytoch 

na Mýtnej ulici, výmeny okien a parapetov  
na bytoch, výmeny radiátorov,

• nákup veľkokapacitných kontajnerov,
• rekonštrukcia pódia na námestí,
• spolufinancovanie RTG prístroja 

pre polikliniku, 

Mesto taktiež realizovalo zameranie pozem-
kov pod štátnymi cestami ako podklad pre 

zámenu nehnuteľností areálu bývalej SPŠE 
a následne podpísalo zámennú zmluvu 
s TSK. Spolupráca s TSK priniesla tiež vybu-
dovanie nabíjacej stanice pre elektromobily 
a cez príspevok z fondov sme získali peniaze 
na nákup elektromobilu.
Mesto investovalo v školských zariadeniach 
spolu každoročne okolo 2 milióny € bež-
ných výdavkov a spolu za 4 roky 1 094 106 € 
kapitálových výdavkov (z toho 841 171 € sú 
externé zdroje).
Potešilo nás i umiestnenie v 14. roč-
níku súťaže Zlatý Erb.sk 2017, kde sme sa 
s webovou prezentáciou mesta umiestnili 
na 2. mieste za hlavným mestom Bratislava. 
V tomto období rokov 2014 – 2018 sa navý-
šil majetok  mesta o čiastku 2 664 207,94 €.

Samozrejme je množstvo akcií, projek-
tov a udalostí, ktoré sa vďaka obmedzenému 
priestoru do nášho zhodnotenia nevošli. 
Veríme však, že i na konci budúceho roka 
budem môcť skonštatovať, že naša Stará 
Turá napreduje.

M. Krč, šéfredaktor Staroturianskeho spravodajcu

Kopaničársky jarmek…
pokračovanie zo str. 1

Akoby ste sa zrazu ocitli v dobách minu-
lých. Za túto atmosféru možno poďa-
kovať hudobníkom pani Kozákovej 
a pánovi Rojkovi a šikovným gazdin-
kám pani Márii Otiepkovej a pani Jitke 
Durcovej, ktorá sa okrem iného postarala 
aj o krojové oblečenie pre organizátorov. 
Skvelú náladu dotváral kultúrny program 
v kaviarni DK Javorina, kde sa predsta-
vili detičky z DFS Turanček, ženský spe-
vácky zbor Tetičky z Kunovic a ĽH Polun. 
Miesto pred kultúrnym domom zaujal, po 
prvýkrát, náš maľovaný „domček“, ktorý 
bol zakúpený vďaka finančným pros-
triedkom získaných z Fondu na podporu 
umenia. Domček slúžil tiež ako predajný 
stánok a spolu s ostatnými remeselníkmi 
lákal okoloidúcich nazrieť bližšie.
Touto cestou sa chceme poďakovať za rea-
lizáciu podujatia kolektívu Domu kultúry 
Javorina, mestu Stará Turá, Technickým 
službám, kuchárkam zo základnej školy 
a ochotným dobrovoľníkom, ktorí sa 
podieľali na technickom zabezpečení jar-
moku, príprave chutných tradičných jedál 
ako zemiakové placky, domáce langoše, 
guláš a kapustnica a ostatným dobrovoľ-
níkom nápomocným pri nie práve jedno-
duchom chode kaviarne v DK Javorina. 
Veľmi si vážime každú podporu a pomoc 
pri prípravách jarmoku. Dúfame, že ste 
si tento ročník užili rovnako ako my, 
a tešíme sa na Vás zase o rok.

DK Javorina
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Protikorupčné okienko
Mesto Stará Turá v zastúpení primátorkou mesta 
Ing. Annou Halinárovou vypracováva a prijíma 
protikorupčný systém, ktorého cieľom je pred-
chádzať možnej korupcii u zamestnancov mesta 
a volených funkcionárov (vrátane poslancov 
mestského zastupiteľstva). Protikorupčným cie-
ľom je pripraviť a dosiahnuť také podmienky, 
pri dodržiavaní ktorých by sa dosiahol nulový 
stav korupcie, či už zamestnancov mesta alebo 
volených funkcionárov. Jedným z prostried-
kov a nástrojov na dosiahnutie protikorupč-
ného cieľa je aj prijatá Protikorupčná smernica 
a Etický kódex zamestnanca a volených funkci-
onárov mesta Stará Turá, ktoré sú zverejnené na 
webovom sídle mesta Stará Turá pod linkami:

Eticky kódex je zverejnený v sekcií Samospráva:
•  https://www.staratura.sk/eticky-kodex-

zamestnanca-a-volenych-funkcionarov-
mesta-stara-tura/

Protikorupčná  agenda je v sekcií 
Samospráva – Dokumenty, kde je protiko-
rupčná smernica + etický kódex: 
• https://www.staratura.sk/
protikorupcna-agenda-iso-37001/

Zároveň tu verejnosť nájde informáciu o tom, 
ako a kde možno oznámiť korupčné správanie 
zamestnancov mesta, resp. volených funkci-
onárov. Telefónne číslo: 032/746 16 12, alebo 
písomne na prednosta@staratura.sk

Správne oddelenie MsÚ

Oversi
Od 1. septembra 2018 nadobu-

dol účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. 
o niektorých opatreniach na znižova-
nie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (zákon proti byrokracii), na ktorom 
sa uzniesla Národná rada Slovenskej 
republiky dňa 15. mája 2018.

Zákon proti byrokracii zavádza 
povinnosť pre orgány verejnej moci zís-
kavať a používať pri svojej úradnej čin-
nosti údaje evidované v informačných 
systémoch verejnej správy a zároveň 
oslobodzuje fyzické osoby a právnické 
osoby od povinnosti predkladať najčas-
tejšie požadované výpisy z registrov pri 
najčastejších životných situáciách, v kto-
rých dochádza ku komunikácii občanov 
so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, 
výpis z obchodného registra, výpis zo 
živnostenského registra a od 1. januára 
2019 aj výpisy a odpisy z registra trestov. 

Pri hlásení pobytu je občan povinný 
predložiť okrem iného aj výpis z listu 
vlastníctva, ktorý vypovedá najmä 
o vlastníctve budovy ako aj iných skutoč-
nostiach potrebných pre hlásenie pobytu. 
V tejto súvislosti zákon proti byrokracii 
nepriamo novelizuje aj zákon č. 253/1998 
Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky a registri obyvateľov Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov.

Uvedenou novelizáciu dochádza 
k modifikácii ustanovenia § 3 ods. 8 
písm. c) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlá-
sení pobytu občanov Slovenskej repub-
liky a registri obyvateľov Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov 
a to tak, že občan pre účely hlásenia 
pobytu už nebude predkladať ohlasovni 
pobytu výpis z listu vlastníctva v listin-
nej podobe, ale poskytne pracovníkovi 
ohlasovne pobytu údaje (predmet žia-
dosti, názov obce a katastrálneho úze-
mia, identifikácia vlastníka alebo inej 
oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo 
pozemku registra „C“ alebo registra „E“, 
alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo 
bytu a číslo listu vlastníctva) potrebné na 
účel overenia vlastníckeho práva alebo 
spoluvlastníckeho práva k budove alebo 
jej časti.

Ak z technických dôvodov nebude 
možné získať údaje alebo výpisy z infor-
mačných systémov verejnej správy v roz-
sahu zdrojových registrov bezodkladne, 
pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle 
ustanovenia § 1 ods. 6 zákona proti 
byrokracii oprávnený požiadať občana 
realizujúceho hlásenie pobytu o predlo-
ženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej 
podobe. Listinná podoba výpisu z listu 
vlastníctva v prípade hlásenia pobytu 
môže byť staršia ako 30 dní. Údaje uve-
dené vo výpise z listu vlastníctva musia 
byť aktuálne a platné.

Ohlasovňa pobytu

Mesto rekonštruuje 
a opravuje hasičské zbrojnice

V rámci protipožiarnej ochrany 
sme z mysle výzvy Ministerstva 
vnútra SR Prezídia Hasičského 
a záchranného zboru Bratislava 
predložili žiadosti o poskyt-
nutie dotácií na rekonštruk-
cie a modernizácie stavieb, 
opravy budov hasičských zbroj-
níc v Starej Turej, Topoleckej, 
Papradi, Drgoňovej Doline 
a Súši. Na každý projekt sme 

požiadali o dotáciu 
do 30 tis. €. Všetkým 
piatim žiadostiam bolo vyho-
vené. Realizácia opravy hasič-
skej zbrojnice v Starej Turej 
a v Drgoňovej Doline bude už 
v tomto roku a následne zre-
konštruujeme v nasledujúcich 
dvoch rokoch hasičské zbroj-
nice v Topoleckej, Papradi. 
Budúci rok sa zrealizuje oprava 

hasičskej zbrojnice Súš. 
Veľká vďaka patrí všetkým 

členom dobrovoľného hasič-
ského zboru a ich priazniv-
com, ktorí vo svojom voľnom 
čase pomáhajú a podieľajú sa 
na realizácii týchto akcií popri 
reprezentovaniu nášho mesta 
na súťažiach a hlavne pri zása-
hových akciách na ktorých sa 
aktívne podieľajú. 

Dobrovoľnú požiarnu 
ochranu SR sme tiež požia-
dali o pridelenie hasičskej 
techniky značky IVECO 

Daily pre Dobrovoľné hasič-
ské zbory mesta Topolecká 
a Papraď a o tri súpravy  pro-
tipovodňových vozíkov pre 
DHZM Topolecká, Drgoňova 
Dolina a Papraď. Úspešní sme 
boli v žiadostiach na vozíky. 
Preberanie do majetku mesta 
sa konalo 19.10.2018 v koor-
dinácii Operačného strediska 
záchranného a hasičského zboru 
Trenčín.

Ing. Iveta Petrovičová 
vedúca organizačného oddelenia

prebiehajúce práce na hasičskej zbrojnici Drgoňova Dolina

Na zábere ministerka vnútra Denisa Saková odovzdáva 
protipovodňový vozík zástupcom DHZM Topolecká
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Veľké stretnutie DHZ pri príležitosti 
pripomienky 100. výročia vzniku 
ČSR pri Mohyle M. R. Štefánika

V sobotu 20.10.2018 sme sa zúčastnili čestnej pripomienky k 100. 
výročiu vzniku Československa na Mohyle Milana Rastislava 
Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Akcia bola organizovaná 
Okresným veliteľstvom Dobrovoľnej po žiarnej ochrany Nové Mesto 
nad Váhom. V zastúpení DHZ Papraď, DHZ Topolecká a DHZ Stará 
Turá sme si uctili pamiatku Milana Rastislava Štefánika a ostatných 
hrdinov, ktorí sa pričinili k samostatnosti Slovenského národa. Boli 
sme svedkami symbolického kladenia vencov a niekoľkých prího-
vorov vrcholných funkcionárov DPO a zástupcov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Viackrát bola vyzdvihnutá dobrá spolu-
práca s našimi bratmi z Českej republiky na všetkých úrovniach, aj 
v rámci Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Zhodli sme sa, že to bolo 
v rámci účasti členov DPO najväčšie podujatie, ktorého sme sa kedy 
zúčastnili. Mnohí sme si až tam uvedomili  akej veľkej a vznešenej 
organizácii sme súčasťou. Pekné okamihy  z tohto stretnutia nám 
budú pripomínať pamätné medaile, ktoré sme si doniesli domov. 
Organizátorom tohto stretnutia ďakujeme.

DHZ Papraď

Bolo to náročné...
Leto bolo v plnej kráse, bol čas dovoleniek, oddychu. U nás, v za-
riadení opatrovateľskej služby sme si kládli otázku: „bude sa pre-
rábať? ... nebude sa prerábať?...“ Nakoniec padlo rozhodnutie, 
že sa rekonštrukcia zrealizuje a to vďaka plnému financovaniu 
Mesta Stará Turá, ktorému zariadenie patrí. Na jednej strane 
sme boli radi, že sa zlepšia priestorové aj prevádzkové podmien-
ky, na druhej strane sme si nevedeli predstaviť tak náročnú pre-
stavbu za plnej prevádzky. Našťastie nám vyšli v ústrety niektorí 
príbuzní našich klientov, ktorí si svojich blízkych na nevyhnutný 
čas zobrali k sebe.

Práce trvali nekonečných 
(alebo rýchlych?) 12 týždňov. 
A čo sa vlastne dialo? Nuž na 
skvalitnenie služieb klientom 
sme museli prestavať kúpeľne 
a WC na bezbariérové, vytvoriť 
miestnosť pre výlevku a usklad-
nenie čistiacich potrieb, 
vytvoriť kuchynský kútik pre 
klientov, vybudovať nový 
priestor pre práčovňu a žehlia-
reň, vytvoriť šatňu pre personál, 
ktorý sa 24 hodín denne stará 
o klientov, zväčšiť jednu izbu, 
následne všetko vymaľovať, 

upratať. Zariadenie už fun-
guje „v normálnom režime“ 
a poskytuje klientom pohod-
lie, útulné prostredie, stra-
vovanie, služby, spoločenské 
aktivity a nepretržitú starost-
livosť. Interiérovými staveb-
nými úpravami sa skvalitnili 
poskytované sociálne služby 
klientom a súčasne aj pracovné 
podmienky zamestnancov.  

Ďakujeme našim klientom 
a ich príbuzným za pochope-
nie a trpezlivosť.

Kolektív ZOS

Opatrovateľská služba
Staroba a s ňou spojené zdravotné problémy sa - skôr či neskôr - 
dotknú každého z nás. Pre starého človeka, ktorý je odkázaný na 
pomoc iných, je najlepšie, ak sa oňho môže niekto postarať v domá-
com prostredí. Ak tak nemôže urobiť rodina, môže človek, ktorý je 
na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu.

V našom meste sa sociálna 
služba - terénna opatrovateľská 
služba poskytuje podľa zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov. 

V súčasnosti ju zabezpeču-
jeme prostredníctvom jedenás-
tich terénnych opatrovateliek, 

aby sme zabezpečili pomoc 
fyzickým osobám, odkázaných 
na pomoc inej fyzickej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 
starostlivosti o svoju domác-
nosť a základných sociálnych 
aktivitách. Prostredníctvom 
terénnej opatrovateľskej služby 
je umožnené našim občanom 
zostať v ich prirodzenom pros-
tredí, rodine, komunite, čím sa 

zachovajú ich prirodzené soci-
álne vzťahy a taktiež im zostane 
možnosť sociálneho začlenenia. 
Súčasťou opatrovateľskej služby 
poskytujeme i dovoz obedov 
fyzickým osobám, k čomu má 
mesto vyhradené osobné moto-
rové vozidlo.

Opatrovateľská služba 
v našom meste je opatrovaným 
poskytovaná za cenu, ktorá sa 
určuje všeobecným záväzným 
nariadením, ktoré schvaľuje 
mestské zastupiteľstvo. Podľa 
platného VZN č. 1 /2018 je 
cena 1,50 €/hod. opatrovania, 
čiže prevažná časť nákladov na 
túto službu je hradená z roz-
počtu mesta. Opatrovateľská 
služba je poskytovaná osobe, 

ktorá je odkázaná na dohľad 
alebo pomoc inej osoby. Stupeň 
odkázanosti sa určuje na základe 
posúdenia odkázanosti. Žiadosti 
a k tomu potrebné tlačivá sú 
na sociálnom oddelení MsÚ 
v Dome štátnej správy, I. posch., 
kde sa žiadosti i podávajú. 

Uvedené tlačivá je možné si 
stiahnuť i z www.staratura.sk. 
Prípadné otázky, alebo v prípade 
nutnosti osobnej návštevy u Vás 
v domácnosti, vzhľadom na Váš 
nepriaznivý zdravotný stav, nás 
môžete kontaktovať na tel. č. soc. 
oddelenia MsÚ 032/746 16 45, 
032/746 16 46, 0915 984 306, 
0905 638 860.

sociálne oddelenie MsÚ

Zástupcovia DHZ Topolecká, DHZ Papraď a DHZ Stará Turá, 
ktorí sa zúčastnili čestnej pripomienky v Brezovej pod Bradlom
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Benefičný koncert Dúha v srdci spojil v dokonalej harmónii dva svety
Benefičný koncert Dúha v srdci spojil v dokonalej harmónii dva svety. Pozva-
nie na zmysluplné podujatie, ktoré sa v Novom Meste nad Váhom konalo 
siedmykrát v nedeľu 23. septembra 2018 v spoločenskej sále, prijali deti 
a mládež s mentálnym a zdravotným postihnutím z Trenčianskeho samo-
správneho kraja spolu s ich zdravými kamarátmi, aby sa zabavili pri Zumbe 
s Denisou, či počas koncertov Richarda Müllera, Emmy Drobnej, S Hudbou 
Vesmírnou a Ľudovými mladistvami. Príjemné popoludnie moderoval Sajfa 
a medzi deti zavítali aj hráči fortunaligového AS Trenčín. Ocenená bola 
i žiačka ZUŠ v Starej Turej Karolína Benjanová, ktorej návrh sa stal podkla-
dom na tohtoročný plagát.

Po oficiálnom zahájení podujatia pat-
ril mikrofón Jurkovi Kohútikovi z Centra 
sociálnych služieb pre mentálne postih-
nutých, ktorý svojou básňou s ľahkosťou 
a s humorom privítal všetkých účinkujú-
cich. Tohtoročná Dúha v srdci bola zaují-
mavá aj tým, že sa na pódiu predstavili hneď 
dve výrazné hudobné osobnosti z Nového 
Mesta nad Váhom. Prvou bola Emma 
Drobná, aktuálna držiteľka Ceny SOZA pre 
najúspešnejšiu mladú autorku. „Dnes som 
spojila príjemné s užitočným, pretože som 
prišla za rodinou a zároveň som veľmi rada 
podporila túto akciu. Deti ma zaujali tým, 
že sa na tento koncert pripravovali a kaž-
dého z nás účinkujúcich potešili transpa-
rentmi. O to viac som si túto atmosféru 
vychutnávala a cítila som sa naozaj veľmi 
príjemne na pódiu, aj mimo neho,“ uviedla 
Emma Drobná. 

Z rovnakého mesta pochádza tiež Martin 
Štefánik, zakladateľ Ľudových mladistiev. 
Originálne a netradičné spracovanie ľudo-
vých piesní v ich podaní si okamžite podma-
nilo všetkých v spoločenskej sále Mestského 
kultúrneho strediska. Dokonalé zladenie 
skvelých dievčenských hlasov a hudobníkov 
naštartovalo silné emócie v hľadisku, aj na 
pódiu. „Pre nás bolo silným zážitkom, keď 
sme videli v publiku transparenty s názvom 
našej skupiny. Tento zážitok nám bol za dva 
roky našej existencie dopriaty prvýkrát 
a sme zaň veľmi vďační,“ uviedol Martin 
Štefánik. 

Pocit spontánnosti a uvoľnenia pri-
niesla zostava S Hudbou Vesmírnou. Jej 
členovia sú známi z moderovania šou Zem 
spieva a svojim koncertom len potvrdili, že 

v súčasnosti patria medzi naj-
talentovanejších slovenských 
umelcov a šoumenov. „Keďže 
nedeľa je čas na rodinu, tak som sem prišla 
aj s rodinou. Je to nádherná akcia s dlhou 
tradíciou, preto sme neváhali a radi sme 
túto myšlienku podporili. Všetky deti rea-
govali veľmi pozitívne, bolo nám tu super 
a verím, že sa uvidíme aj nabudúce,“ odká-
zala Dominika. 

Najznámejším hudobníkom podujatia 
bol Richard Müller, ktorý naladil komornej-
šiu atmosféru. Jeho známe hity s ním spievala 
celá sála. Pevnú ruku nad všetkým dianím 
na pódiu držal moderátor Sajfa, ktorý zhod-
notil podujatie slovami: „Som veľmi rád, že 
som tu mohol byť. Tieto deti majú niečo, čo 
je veľmi inšpiratívne. Môžeme sa poučiť od 
nich byť bezprostrední, spontánni, tešiť sa 
z drobností... Život im zobral zdravie a oni 
si to vynahrádzajú v radosti z drobných 
okamihov. Toto je niečo, čo si odnášam 
z takýchto podujatí – byť vďačnejší za to, že 
som zdravý, že môžem žiť život aký žijem...“

Benefičný koncert bol bohatý nielen na 
pestrú hudobnú ponuku. Tancachtiví nad-
šenci sa pred koncertom naladili pod tak-
tovkou Zumby tanečníčky Denisy z Nového 
Mesta nad Váhom, ktorá vo veselom rytme 
uvoľnila telo, aj myseľ všetkých zúčastne-
ných. Pre tých, ktorí dali prednosť inému 
pohybu, boli k dispozícii skákací hrad, 
odrážatká, veselý aerobik alebo maľova-
nie na tvár. Pre tvorivých nadšencov boli 
k dispozícii zaujímavé workshopy. Tieto 
boli ako vždy zastrešené v prevažnej miere 
dobrovoľníkmi a nadšencami zo Starej Turej. 
Pletenie s pedigom usmerňovala Margarétka 

Biesiková, maľovanie na 
tričká Danielka Hučková so 
svojimi priateľmi, maľova-
nie na drevo Naďa Durcová. 
Vlastné originálne obaly na 
knihy si deti vyrábali pod 
vedením Soni Kotrasovej, 
a krásnu bižutériu pomocou 
Oľgy Medňanskej a jej žia-
čok. Výzdoba šiltoviek bola 
s nadšením prijatá u väč-
šiny návštevníkov. Tomuto 
tvoreniu sa venovali Saška 
a Katka Durcové. Všetci 

dobrovoľníci, ktorí sa s plným nasadením 
venovali usmerneniu a pomoci deťom si 
zaslúžia veľké poďakovanie. Množstvo 
tvorivého materiálu bolo zakúpené vďaka 
finančnej podpore Nadácie ŽIVOT, kto-
rej patrí vďaka za podporu tohto krásneho 
a zmysluplného podujatia. 

Už po niekoľko rokov deti zo ZUŠ 
v Starej Turej pripravujú námety na pla-
gáty podujatia. Vďaka odbornému vedeniu 
p. Lacovej, riaditeľky ZUŠ, a p. Medňanskej 
deti navrhujú zaujímavé a pútavé umelecké 
podklady na plagáty. Počas tohto ročníka 
bola na pódiu ocenená žiačka Karolína 
Benjanová, ktorej návrh bol podkladom na 
tohtoročný plagát. 

Celé podujatie sa už tradične koná pod 
záštitou predsedu samosprávneho kraja. 
Osobnou účasťou a taktiež finančnou pomo-
cou podujatie podporili podpredseda TSK 
Tstenský, v zastúpení predsedu TSK, spolu 
s poslancom NR Bublavým, predstaviteľmi 
TSK Hejbalovou, Halinárovou, Horváthom, 
Nekorancovou, a spoluorganizátorky podu-
jatia Mrázová, Kubrická, Bublavá a Sekerová. 

Aj vďaka tejto finančnej pomoci sa darí 
pripravovať jedno úžasné podujatie, ktoré 
umožní osobne zažiť koncertnú atmosféru 
deťom, ktoré sa z dôvodu zdravotných alebo 
mentálnych indispozícii len ťažko dostanú 
na bežný koncert. O to viac sa tešia z tejto 
ponuky a ich radosť a nadšenie je ťažko 
opísateľná. Počas dňa prežívajú množstvo 
krásnych emócií, ktoré ich hrejú i dlho po 
podujatí.

Ak ste nestihli tento skvelý siedmy roč-
ník podujatia, ten ďalší si nenechajte ujsť! 
Srdečne Vás pozývajú organizátori poduja-
tia CSS Nové Mesto nad Váhom, Občianske 
združenie Milan Štefánik Občianske združe-
nie Život s dúhou v srdci  a ich sympatizantky 
p. Hejbalová, p. Kubrická, p. Halinárová a p. 
Bublavá. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom 
a podporovateľom za pomoc.

TEXT: Júlia Bublavá

AUTOR FOTO: Petra Sekáčová, Marek Vaco

VIDEO: Igor Kolesár – IKcreative studio 

https://www.youtube.com/watch?v=WOJDF1qXtmA

https://www.youtube.com/
watch?v=3dJ5eBpm6SY&feature=youtu.be
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TSK oceňoval pracovitosť, 
talent i ľudskosť osobností 

z oblasti kultúry
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) kaž-
doročne oceňuje prácu nositeľov kultúry, 
ktorí pôsobia na území kraja a významnou 
mierou prispievajú k jej rozvoju, počas 3 
slávnostných galavečerov. Na v poradí dru-
hom v tomto roku boli odovzdané ocenenia 
FLORES MUSARUM sedemnástim osob-
nostiam a trom kolektívom zo štyroch okre-
sov (Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Trenčín). Záštitu nad 
slávnostným galavečerom i oceňovaním už 
tradične prevzal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška, ktorého na podujatí dňa 8. októbra 
zastúpil podpredseda TSK Jozef Trstenský. 

„Toto ocenenie je len malým poďakovaním 
za všetko, čo ľudia pracujúci v oblasti kul-
túry robia pre nás ostatných. V Trenčianskom 
kraji, v našich mestách a obciach, je mnoho 
umelcov, ktorí sa dokázali presadiť v rôznych 
oblastiach kultúry aj za hranicami kraja či 
v zahraničí. Mnoho z nich pracuje s mládežou, 
vedie rôzne kolektívy a prostredníctvom svojej 
práce pomáha uchovávať tradície typické pre 
náš kraj,“ povedal podpreseda TSK.
Počas slávnostného galavečera FLORES 
MUSARUM 2018 odovzdali ocenenie osob-
nostiam za dlhoročné pôsobenie, dosiahnuté 

úspechy a prínos v rozvoji 
kultúry. Ocenenie dostala 
riaditeľka Verejnej kniž-
nice Michala Rešetku 
(VKMR) v Trenčíne 
Gabriela Krokvičková, 
riaditeľka Galérie Miloša Alexandra 
Bazovského (GMAB) v Trenčíne Barbora 
Varga Petríková, riaditeľ Trenčianskeho 
múzea v Trenčíne Peter Martinisko 
a vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu 
TSK v Trenčíne Daniela Hilčíková. Sošku 
z dielne Strednej odbornej školy sklárskej 
z Lednických Rovní si domov odniesli: 
Dana Krajčová, Libor Bernát, Elena Beštová, 
Emília Matušková, Anna Žilková, Jana 
Cibová, Jarmila Mošková, Petra Dombaiová, 
Peter Monček, Ladislav Moško, Ján Žovinec, 
Vladimír Pinďák, Milan Šišmiš, Marta 
Adamusová, Viera Slivová, Miroslav Hulín, 
Zuzana Mišáková, a tiež Hornosrnianska 
dychovka, hudobná skupina Mladík 
a Vokálna skupina VOX.

Sme nesmierne radi, že si ocenenie 
odniesla i naša členka ZPOZ-u pani Marta 
Adamusová, ktorá pracovala celý svoj pro-
duktívny život ako učiteľka, neskôr ako 

riaditeľka MŠ. Ku svojej práci pristupovala 
veľmi zodpovedne a aktívne sa zapájala do 
verejnoprospešného života v meste. Jedno 
volebné obdobie bola i poslankyňou MsÚ 
a vtedy bola i sobášiaca. Ako recitátorku 
ju mesto využívalo vždy na verejných pod-
ujatiach – oslobodenie mesta, oslavy SNP, 
podujatia v obradnej sieni mesta a pod. 
Ostatné dva roky robí i smútočnú rečníčku 
na občianskych pohreboch, čo je veľmi 
záslužná práca. Keďže k tejto práci pristu-
puje veľmi zodpovedne, oslovili ju na túto 
prácu i okolité obce a naše mesto je hrdé, že 
má takúto kvalitnú členku ZPOZ-u.

Ku všetkým gratulantom sa pripája i naša 
redakcia Staroturianskeho spravodajcu 
a srdečne gratulujeme k oceneniu!

Tlačová správa TSK 
doplnil MK

Úspech žiaka SOŠ Stará Turá 
na medzinárodnej súťaži 

EuroSkills 2018 v Budapešti
V dňoch 24. – 30. septembra 2018 približne 400 účastníkov z viac 
ako 27 krajín preukázalo svoje profesionálne, odborné zručnosti 
a talent na súťaži EuroSkills 2018, konaného tento rok v Buda-
pešti. Súťaž je určená pre študentov stredných odborných škôl 
a stredných priemyselných škôl vo veku 17 až 25 rokov, pričom sa 
koná každé 2 roky. Našu republiku zastupovali talentovaní študenti 
z celého Slovenska. ŠIOV delegoval desať súťažiacich v deviatich 
profesiách. Tí boli zvolení na základe víťazstva v národnej súťaži 
Skills Slovakia. Svoje zručnosti na súťaži v Budapešti predviedli žiaci 
v odboroch, ako je elektrotechnika, informačné technológie, web 
dizajn, takisto nechýbali kuchári, floristi a kaderníci.

Tento ročník bol prvý, keď 
súťažné zadanie vôbec nebolo 
známe. Počas prípravy sa tak 
žiaci mohli spoľahnúť iba na pro-
pozície z minulých ročníkov. Po 
predložení zadania nasledovala 
diskusia v angličtine, v rámci 
ktorej mali súťažiaci možnosť 
klásť otázky a kolektívne na ne 

odpovedal tím tzv. expertov. 
Po nej nasledovala samostatná 
práca na zadaní, pričom na ňu 
prihliadala masa divákov a náv-
števníkov súťaže. Potom nasle-
dovalo predvedenie a obhajoba 
práce, samozrejme opäť v anglic-
kom jazyku. 

V odbore elektrotechnika 

súťažil aj Miroslav Chalko (zo 
Senice), bývalý žiak SOŠ Stará 
Turá v odbore informačné a sie-
ťové technológie (od septembra 
už študent VUT Brno), ktorý 
sa pravidelne umiestňoval na 

„medailových“ pozíciách v celo-
slovenských súťažiach v elektro-
nike. Aj tento krát ukázal svoje 
vedomosti, zručnosti a talent 
a výborne reprezentoval nie-
len seba, ale aj školu, kraj a celé 
Slovensko, nakoľko v sobotu 
na slávnostnom vyhodnotení 

súťaže vystúpil aj so sloven-
skou vlajkou na stupeň víťazov 
a z rúk organizátorov prebral 
zlatú medailu za víťazstvo 
v tejto kategórii. 

Víťazovi gratulujeme a ďaku-
jeme mu za vzornú reprezentá-
ciu. Za dva roky by sa mala súťaž 
konať v Rakúsku a veríme, že 
naši študenti opäť dokážu svoje 
kvality a potvrdia aj vysokú 
kvalitu odborného vzdelávania 
u nás.

SOŠ Stará Turá

Ocenená Marta Adamusová (prvá zľava) 
s podpredsedom TSK Jozefom Trstenským
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Pozvánky do CVČ Stará Turá
• Na pondelok 12. 11. pripravujeme pre dievčatá ženy 

všetkých vekových kategórií akciu Kondično-relaxačné  
orientálne tancovanie pre začiatočníkov. Obsahom 
hodinového stretnutia je zoznámenie sa s blahodar-
nými účinkami a prínosom brušného tanca pre telo ženy 
a s praktickými ukážkami kondično-relaxačného cvi-
čenia. Začiatok cvičenia: 16.30 hod. v CVČ Stará Turá. 
Stačí si priniesť hrubšie ponožky alebo cvičky a poho-
dlné oblečenie. Vstupné: 2,- eurá. Z technických dôvo-
dov je potrebné  prihlásiť sa vopred, a to do 9. 11. 2018.

• V piatok 16. 11. o 15.15 hod.  v CVČ radi privítame  
rodičov s malými deťmi, ktorí si chcú pozrieť naše malé 
MINIZOO. Bezplatný vstup.

• Dve soboty po sebe môžu deti v CVČ  absolvovať víken-
dové dielničky s Kikou. V sobotu 24. 11. o 10.00 hod. 
sú to Jesenné dielničky, kde si deti vytvoria dekorá-
cie z jesenného prírodného materiálu. Na dielničku je 
potrebné nahlásiť sa vopred, a to do 22. 11. Príspevok 
na materiál: 2,-eurá. V sobotu 1. 12. o 10.00 hod. môžu 
deti prísť na akciu Výroba adventných svietnikov.  Na 
akciu je potrebné prihlásiť sa vopred, a to do 29. 11. 
Príspevok na materiál: 2,- eurá.

• Na zimné mesiace pripravujeme pre dospelých záujem-
cov Tréningy komunikačných zručností. Kurz bude 
prebiehať v mesiacoch december – február. Obsahom 
série tréningov je nahliadnutie do tajov medziľudskej 
komunikácie a praktické precvičovanie komunikačných 
techník s cieľom načerpať sociálne a komunikačné zruč-
nosti potrebné pre osobný i pracovný život. Cena za 
celý tréningový cyklus: 10,- eur. Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť v CVČ do 23. 11. 2018.

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Ako prežili september Zvedavé včeličky
Po letných prázdninách 

prišiel september, a to je čas, 
kedy sa otvárajú školské brány. 
Aj naša –   žltá trieda privítala 
všetky „Zvedavé včeličky“. Takto 
sa voláme my, deti 3. triedy MŠ 
pri cukrárni. 

Do nášho „starého“ kolek-
tívu  nastúpili aj deti z domu, 
ktoré ešte MŠ nenavštevovali, ale 
aj deti z iných tried. Prvoradou 
úlohou bolo zvyknúť si na novú 
triedu, nový kolektív, nové pani 
učiteľky. A nielen deti, ale i rodi-
čia si potrebovali vytvoriť vzťah 
k pani učiteľkám. Adaptáciu 
deti i rodičia zvládli a hor sa na 
plnenie dôležitých septembro-
vých úloh. 

Prvým cieľom bolo obozná-
menie rodičov s možnosťami, 
potrebami a povinnosťami detí  
a rodičov v MŠ, čo bolo progra-
mom prvého triedneho rodičov-
ského združenia. 

Teplé lúče slniečka nás vo 

štvrtok 13.9. vylákali do prírody 
na branno-turistickú vychádzku. 
Mamičky nám pripravili batohy 
so sladkosťou, pitím a ovocím. 
Takto vystrojení sme sa vybrali 
na Drahy. Poznávali sme liečivé 
rastlinky, hmyz, ktorý sme pozo-
rovali aj pod lupou, kry, ovocné 
stromy. Zašportovali a zasúťažili 
sme si a zjedli všetko, čo nám 
mamičky nabalili. 

Hurá! 14. september je tu! 
Ide sa na výlet! Autobus, pripra-
vený pri pizzerii Andiamo, nás 
odviezol na Gazdovský dvor do 
Turej Lúky. Dozvedeli sme sa 
o ľudových zvykoch pri varení 
lekváru, ktorý sme aj ochutnali 
natretý na chlebíku a zapili sla-
dučkým čajíkom.

Po víkende sme my, pred-
školáci, nastúpili na plavecký 
výcvik organizovaný spoloč-
nosťou PENGUIN Sport Club. 
Formou hry sme sa obozná-
mili s vodou, zbavili sme sa 

strachu z potápania. 
Za absolvovanie 
výcviku sme dostali 
diplom a sladkú 
odmenu. My ostatní, 
mladší, sme si uro-
bili „Týždeň zdravej 
výživy“. V spolu-
práci s rodičmi sme mali každý 
deň dostatok ovocia a zeleniny. 

Opäť nás teplé slniečko 
a jemný vetrík vylákali na Drahy. 
Mamičky a ockovia nakúpili šar-
kanov a hurá na kopec. Šarkany 
lietali ako divé a radosti nebolo 
konca-kraja. Po výdatnom 
behu so šarkanom sme sa posil-
nili jablkom a džúsom od pani 
učiteliek. 

26.9.2018  sa na dverách našej 
triedy ozvalo hlasné zaklopanie. 
To medzi nás prišla mamička 
Ondrejka Pitlíka, ktorá pracuje 
na pošte. Zaujímavým rozpráva-
ním a prinesenými pomôckami, 
používanými na pošte, prehĺbila 

naše už nadobudnuté poznatky 
o pracovných profesiách. Za 
správne vykonanie poštárskej 
práce, ktorú sme si mohli prak-
ticky vyskúšať, sme dostali pero, 
žetónik a sladkú čokoládku, za 
čo ďakujeme hlavne tete Gabike. 

V piatok, posledný pracovný 
septembrový deň, zavítala do 
MŠ Simsalala. Veselými pies-
ňami rozozvučala celú škôlku 
a potešila naše detské srdiečka.

Už teraz sa tešíme na mesiac 
október a ďalšie zaujímavé akcie 
naplánované pani učiteľkami 
Olinkou a Ivetkou.
učiteľky a deti 3. triedy MŠ pri cukrárni

Novinky zo ZŠ
Školský rok 2018/2019 už beží na 

plné obrátky a všetci žiaci sa po let-
ných dňoch plných oddychu a slad-
kého ničnerobenia museli opäť vrátiť 
k usilovnej práci a plneniu školských 
povinností. Okrem bežných vyu-
čovacích hodín v triedach, ako ich 
všetci poznáme, nadobúdajú svoje 
vedomosti a zručnosti aj pri iných 
zaujímavých aktivitách.

V týždni od 23. do 30. 9. sme sa 
na 1. stupni zapojili do Európskeho 
týždňa športu. Pohybové aktivity 
žiaci uskutočňovali krátkymi cvi-
čeniami na vyučovacích hodinách 
a spoločným celoškolským cviče-
ním s hudbou na školskom dvore 
pod taktovkou p. uč. Kotrasovej a jej 
4. B triedy. Žiaci 1. ročníka si v rámci 
svojich tried zasúťažili v kolobežko-
vej štafete. 

S cieľom výchovy k zdravému 
životnému štýlu si žiaci 1. a 2. roč-
níka pripomenuli Svetový deň mlieka 
/26.9./. Prváci uskutočnili triedne 
výchovno-vzdelávacie aktivity spo-
jené s ochutnávkou mliečnych výrob-
kov a žiaci 2. ročníka absolvovali 
exkurziu na Roľníckom družstve 
v Starej Turej. 

Tretiaci uskutočnili návštevu 
a prehliadku Železničného múzea 

V Starej Turej a žiaci 4. B a 4. C absol-
vovali vlastivednú exkurziu, v rámci 
ktorej navštívili Park miniatúr 
v Podolí a Mestské múzeum v Novom 
Meste n/V. 

Je veľmi potešujúce, že máme 
ochotných rodičov, ktorí v rámci 
aktivity „Rodičia deťom“ podporujú 
rozvíjanie spolupráce rodiny a školy 
a zabezpečujú pre deti vo svojich 
triedach rôzne zaujímavé podujatia. 
V 2.  B triede sa uskutočnila pred-
náška lekára a zubnej hygieničky na 
tému zdravej výživy a starostlivosti 
o zdravie. Žiaci 1. A a 4. B dostali 
od rodičov ako darček návštevu 
výchovno-vzdelávacieho poduja-
tia Priadky na Gazdovskom dvore 
v Turej Lúke.

Všetky triedy 1. stupňa sa zapojili 
do VI. ročníka týždňa HOVORME 
O JEDLE, ktorý prebiehal  od 15. do 
19. októbra. Na každý deň bola určená 
jedna téma, v rámci ktorej sa žiaci 
mohli dozvedieť niečo viac o potra-
vinách a zdravej výžive. Deti k tejto 
téme zhotovovali triedne plagáty 
a jednotlivci sa zapojili do výtvar-
nej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE. 
Z každej triedy boli vybrané 3 najlep-
šie práce a ocenené diplomom a chut-
ným jabĺčkom. Najvydarenejšie práce 
k jednotlivým témam boli odoslané 
do celoslovenskej súťaže.

ZŠ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S  P O Z Ý V A

•	14. novembra 2018 o 17:00 – Prinášame vám úplne nové predstave-
nie Smejko a Tanculienka HIP HIP HURÁ!, kde sa konečne dozviete ako 
sme sa my dvaja Smejko a Tanculienka spoznali, skamarátili a možno 
prezradíme aj oveľa viac v našich nových pesničkách a rozprávkach. 
Vstupné: 8 a 9 €. Vstupenky sú v predaji na www.ticketportal.sk

•	16. novembra 2018 o 18:00 – hudobný koncert Modus Memory – 
Pozývame Vás na koncert skupiny Modus Memory, ktorú založil známy 
slovenský hudobník Marián Greksa. Príďte si vypočuť prierez hudob-
nou atmosférou 70-tych a 80-tych rokov skupiny Modus, ktorá v tom 
období patrila k tomu najlepšiemu, čo na československej scéne vzniklo. 
Zaznejú nestarnúce hity ako Dievčatá, Sklíčka, Kapely starnú, Úsmev, 
Šaty a mnoho iných. Vstupné: 8 a 10 €.

•	17. november 2018 od 13:00 do 18:00 – Živé dielne – Pozývame Vás 
na jedinečnú prehliadku tradičných remesiel do Domu kultúry Javorina 
Stará Turá. Vyskúšajte si remeslá ako košikárstvo, tkáčstvo, paličkovanie, 
tradičné odievanie a vyšívanie, tradičné varenie a rezbárstvo. Príďte, 
sadnite, vyskúšajte! Vstup voľný.

•	11. decembra 2018 o 18:00 – Vianočný koncert hudobnej vokálnej 
skupiny Fragile – Príďte si užiť predvianočnú atmosféru v podobe kon-
certu známej slovenskej a cappelly FRAGILE zloženej z populárnych 
osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muzi-
kálových produkcií či TV šou. Bez použitia hudobných nástrojov, teda 
a cappella, skupina FRAGILE interpretuje známe rock/pop/jazzové hity 
svetových umelcov . Vstupné: 13 a 14 €.

Z Á J A Z D Y
•	16. novembra 2018 – pozývame Vás na autobusový zájazd na 

Valašský krajkársky a remeselný trh. Príďte sa pozrieť na pred-
vádzanie tradičných remesiel ako paličkovanie, háčkovanie, pletenie, 
rezbárstvo, maľovanie skla, keramikárstvo, drotárstvo a mnoho ďalších. 
Poplatok za dopravu: 9 €

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

•	15. decembra 2018 – pozývame Vás na autobusový zájazd na 
Vánoční jarmak do českej dedinky Rožňov pod Radhoštem, ktorej 
súčasťou je tiež Drevené mestečko vo Valašskej dedine. Tradičné via-
nočné trhy plné darčekov ľudových výrobcov, oživené expozíciou vo 
Valašskej dedine. Chýbať tiež nebude koledovanie či obchôdzky lucií 
a čertov. Poplatok za dopravu: 13 €

K U R Z Y  A  Š K O L E N I A
• Naučte sa pripraviť materský kvások a upiecť kváskový chlieb podľa 

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

INFORMÁCIE O PODUJATIACH, VSTUPENKÁCH A KURZOCH  
v kancelárii DK Javorina Stará Turá, tel. č. 032 776 33 66, 

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

Vzhľadom k významnému výročiu 100 rokov od vzniku Československej 
republiky sú občanom k dispozícii pamätné odznaky, ktoré si 
môžete zakúpiť v informačnej kancelárií mesta Stará Turá – INFOTUR 

v Dome kultúry Javorina.

Cena odznaku je 1,- €

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Ďakujeme p. Samuelovi Jurčovi za novú publikúciu Hlaveň 
vytrhnutá z ohňa – myšlienky inšpirované obdobím 2. svetovej 
vojny v podjavorinskom kraji.

Beletria Moriartyová, Liane: Kto je bez viny • Harris, Robert: 
Mníchov • Bystričanová, Silvia: Bosí sme prišli na svet • 
Wingateová, Lisa: Kým sme boli vaši • Monošová, Martina: Ples 
u vojvodkyne Detektívky Janssonová, Susanne: Rašelinisko • 
Náučná literatúra • Vrábel, Ferdinand: Splnený sen (Milan Rastislav 
Štefánik a vznik Československa) • Sedmík, Jan: Velká kniha masáží 
• Závodská, Paulína: Varíme s histamínovou intoleranciou Detská 
literatúra Jourdainová, Sabine: Povedz mi prečo II.(encyklopédia pre 
najmenších) • Royerová, Anne: Mytológia • Kardošová, Barbora: Traja 
kamoši a fakticky fantastický bunker • Skalová, Alžbeta: Spievankovo 
•Swift, Jonathan: Gulliverove cesty (Gulliver v krajine obrov)

ČÍTAME SI S LÁSKOU PRE RADOSŤ
Mestská knižnica Kristíny Royovej Stará Turá získava 
na nákup nových kníh financie najmä od mesta. 
Pravidelne sa zapájame i do projektov na získanie finančných 
prostriedkov z grantových programov. Začiatkom roka sme boli úspešní 
pri vypracovaní projektu ČÍTAME SI S LÁSKOU PRE RADOSŤ. Projekt 
podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Financie 
v hodnote 1 300 eur sme získali z Fondu na podporu umenia, ktorý je 
hlavným partnerom projektu a 7,7 % (100 eur) z celkovej sumy sme 
povinne spolufinancovali  z vlastných zdrojov. Snažíme sa uchovať 
kultúrne dedičstvo, ale i poskytnúť bohatý kultúrny život súčasnej 
i budúcej generácii. Malí čitatelia si v oddelení detskej literatúry 
môžu vybrať zaujímavé leporelá, predškoláci a prváčikovia knihy 
s veľkými písmenami. Väčšie deti obľubujú príbehy o zvieratkách, 
povesti, fantasy  literatúru,  dievčenské romány. Knižný fond doplníme 
i kvalitnou náučnou literatúrou zo všetkých oblastí dejín, umenia, 
medicíny, jazykovedy. Nákupom novej beletrie a detektívok iste 
potešíme dospelých čitateľov.

Eva Nováčiková

Mestská knižnica Kristíny Royovej Stará Turá
Vás srdečne pozýva na stretnutie so spisovateľkou, našou rodáčkou

Martinou Monošovou
15. novembra 2018 o 17.00 hod. 

do kaviarne DK Javorina. 

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

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

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

biť, ale v našich srdciach budete stále žiť. 

Dňa 16.9.2018 sme si pripomenuli 40 rokov čo, nás 
navždy opustil náš otec a starý otec Peter JANSO 
vo veku 58 rokov. Dňa 22.11.2018 si pripomenieme 
4. výročie úmrtia keď nás opustila naša mamička, 
babička a prababička Božena JANSOVÁ vo veku 
88 rokov. Dňa 5.12.2018 si pripomenieme 1. výročie, 
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý 
otec, brat a švagor Ján JANSO vo veku 69 rokov. 

Dotĺkli srdcia, ktoré sme milovali, klesli 
ruky, čo pre nás pracovali. 

S láskou a úctou spomína celá rodina. 

•
Bolesťou unavená, tíško si zaspala, zanechala 

všetkých, ktorých si rada mala. Spi 
sladko maminka, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.

Dňa 14.11.2018 uplynie 1. smutný rok, 
čo nás navždy opustila naša maminka, 
babička a prababička Eva PÍRKOVÁ 
(Vagačová) z Trávnikov. 

S láskou a úctou spomínajú 
deti s rodinami.

•
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, na 
ktoré tisíckrát spomíname. Zostali spomienky 

a odkaz jediný, veľmi nám chýbaš v kruhu rodiny. 

Dňa 1.10.2018 nás opustila Zdenka 
MACHAJDÍKOVÁ vo 85 rokov. 
Úprimne ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí ju dňa 3.10.2018 spolu s nami 
odprevadili na poslednej ceste. Ďaku-
jeme za slová útechy, kvetinové dary 

a Mgr. Radomírovi Vařákovi a pánovi Jánovi Halásovi 
za dôstojnú rozlúčku s našou drahou zosnulou. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

•
Nikdy sa nevráti to, čo osud vzal, vracajú 

sa len spomienky na Teba.

Dňa 9.11.2018 uplynie 6 rokov, čo nás 
opustil môj brat, švagor a ujo 
Miroslav MALÁR.

S láskou spomína sestra s rodinou. 

•
Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť, nebolo 
lieku, aby som mohol žiť. Neplačte a nechajte 

ma tíško spať, i bez sĺz je možné spomínať. 

So smútkom v srdci si dňa 9.11.2018 
pripomíname 1. výročie odkedy nás 
navždy opustil, manžel, otec a dedko 
František KOSTKA.

S láskou spomína manželka 
Marta a celá rodina. 

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

Dňa 4.11.2018 uplynie 20 rokov, čo 
nás navždy opustila naša drahá mama, 
babička Margita BOLEGOVÁ, rod. 
Rayová. 

S láskou a úctou spomínajú 
Tvoji najbližší. 

•
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 

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

No v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 22.10.2018 uplynuli 3 roky, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec pán František 
HRUŠA.

S láskou spomínajú manželka, 
synovia Radovan a Peter 

s rodinami a ostatná rodina.

•
Odišiel si tíško, bez rozlúčky, nie si už medzi 

nami, no v našich srdciach, stále ostaneš s nami. 

Dňa 22.11.2018 si pripomíname uply-
nulé 2 roky, čo nás navždy, nečakane 
opustil náš milovaný syn a brat 
Marián SAMEK vo veku 46 rokov. 

S úctou a láskou spomínajú 
rodičia, sestra a bratranci 

s rodinami a ostatná rodina. 

•
Dňa 3.11.2018 uplynulo 15 rokov, čo 
nás navždy opustila naša milovaná 
mamička, babička, prababička, svokra 
Jozefína CHUDÍKOVÁ. 

•
Dňa 17.11.2018 si pripomíname 20. 
výročie úmrtia nášho otca, dedka 
a pradedka Jána CHUDÍKA z Topo-
leckej. Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou 
spomínajú deti s rodinami. 

•
Kto žije v srdciach tých, 

ktorých opustil, nezomrel...

Dňa 2.11.2018 si pripomíname 1. výro-
čie úmrtia Ing. Dušana GULÁNA.

Za tichú spomienku ďakuje 
manželka a syn s rodinou.

•
Odišla si tichúčko, ako odchádza deň 

a v našich srdciach zostáva spomienka len.

Dňa 17.11.2018 uplynú 2 roky, čo 
nás navždy opustila vo veku 92 
rokov mama, babička Oľga 
HUDCOVICOVÁ.

S láskou a úctou spomína 
dcéra s rodinou. 

Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, však 
spomienky na teba sú hlboko v nás. 

Dňa 15.11.2018 uplynie 15 rokov, čo 
nás navždy opustil vo veku 42 rokov 
brat a ujo Miroslav KOSTELNÝ. 

S láskou a úctou spomínajú sestry 
Jana a Drahomíra s rodinou. 

•
Mama je tou, ktorá môže nahradiť všetkých 

ostatných, ale ju nemôže nahradiť nik. 

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným  
a známym, ktorí sa dňa 14.9.2018 
prišli rozlúčiť s našou milovanou 
mamou, babičkou, prababičkou a ses-
trou Ľudmilou PAGÁČOVOU, rod. 
Ježíkovou, ktorá nás náhle a veľmi 
nečakane opustila dňa 12.9.2018 vo 

veku nedožitých 79 rokov. Ďakujeme najmä za vaše 
slová útechy a za dôstojnú rozlúčku p. Halásovi a p. 
Adamusovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku. 

Smútiaca rodina
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

•
Nermúťte sa, že som odišiel, len pokoj 
a ticho mi prajte a v svojich srdciach 

spomienku si na mňa uchovajte. 

Dňa 8.10.2018 nás opustil brat, švagor, 
ujo a priateľ Milan KUBEČKA vo 
veku nedožitých 73 rokov. Úprimne 
ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí ho 
spolu s nami odprevadili na poslednej 
ceste. Ďakujeme tiež za slová útechy 

a kvetinové dary. 
S láskou spomína smútiaca rodina.

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

Matričné okienko
Vítame bábätká
Jakub Gavač, Filip Blaho, Tomáš Durec

Idú spoločným životom
• Ing. Róbert Chudý zo Starej Turej 

a Ing. Miroslava Klčová z Leopoldova

Posledné rozlúčky
Zdenka Machajdíková, Gustav Klimáček, 
Mária Galbavá, Miloslava Bašistová, Jaroslav 
Závodský, Anna Zemanová, Milan Kubečka, 
Vladislav Roháček, Ján Laco

OZNAM Zoznam jubilantov

V rámci ochrany osobných údajov 
a usmernenia zodpovednej osoby MsÚ 
i firmy SOMI systems, a. s. budú všetky 
nasledujúce inzercie v matričnom okienku 
(Vítame bábätká, Idú spoločným životom, 
Posledné rozlúčky, Zoznam jubilantov) uve-
rejňované len na základe písomného súhlasu.

Občania, ktorí chcú byť uvedený 
v zozname jubilantov za daný mesiac, je 
potrebné, aby navštívili redakciu a podpí-
sali súhlas so spracovaním osobných úda-
jov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.

Za pochopenie ďakujeme! redakcia
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Odkaz konferencie 
EKOLOGICKÁ 
STABILIZÁCIA 

A ADAPTÁCIA REGIÓNU 
NA KLIMATICKÚ ZMENU

Dňa 20. a 21.9. spoločnosť Lesotur, s. r. o. usporiadala v Dome 
kultúry Javorina cezhraničnú konferenciu s témami týkajúcimi sa 
zmien v životnom prostredí nášho regiónu a možnosti adaptácie 
na zmenené podmienky spolu s návrhmi riešení. Keďže základom 
riešenia každého problému sú pravdivé informácie a poctivá dis-
kusia, bolo potrebné podať tieto informácie priamo občanovi bez 
mediálnych medzičlánkov. 

Prvým a úvodným príspevkom bol referát významného slovenského 
klimatológa Prof. RNDr. Milana Lapina, PhD o klimatickej zmene, 
jej dopadoch na systémy prírodné i sociálne, aké máme možnosti 
jej zmierňovania i dôležitosť adaptácie ktorú môžu robiť obce, pod-
niky a aj jednotlivci. Profesor Lapin upozornil taktiež na negatívne 
dôsledky zmien na hydrologický cyklus a vodné hospodárstvo. 
V ďalšom príspevku prezentoval dlhoročný pracovník Tanapu Ing. 
Ján Slivinský dopady pasívnej ochrany t.j. bezzásahového režimu 
na stabilitu lesa a ako sa deficit zdravého lesa prejavuje aj pri zráž-
kach. Člen výboru Pro Silva Ing. Pavol Konečný v spolupráci s Prof. 
Ing. Milanom Sanigom, DrSc. predniesol referát o základnej filo-
zofii prírode blízkeho obhospodarovania lesa, o potrebe vytvárať 
trvalo stabilný les a udržiavať vyrovnané lesné prostredie. Konateľ 
Obecných lesov Veľký Folkmar Ing. Michal Tomčík prezentoval 
praktické skúsenosti z obhospodarovania lesov prírode blízkym 
spôsobom, dlhodobej ekonomickej výhodnosti týchto postupov 
i o prijatí tejto filozofie miestnym zastupiteľstvom. 

V mene spoločnosti Lesotur, s. r. o. mi bolo cťou odprezentovať 
vývoj lesného hospodárstva v Starej Turej  i nevyhnutnosti prebu-
dovy k stabilnejšiemu lesu a dlhodobej ťažbovej vyrovnanosti. Bolo 
nevyhnutné upozorniť na mimoriadne ekonomické straty spôso-
bené minulými kalamitami a vážnosť rizika ďalších strát z pohľadu 
budúcich kalamít.  Upozornil som, že je ekologicky a ekonomicky 

nevyhnutné zmierniť „ťažbové tempo“, akceptovať aktuálny stav kli-
matických podmienok a vývoja prirodzenej obnovy. Taktiež že treba 
byť pripravený na prívalové dažde, nezabúdať na lesnícke meliorácie 
a hradenie bystrín.

Druhý popoludňajší blok referátov začal zástanca revitalizácie 
agroekosystémov a obnovy početnosti drobnej zveri Dr.  Ing.  Petr  
Marada z Mendelovej univerzity v Brne, ktorý  poukázal na nesta-
bilitu agrárnej krajiny južnej Moravy a na príkladoch prezento-
val možnosti jej stabilizácie jako inšpiráciu pre poľnohospodárov, 
poľovníkov a ďalších. Staroturanec Ing. Rudolf Sabo v spolupráci 
s Prof. Ing. Miroslavom Dumbrovským, CSc. prezentoval prácu na 
štúdii eróznych a odtokových pomerov i návrhy opatrení pre kataster 
Starej Turej. RNDr. Katarína Rajcová z CHKO Biele Karpaty hovo-
rila o prírodnej hodnote Bielych Karpát i záujme ochrany prírody 
udržať život na vidieku, že tu treba bývať a hospodáriť, taktiež pri-
pomenula vhodné a nevhodné stavby v kopaničiarskom osídlení.

Ing. Bruno Jakubec PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene pre-
zentoval postup vytvorenia archívu starých a krajových odrôd ovoc-
ných drevín, najmä ich mapovanie a vytvorenie databázy jedincov.  
O Možnostiach financovania ekostabilizačných opatrení v krajine 
hovoril  Ing. Radim Matyáš. Starosta obce Nová Lhota Mgr. Antonín 
Okénka, MBA odprezentoval vykonané stabilizačné opatrenia zame-
rané na ochranu pôdy, zadržiavanie vody v krajine a návrhy ďalších 
opatrení, ako je adaptácia na klimatickú zmenu pomocou zelenej 
infraštruktúry.

Veľká vďaka patrí prednášajúcim za to, že dokázali zaujať poslu-
cháčov i poskytnúť príspevok do zborníka. Ďakujem taktiež všetkým 
účastníkom, ktorí vydržali so záujmom počúvať i vecne diskutovať, 
kolegom i priateľom ktorí pomáhali s prípravou konferencie. 

Na záver si dovolím vysloviť jedno prianie, a to je: Prajem si, 
aby sa Staroturanci zomkli a začali systémovo riešiť to čo je životne 
dôležité pre život komunity, t.j. voda, čistý vzduch, kvalitné potra-
viny. Nie je predsa životne dôležité, či tu je reťazec LIDL predávajúci 
prevažne dovezené potraviny, či je WIFI na námestí, či občan ktorý 
je inak zdravý môže parkovať auto práve pri svojom vchode, a pod. 
Dôležité je to, či naše deti budú mať dostatok pitnej vody, či ekono-
mika mesta nebude v pravidelných intervaloch zaťažovaná škodami 
spôsobenými povodňami a inými živelnými pohromami, či dokážeme 
v regióne dopestovať dostatok lokálnych kvalitných potravín, či nám 
nevyhynú včely, drobná zver, ryby v potokoch, či naše staroturanské 
lesy dokážu produkovať tak ako doteraz dostatok kvalitnej drevnej 
hmoty i ostatné pôžitky pre občana, či sa budeme pozerať na archi-
tektonický chaos a ďalej budeme kaziť typický kolorit kopaníc, atď. 
Verím, že staroturanské občianske spolky, rybári, poľovníci, hasiči, 
včelári, záhradkári, turisti, cyklisti, a ďalší začnú viacej spolupraco-
vať s mestom i s obhospodarovateľmi lesnej a poľnohospodárskej pôdy 
a prispejú tak k riešeniu problémov, ktoré nás čakajú.  

Ing. Ivan Durec, Lesotur, s. r. o. 
zborník s referátmi a videozáznam bude zverejnený na www.lesotur.sk
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Na obete holokaustu 
sme spomínali 
i v Starej Turej

Dňa 9. septembra sme si na Slovensku pripomenuli Pamiatku obetí 
holokaustu, pamiatku na desiatky tisíc obetí, ktoré si vyžiadal režim 
Slovenského štátu v radoch židovského obyvateľstva a ostatných 
menšín.  Dátum 9. september sa nestal pamätným dňom obetí 
holokaustu náhodne. Práve v tento deň v roku 1941 vtedajšia Slo-
venská republika prijala 290 represívnych paragrafov, takzvaný 
Židovský kódex, ktorým sa začal proces židovských deportácií na 
Slovensku.

Aj keď prešlo od týchto udalostí už nie-
koľko desiatok rokov, dnes viac ako v minu-
losti cítime, že si musíme na každom kroku 
pripomínať hrôzy, ktoré sa vtedy udiali.

V tento deň sa tiež viac ako inokedy sna-
žíme neprehrať zápas proti všetkým preja-
vom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie 
a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie, 
ktoré cítime na sociálnych sieťach, v rôz-
nych diskusiách, v podnikoch, na uliciach 
či dokonca v parlamente.

Pri príležitosti pamätného dňa obetí 
holokaustu a rasového násilia zorgani-
zovali členovia občianskeho združenia 
Staroturanský okrášľovací spolok v spolu-
práci s Mestským múzeom v Starej Turej 
a Múzeom sestier Royových v priestoroch 
evanjelického kostola v Starej Turej spo-
mienkové podujatie spojené s koncertom 
cirkevného zboru Eben Ezer. 

Na pôde kostola privítal návštevníkov 
podujatia v piatok 7. septembra pán farár, 
Radomír Vařák. O tragických udalostiach, 
ktoré otriasli našou krajinou a mestom 
počas 2. svetovej vojny nám porozprával 
bližšie kurátor Múzea sestier Royových 

a člen združenia SOS, pán Pavol Trúsik.
Židovskou tematikou sa vo veľkej miere 

zaoberá od roku 2007 Staroturianka a regi-
onálna spisovateľka Eva Tomisová. Vo svojej 
knihe Osudy Židov Starej Turej zmapovala 
dejiny Židov na Slovensku a históriu židov-
skej komunity v Starej Turej. Pani Tomisová 
sa nám na podujatí prihovorila za tých, ktorí 
už žiaľ nemohli hovoriť. Nakoniec prečítala 
mená všetkých zistených 96 obetí holo-
kaustu zo Starej Turej. 

V rámci pietnej spomienky na pamiatku 
obetí holokaustu vystúpil na podujatí spe-
vácky zbor Eben Ezer s projektom AL 
KANFEJ HAŠALOM – Na krídlach pokoja. 

Ide o prepojenie židovskej hudby 
duchovnej aj svetskej, spojenie dvoch brat-
ských národov v projekte Al kanfej hašalom 

— mladých ľudí, ktorých inšpiruje pútavý 
kolorit židovskej kultúry a hlboká múdrosť 
jej odkazu.

Koncert bol mozaikou starých piesní 
a piesní súčasných autorov, pestrá paleta 
jidiš, hebrejčiny, angličtiny, češtiny aj slo-
venčiny. Zámerom Al kanfej hašalom je šíriť 
pokoj v časoch nepokoja…

Po koncerte sa v modlitebni evanje-
lického kostola premietal slovenský film 
Nedodržaný sľub, o mladom židovskom 
chlapcovi a jeho osude počas druhej sveto-
vej vojny. 

Za zapožičanie krásneho duchovného 
priestoru ďakujeme cirkevnému zboru evan-
jelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku Stará Turá a menovite pánovi fará-
rovi Vařákovi. Toto podujatie sa tiež mohlo 
uskutočniť  vďaka pomoci občianskeho 
združenia Sluha, Mestského múzea Stará 
Turá a Múzea sestier Royových. Sme radi, že 
všetky menované inštitúcie dlhodobo spo-
lupracujú medzi sebou i so Staroturanským 
okrášľovacím spolkom a spoločne prispie-
vajú k duchovnému, kultúrnemu i spoločen-
skému rozvoju nášho mesta. Ich spolupráca 
je vidieť i pri projekte obnovy židovského 
cintorína, ktorý sa dostáva do poslednej fázy 
realizácie.

Nesmieme nechať zaspať naše svedomie, 
pretože svedomie rado zaspáva. Hrôzy holo-
kaustu sa už nesmú opakovať. Nie na Židoch, 
ale na nikom, kto žije na tejto planéte. 

Lívia Boorová, OZ Staroturanský okrášľovací spolok 
autor foto: Martin Medňanský

Horúca jeseň 1848
Vlna revolúcií, ktorá sa v meruôsmom roku 
prehnala starým kontinentom, neobišla ani 
priestor súčasného Slovenska. V septembri 
1848 sa Myjava stala centrom prvého poli-
tického orgánu (Slovenskej národnej rady) 
a ozbrojených síl Slovákov. Po obsadení 
Brezovej a neúspešnom výpade do Senice 
úmyslom ozbrojených dobrovoľníkov - hur-
banistov bolo pokračovať  v  ťažení smerom 
na Považie, no aj zabezpečiť si ústupovú cestu 
na Moravu. Stará Turá sa stala strategicky 
položeným mestom. Jej obsadenie sa usku-
točnilo 27. septembra. Ozbrojení Hurbanovi 
dobrovoľníci, ktorým velil Bedřich Bloudek, 
zaútočili v troch prúdoch. Košútovi prí-
vrženci utekajúc do bezpečia začali páliť 
domy a stodoly. Séria požiarov šíriacich sa 
slamenými strechami pohltila takmer celé 
mesto. O deň neskôr bola vypálená aj obec 

Lubina, do ktorej posilnení košútovci pri-
šli vykonať svoju pomstu. Aj z tohto dymu 
a popola povstávali moderné dejiny nášho 
národa. Boj si vyžiadal niekoľko obetí (spo-
mína sa Juraj Šopon, Katarína Krúpová 
a Juraj Lastovička) a jeho nemenej temnou 
stránkou bola strata ideálov a akýchkoľvek 
zábran u časti slovenských dobrovoľníkov, 
ktorí začali rabovať, vybavovať si svoje účty 
a konať pomstu vedúcu až k dodnes diskuto-
vanej smrti Jána Pottfaya v plameňoch rich-
tárovho domu. 

Septembrové udalosti v Starej Turej 
a okolí sa stali predmetom mnohých prác 
v rámci miestnej (D. Úradníček,..) i národ-
nej historiografie (M. Dohnány,..), ľudovej 
tvorby  (Vyhorela Stará Turá, Brezová,..) 
i autorských prác popredných slovenských 
literátov (Duma dvoch bratov od Janka Kráľa, 

Na fraštáckom poli od Š. Krčméryho,...). 
Medzi ich najznámejších hrdinov patria 
martýri Karol Holuby z Lubiny a Viliam 
Šulek z Krajného, ktorých popravili 20. resp. 
26 októbra 1848. Vzťahovo a neskôr i prí-
buzensky blízko k Hurbanovi a Holubymu 
bol tunajší farár August Roy. Toho v meruô-
smom roku hurbanisti „uniesli“ do bezpečia, 
a tak sa tiež mohol zúčastňovať strategických 
porád s J. M. Hurbanom. Ďalšou osobnosťou 
spojenou s hurbanistami a naším mestom 
bol bývalý staroturiansky notár Samuel 
Jurenka, ktorý sa stal dobrovoľníckym kapi-
tánom a jeho vnuk s iniciálkami MRŠ sa o 70 
rokov stane zakladateľom československého 
štátu, ktorý prevýši všetky národné túžby 
a ambície jeho predkov. 

Pavol Trúsik
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Nová kniha od našej rodáčky, 
Martiny Monošovej

Román Ples u vojvodkyne vyšiel v auguste 
tohto roka vo vydavateľstve Marenčin PT. 
Jeho autorka, naša rodáčka, Martina Mono-
šová, opustila žáner klasických ženských prí-
behov zo súčasnosti a po štvorročnej pauze 
sa nám predstavuje plnokrvnou romantikou 
z Francúzska z prvej polovice 16. storočia. 
Kniha je jej už deviatym románom.

1. Naši čitatelia Vás poznajú ako úspešne 
etablovanú autorku románov pre ženy, 
ktoré opisujú aktuálnu súčasnosť, naše 
každodenné preživanie, vzťahy a problémy 
v nich. V čom sa pre Vás líšilo písanie histo-
rického románu oproti Vašich predchádza-
júcim ôsmym románom? Bolo náročnejšie 
než spracovávanie tém zo súčasnosti? 
Líšilo sa predovšetkým štúdiom histó-
rie, pretože napísať historický príbeh bez 
historického kontextu je vpodstate roz-
právka, prípadne už žáner mysteriózny, 
no a v mysterióznom žánri má zasa autor 
celkom iné možnosti. Ale ako v každom 
kvalitnom príbehu ide o základné ľudské 
emócie a väzby medzi postavami. Vždy je 
to Popoluška, Hamlet alebo Rómeo a Júlia 
v inom prevedení. V porovnaní s príbehmi 
zo súčasnosti, pri písaní historického prí-
behu som sa musela opierať o trochu iné 
reálie, lebo v tomto prípade nejde len 
o príbeh. Okrem čítania životopisov jed-
notlivých historických postáv a hľadania 
informácií o nich, som preštudovala hlavne 
diela Margity Navarskej, jednej z najmoder-
nejších žien tej doby, resp. „prvej moder-
nej ženy v dejinách“. Z jej Hemptameronu 

som najlepšie pochopila cítenie 
vtedajších ľudí, lebo je to auten-
tická výpoveď jej súčasníkov, 
ktorú ona iba zaznačila, ktorú 
sa nesnažila redigovať, zasaho-
vať do jednotlivých výpovedí. 
Pri čítaní Hemptameronu som 
jasne videla rozdiely v myslení 

- veď len pred rokom 89 ľudia 
mysleli celkom inak, nieto pred sto rokmi, 
či ešte v roku 1531, kedy sa román odo-
hráva. A na mne, ako autorke, je rozhodnúť 
sa, či prinesiem čitateľovi čo najautentickej-
šie postavy, ktoré mu ale môžu byť svojim 
myslením a konaním cudzie, alebo napíšem 
príbeh, kde postavy popíšem skôr dnešným 
spôsobom, pričom zdôrazním ich odlišnosť 
v rôznych detailoch ich správania. Toto roz-
hodovanie ma asi najviac bavilo a čím viac 
som mala napísané, tým ľahšie to bolo.

2. Čo Vás inšpirovalo k napísaniu historic-
kého románu Ples u vojvodkyne?
V r. 2007 až 2009 sme s manželom žili 
v Belgicku, odkiaľ sme podnikali veľa 
výletov nielen po Belgicku, ale aj po oko-
litých krajinách. Jedno májové päťdňové 
voľno sa premenilo na výlet na moje vysní-
vané zámky na Loire, z ktorých som túžila 
navštíviť predovšetkým „vodný skvost“ 
Chenonceau. Pečať osobnosti výnimočnej 
dvornej dámy Diany de Poitiers je tam prí-
tomná ešte aj dnes, rovnako ako aj pikantná 
história okolo nej a o dvadsať rokov mlad-
šieho kráľa Henricha II., ktorí sa stali milen-
cami a spolu riadili chod celej krajiny až do 

jeho tragickej smrti. Dianou 
de Poitiers sa nedá neinšpiro-
vať, no nechcela som napísať 
len ďalšiu knihu o nej. Chcela 
som, aby sa objavila v nejakom 
mojom románe a zdalo sa mi 
zaujímavé v celkom vedľajšej 
dejovej línii popísať pozadie, 
ktoré k vzťahu Diany a kráľa 
viedlo. Čitateľ, ktorý je fanúši-
kom francúzskej histórie a vie, 
ako tieto historické osobnosti 
naozaj skončili, nájde v tomto 
detaile jeden z ďalších neba-
daných, ale o to príjemnej-
ších bonbónikov. Neuveiteľne 
ma bavilo toto psychologické 
pozadie popísať, ukázať celkom 
prvé náznaky ich vzájomných 
citov...
Ale neuveriteľne ma atmosfé-
rou zaujal aj kráľovský zámok 
Amboise, kde sa na sklonku 
svojho života zdržiaval 

Leonardo da Vinci. V tomto zámku nájdete 
nádherne zrekonštruovanú renesančnú 
záhradu a doslova tu cítite osvietenské myš-
lienky začiatku oslobodzujúcej renesancie, 
typických čias kráľa Františka I. – skrátka, 
neuveriteľne inšpiratívne pre spisovateľa!
No a zároveň som si pre napísanie románu 
vybrala konkrétny rok 1531, kedy sa odo-
hralo niekoľko zaujímavých udalostí, ako 
napr. smrť manžela Diany de Poitiers, škan-
dál okolo novej knihy Margity Navarskej, či 
smrť kráľovnej matky, Louisy Savojskej.

3. Sú historické postavy v knihe napísané 
podľa skutočných historických osobností, 
alebo ste zvolili voľnejší prístup? A do akej 
miery sú verne opísané miesta, kde sa dej 
odohráva?
Zámok Anet, kde sa odohráva hlavný dej 
románu Ples u vojvodkyne, bol v r. 1531 
celkom iný, ako sa nám zachoval dodnes. 
V knihe popisujem obdobie, kedy zámok 
ešte neprešiel obrovskou rekonštrukciou, 
keď sa o dvadsať rokov neskôr, v polovici 16. 
storočia stal elegantným a reprezentatívnym 
sídlom kráľa Henricha II. a jeho milenky 
Diany de Poitiers. Práve prestavbu zámku 
Anet daroval ženatý Henrich Diane ako 
dôkaz svojej lásky. Ibaže počas francúzskej 
revolúcie zámok zničili a do svojej bývalej 
podoby sa už viac neobnovil. Dnes nevieme, 
aký bol predtým, a síce oproti ostatným fran-
cúzskym zámkom vôbec ničím nezaostáva 
v kráse, romantickosti a navštevovanosti, 
dokonca neraz slúžil ako kulisy pre filmá-
rov (napr. jedna zo scén v Jamesovi Bondovi 
z r.1965), ale z jeho pompéznej a opulentnej 
krásy zo 16. storočia sa nám zachovalo prak-
ticky len torzo.
Čo sa týka postáv, vymyslené sú prakticky 
len dve z hlavných postáv a, samozrejme, 
všetky postavy služobníctva. Totiž, len 
málokoho zo služobníctva si história zapa-
mätá menovite, no služobníctvo bolo pre 
mňa dôležité, lebo ma lákalo opísať aj prie-
rez chodu domácnosti významnej dvornej 
dámy - v tomto som mohla čerpať z priesto-
rov, ktoré som navštívila práve na zámku 
Chenonseau, napríklad nádherne zrekon-
štruovaná kuchyňa v suteréne zámku.
Okrem toho jednu historickú osobnosť, 

Pozvánka na rozsvietenie sviec
Mesto Stará Turá vás pozýva na Námestie slobody 
k fontáne vždy v nedeľu o 16.30 h na slávnostné roz-
svietenie sviec na adventnom venci mesta:

I. adventná nedeľa (2.12.2018)
krátky kultúrny program 

spevokol Evanjelickej cirkvi a. v. Stará Turá

II. adventná nedeľa (9.12.2018) 
krátky kultúrny program 

žiaci Základnej umeleckej školy Stará Turá

III. adventná nedeľa (16.12.2018) 
krátky kultúrny program 

detičky z Materskej školy v Starej Turej

IV. adventná nedeľa (23.12.2018) 
krátky kultúrny program 

OZ Sluha, detský spevokol Lastovičky zo Starej Turej

V jednej zo záhrad Diany de Poitiers pri Chenonceau
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§ Dňa 18.8.2018 v čase o 11:30 
h bolo na MsP telefonicky 

oznámené, že na Papradi pod 
Lipovcom odčerpáva neznáma 
osoba vodu z potoka i napriek 
vydanému zákazu pre nízku 
hladinu vody v potoku. Hliadka 
vykonala kontrolu uvede-
nej lokality a zistila, že pán 
D. B. má pri dome natiahnutú 
hadicu a polieva svoju ďatelinu. 
Menovaný po upozornení hliadky 
čerpadlo vypol a prisľúbil, že už 
túto činnosť nebude vykonávať.

§ Dňa 24.8.2018 v čase o 22:45 
h nahlásila pracovníčka 

MKS, že na ulici SNP pri SLSP 
vidí na lavičke dvoch mladíkov, 
ktorí pravdepodobne popíjajú 
alkohol. Hliadka oznam preverila, 
mladíkov podľa uvedeného popisu 
našla za cukrárňou. Išlo o mla-
dých mužov vo veku 25 rokov 
anglicky hovoriacich. Požívanie 
alkoholu nebolo preukázané.

§ Dňa 29.8.2018 o 13:18 
hod. požiadal hliadku MsP 

o spoluprácu príslušník OO PZ. 
Jednalo sa o zákrok v Drgoňovej 
doline, kde sa mal agresívne 
správať podnapitý muž k man-
želke. Po príchode na miesto 
bol už agresor zadržaný hliad-
kou OO PZ z Myjavy. Tento bol 
následne prevezený na odd. OO 
PZ v Starej Turej, kde si vec pre-
vzali k doriešeniu.

§ Dňa 9.9.2018 sa v dopolud-
ňajších hodinách dostavila 

na MsP D. K. z Topoleckej. Pani sa 
informovala o možnosti zverenia 
svojich dvoch vnúčat do jej sta-
rostlivosti, nakoľko má podozrenie, 
že deti sú podvyživené a  nie je 
o ne dobre postarané. Deti žijú iba 
s matkou, z dôvodu rozvodu rodi-
čov. Menovanej bolo vysvetlené, že 
MsP nemá v tejto veci kompeten-
cie a na vyriešenie takejto situácie 
jej bolo doporučené, aby vec ozná-
mila  na sociálnom oddelení, ktoré 
je kompetentné takéto oznamy 
preverovať a následne riešiť.

MsP Stará Turá

Z denníka MsP

ktorú som v románe použila, 
som si kvôli deju musela pri-
spôsobiť (nech mi pán vojvoda 
odpustí :-) ), a ešte ďalšie dve 
osobnosti budú v záujme deja 
prispôsobené v pokračovaniach. 
Teda s menami som nemala 
problém, skôr s hľadaním detai-
lov o živote týchto skutočných 
historických osobností, ktoré 
by som mohla v románe použiť. 
Ale jednotlivé väzby medzi nimi, 
tak ako v tom čase boli a stali 
sa, sú už samotné neuveriteľne 
zaujímavé...

4. Vedeli by ste povedať, ktorá 
z postáv bola Vášmu srdcu 
najbližšia? 
To je veľmi ťažká otázka :-) 
Všetky postavy sú ako moje deti: 
vdýchla som im život i charak-
ter. Vytiahla som ich z prachu na 
svetlo, či už z prachu histórie, či 
prachu ničoty (vymyslela som si 
ich) a vypiplala som ich natoľko, 
až pôsobia živo - teda aspoň 
dúfam :-) Všetky moje postavy 
sú „moje“ a sú mi blízke.

5. Román hlavne vo svojom 
závere oplýva silnými emó-
ciami. Písali ste posledné kapi-
toly so slzami v očiach?
Ani nie. Ak by to tak bolo, 
koniec by som zmenila, aby 
som neplakala - to je výhoda 
spisovateľa. Koniec prináša aj 
svetielko nádeje, ale celkovo 
tie časy neboli vôbec jednodu-
ché a chcela som, aby to čitateľ 
pocítil...

6. Podľa tajomného konca 
knihy sa dá usudzovať, že 
hlavný príbeh bude ešte pokra-
čovať. Plánujete napísať aj jeho 
pokračovanie, či uprednost-
ňujete práve tento otvorený 
koniec? 
Tajomno určite zostane zacho-
vané, aj keď kniha je plá-
novaná ako prvá z trilógie. 
Vydavateľstvo sa na poslednú 
chvíľu rozhodlo knihu uviesť 
ako samostatnú, nie ako prvý 

diel z troch, preto sa napríklad 
menila aj obálka, ktorú som ako 
u väčšiny mojich kníh navrho-
vala sama. Pochopila som zámer 
vydavateľa, súhlasím s ním, ale 
nemusím tajiť, že Ples u vojvod-
kyne je prvou časťou z budúcej 
trilógie, ktorá sa volá/ mala volať 
SOPHIE. A všetky záhady prí-
behu sa, samozrejme, odkryjú až 
celkom na konci :-)

7. Plánujete napísať pokračo-
vanie aj niektorého zo svojich 
predchádzajúcich diel? 
Každá z mojich doterajších kníh 
zo súčasnosti spolu súvisí, aj 
keď vzájomne si nie sú doslova 
pokračovaním. Podliehajú tzv. 

„monošovej kódu“, kde jedna 
alebo viaceré postavy z jednej 
knihy sa objavia v inej knihe 
ako vedľajšia postava, pričom 
príbehy mojich kníh spolu nesú-
visia. Je zaujímavé hrať s mojimi 
čitateľmi túto hru. Týmto vytvá-
ram akýsi paralelný vesmír, kde 
moje postavy akoby skutočne 
žili. „Monošovej kód“ nazval 
tento systém literárny moderátor 
Dado Nagy na jednej z mojich 
besied počas turné Sladké sny. 

8. Nedá mi nespýtať sa na Vaše 
spisovateľské plány. Plánujete 
pokračovať v historicko-

-romantickom žánri, alebo je 
Vám bližší žáner románov zo 
súčasného prostredia?
Nerada hovorím popredu o svo-
jich plánoch a už vôbec nie o kni-
hách, z ktorých nemám napísanú 
aspoň polovicu. V tomto som 
veľmi poverčivá. Keď hovo-
rím o románe, ktorý „tu ešte 
nie je“,  jeho energia kamsi 
vyšumí a knihu nikdy nedopí-
šem. A nie je to iba povera, už 
sa mi to stalo... Ale, ako som už 
prezradila, Ples u vojvodkyne je 
iba prvou knihou z plánovanej 
trilógie. A čo bude po Sophie, 
uvidíme :-)

Vďaka za rozhovor!
Andrea Rošková 

Fotka: Archív autorky

Turanskí seniori 
vo Vysokých Tatrách

62 seniorov zo Starej Turej začiatkom septembra navštívilo naše 
veľhory. Ubytovaní sme boli v Tatranskom Lieskovci v hoteli 
Rysy – jedna zastávka tatranskou zubačkou od Štrby a jedna 
zastávka od Štrbského plesa. Počasie nám vcelku prialo a my 
sme mohli plnými dúškami vychutnávať krásu tatranských kon-
čiarov. Tí menej zdatní robili túry zo Štrbského plesa k Jazierkam 
lásky, na vodopád Skok, na Popradské pleso či k Jamskému plesu, 
z Hrebienka k Studenovodským vodopádom, na Skalnaté pleso. 
Na Reinerovej chate sme si pochutnali na výbornom čaji z tatran-
ských byliniek. Tí zdatnejší zdolali aj Solisko, či cestu k Zelenému 
plesu. Úžasné výhľady sa nám naskytli z Lomnického sedla. 
Obdivovali sme aj chodník v korunách stromov v Bachledovej 
doline. Za tieto nezabudnuteľné zážitky by som sa chcela za 
všetkých zúčastnených poďakovať pani Anke Molcovej a jej 
manželovi, ktorí už niekoľko rokov organizujú tieto výlety pre 
dôchodcov. Patrí im naša veľká vďaka.

Viera Klimáčková 
autor foto: Branislav Klimáček

SOCIÁLNY ŠATNÍK – POZOR ZMENA!!!
Sociálny šatník so sídlom na ulici M. R . Štefánika 

v priestoroch bývalej škôlky mení svoje otváracie hodiny. 
Od 01.11.2018 bude otvorený 

každý štvrtok od 14,30 hod. – 16,30 hod.  
sociálne oddelenie MsÚ

Fotografia s majiteľom Rainerovej chaty Petrom Petrasom
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Pripomíname si 160-te výročie 
narodenia Márie Royovej

26. novembra uplynie 160 rokov 
od narodenia Márie Royovej. 
Jej rodičia pochádzali z dvoch 
významných evanjelických 
rodov. Royovci mali zrejme 
hugenotský pôvod (hugenoti 
boli protestanti vo Fráncúzsku). 
Základné vzdelanie získala 
na staroturianskej fare. Od 
útleho detstva prejavovala vše-
stranný umelecký talent. Od 
9 rokov začína s komponova-
ním prvých hudobných skla-
dieb. Celý jej život je spätý so 
Starou Turou a s mladšou ses-
trou Kristínou. Spolu zakla-
dali prvú slovenskú diakoniu, 
útulňu, nemocnicu a siroti-
nec Chalúpka. Písala poéziu 
a venovala sa prekladateľskej 

činnosti. Nezmazateľne sa zapí-
sala do dejín slovenskej hudby. 
Je považovaná za autorku 
prvého slovenského kresťan-
ského spevníka po Štúrovej 
kodifikácii slovenčiny (Piesne 
sionské). Patrila k najväčším 
osobnostiam duchovného 
prúdu v slovenskej evanjelickej 
cirkvi – k tzv. prebudeneckému 
hnutiu, ktoré sa snažilo vyme-
dziť voči cirkevnému forma-
lizmu. Jej piesne sú preložené 
do viacerých jazykov a dodnes 
s obľubou spievané najmä 
v protestantských cirkvách. 
Kristína Royová o nej napí-
sala: „Ako niečo veľavýznamne 
musím vyzdvihnúť, že príduc na 
svet, našla som tu už tú, ktorú 

mi Božia láska určila za prvo-
rodenú sestru, kamarátku v det-
stve, áno, silnejšiu, lepšiu časť 
mojej celej bytosti. Málokedy 
sa našli sestry, ktoré by jedna 
druhej boli bývali také nenahra-
diteľné, ako moja Mária a ja.“

PT

Staroturianske hasičské 
družstvá zapojené v IKHL 2018

Boh nevedel, ako poslať anjela 
na zem. Tak stvoril hasiča

Inovecko-karpatská hasičská liga (IKHL) 
vznikla v roku 2012. Jej prezidentom je 
pán Peter Boor, predseda DHZ Prašník. 
Pozostáva z DHZ troch navzájom suse-
diacich okresov – Myjava, Nové Mesto 
nad Váhom, Piešťany. Zapájajú sa do nej 
aj DHZ z iných okresov. Hlavný dôvod jej 
vzniku bol v prípade potreby sa čo najrých-
lejšie zmobilizovať k zásahu aj v susednom 
okrese. DHZ si navzájom poznajú hasič-
skú techniku, pri zásahu sa ňou vzájomne 
dopĺňajú. Spoznávajú aj odľahlé kúty našich 
kopaníc, čo je dôležité pre rýchly príchod 
k prípadnému zásahu, navigujú k nemu pro-
fesionálny zbor. V ľuďoch vzbudzujú istotu 
a dôveru. Obciam pomáhajú bez nároku na 
odmenu. Hasičskú záľubu si v rámci IKHL 
pestujú ako šport s najhumánnejším cieľom, 
ktorým je príprava na záchranné akcie. Súťaž 
IKHL prebieha v mesiacoch jún, júl, august, 
pozostáva z 10 kôl organizovaných vždy na 
pôde iného DHZ. U nás prebiehalo 4. olo 
o „Pohár riaditeľa Lesoturu“ v Topoleckej 
a 5. kolo o „Pohár primátorky Starej Turej“ 
v Drgoňovej Doline. 

V roku 2018 prebiehal 7. ročník IKHL
Počas 10 kôl sa súťaží zúčastnilo 45 druž-
stiev – 34 mužských a 11 ženských tímov 
z 11 okresov. Zapojili sa i hasičské zbory 
nášho mesta: Drgoňova Dolina ženy (10 kôl), 
Drgoňova Dolina muži (10 kôl), Topolecká 
muži (10 kôl), Papraď muži (2  kolá), 

Stará Turá muži (1 kolo).
Ženy z DHZ Drgoňova Dolina si vybo-

jovali 1. miesto počtom bodov 66, muži 
z DHZ Topolecká s počtom bodov 140 2. 
miesto, muži z DHZ Drgoňova Dolina 
s počtom bodov 125 4. miesto. Krásne je, 
že bojovať prišli i muži z DHZ Papraď a Stará 
Turá, čo znamená, že sú v prípade reálneho 
výjazdu akcieschopní. A to je najdôležitejšie. 
IKHL je len súťaž. Najrýchlejšími prúdarmi 
boli: v 1. a 5. kole Daniel Kubečka z DHZ 
Topolecká, v 6. kole Jozef Kubečka z DHZ 
Topolecká, v 10. kole Ivana Durcová z DHZ 
Drgoňova Dolina.

Štatistika 7 ročníkov IKHL
Počas 7 ročníkov prebehlo 67 kôl IKHL. 
Zúčastnilo sa ich spolu 1731 družstiev - 
1174 mužských, 557 ženských. Štatisticky 
najlepšie družstvo je TOPOLECKÁ. 3-krát 
zvíťazila v rokoch 2012, 2013 a 2014. Zo 
všetkých družstiev získala najviac bodov - 
951. V rámci všetkých 67 kôl Topolecká zís-
kala 24-krát zlato (951 bodov), Drgoňova 
Dolina 6-krát zlato (888 bodov).

Prišli, videli, zvíťazili
Veni, vidi, vici. Ako vyhlásil Julius Caesar 
po vyhratej bitke proti pontskému krá-
ľovi Frankovi. Aj našich 5 družstiev prišlo, 
vyskúšalo sa medzi ostatnými, zmeralo si 
sily s ostatnými. Aj zvíťazili. V súťaži niek-
torí. V súťaži ide v podstate o zábavu. Nešlo 
o život, aj keď všetci bojovali ako o život. 
Snažili sa dať zo seba to najlepšie a vždy to 

nevyjde. Stačí pošmyknutie, kratučké zavá-
hanie, zlyhá mašina. Úradujú tu stotiny 
sekundy. Je to lotéria. O život ide až v reál-
nom živote, v reálnej katastrofe. Na to je 
hasičstvo predurčené. Koľké režimy, strany, 
vlády, skupiny prišli, odišli, padli. Ale hasiči 
tu vždy boli, sú aj budú. Za všetkých vlád 
a režimov. Zložka závažnejšia ako policajti, 
ktorých poslaním je pomáhať a chrániť. 
Poslaním hasičov je zachraňovať majetok 
a životy. Nehľadiac na ten vlastný. 

Všetci hasiči sú morálnymi aj skutoč-
nými víťazmi. A na tých našich sme pat-
rične hrdí.

Text a foto: Mgr.Elena Rubaninská

OBČIANSKA INZERCIA

Orez, výrez a strihanie 
ovocných a komplikova-
ných stromov. Rezanie 
a štiepanie dreva štie-
pačkou, čistenie zane-
dbaných lúk, sadov 
a pozemkov. Rýchlo, 
lacno a spoľahlivo. Bližšie 
informácie na tel. č. 0919 
320 767.

Výrub rizikových stro-
mov pomocou horole-
zeckej techniky, kosenie 
záhrad a sadov. Ceny 
dohodou. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 0949 339 
169.

4. miesto IKHL 2018 DHZ Drgoňova Dolina muži

1. miesto IKHL 2018 DHZ Drgoňova Dolina ženy

fotografiu poskytlo 
Múzeum sestier Royových
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Turnajový kolotoč 
MBK Stará Turá

Cez víkend 29. - 30. septembra 
si hráčky MBK až troch kategó-
rií vyskúšali v praxi to, čo natré-
novali v letnej príprave. Turnaje 
sa hrali basketbalovým kľúčom 
každý s každým, takže všetky 
družstvá odohrali 3 zápasy.

Už v piatok otvorili tur-
najový kolotoč KADETKY U17, 
ktoré sa na palubovke prvýkrát 
predviedli pred domácim pub-
likom a ukázali, ako to v novo-
vytvorenom družstve funguje. 
Večer nastúpili proti družstvu 
BAM Poprad a fanúšikov po roz-
pačitom začiatku potešili výhrou 
87:55. V sobotu v rovnakom 
čase nastúpili proti hráčkam 
zo Spišskej Novej Vsi. Súper sa 
po úvodnom tlaku našich diev-
čat v druhej polovici hry začal 
preberať a druhý zápas Kadetky 
prehrali 47:51. V treťom zápase 
v nedeľu sa na palubovku 

postavili proti družstvu zo 
Zvolena. Už v prvej štvrtine 
si súperky spravili 20-bodový 
náskok, ktorý si kontrolovali 
a hoci sa ho domácim podarilo 
trochu skresať, zápas prehrali 
65:77.

Katarína Šustíková, asistent 
trénera: „V tomto turnaji pre nás 
nebolo dôležité umiestnenie, ale 
odhalenie nedostatkov, na kto-
rých budeme musieť zapraco-
vať a v čo najkrajšom ich čase 
odstrániť.“

V sobotu sa začali turnaje aj 
Starším žiačkam U15 a našim 
najmladším hráčkam, ročník 
2008 až 2010. Mladšie MINI 
odohrávali svoje zápasy v telo-
cvični ZŠ Hurbanova, za výdat-
nej podpory rodičov a fanúšikov. 
Hoci ukázali veľké srdce, bojov-
nosť a nadšenie, na skúsenejšie 
súperky zo Žiliny, Košíc a Nitry 

to nestačilo. Pre niektoré to 
bola prvá skúsenosť so zápasmi, 
nakoľko družstvo je zložené aj 
zo začínajúcich hráčok.

Naďa Kontinová, asistent 
trénera: „Ďakujeme za pred-
vedené výkony a snahu vyhrať, 
ktorú dievčatká predviedli 
v každom zápase od začiatku 
až do konca. Určite ich hnala 
dopredu aj výborná atmosféra, 
ktorú vytvorili rodičia a fanúši-
kovia basketbalu.“

Do tretice si turnajovej 
atmosféry užili aj Staršie žiačky 
U15, ktoré si porovnali sily 
s družstvami zo Spišskej Novej 
Vsi, Trnavy a Košíc. Zápasy sa 
odohrávali v Športovej hale na 

štadióne a hneď prvým potešili 
rodičov a priaznivcov basket-
balu, keď nad dievčatami zo SNV 
vyhrali vysoko 71:22. V druhom 
súboji podľahli 41:69 súperkám 
z Trnavy, inak Majsterkám SR 
zo sezóny 2017/2018 vo svojej 
kategórii. Tesný výsledok uhrali 
s dievčatami z Košíc, zápas skon-
čil prehrou domáceho družstva 
58:62.

Športový víkend si hráčky 
užili, veľká vďaka patrí organizá-
torom turnaja, ktorí zabezpečo-
vali a organizovali v troch dňoch 
ubytovanie, stravu, hráčsku plo-
chu a aj dopravu súperom.

Jana Vandlíková 
MBK Stará Turá

Prvé súťažné zápasy 
MBK Stará Turá

Už nasledujúci víkend Kadetky 
U17 ukázali, že na svojich chy-
bách zapracovali a úvodné 
súťažné zápasy vyhrali. Z dôvodu, 
že sa dievčatá z Kadetiek 18. – 
21. októbra zúčastnili turnaja 
európskej ligy EGBL v Rige 
v Lotyšsku, predohrávali zápas 
s BK Ivanka pri Dunaji. Dievčatá 
mali zápas od začiatku vo svo-
jich rukách a prvý zápas sezóny 
vyhrali 87:56. Nasledujúci deň, 
v nedeľu, privítali na palubovke 
súpera z BK Slovan Bratislava. 
Naše hráčky sa zo začiatku ťaž-
šie presadzovali proti nabude-
ným slovanistkám, ale predsa 
sa im podarilo spraviť si náskok, 
ktorý si udržiavali až do konca 
a domáce publikum sa radovalo 
z víťazstva 68:55. 

V tento víkend odohrali 
svoje prvé súťažné zápasy aj 
dievčatá zo Starších žiačok 
U15. Sedem statočných, žiaľ, 
len toľko hráčok mali tréneri 
k dispozícii, vycestovalo do 
Banskej Bystrice a Ružomberka. 
V sobotu dievčatá bojovali aj 
napriek tomu, že ich bolo veľmi 

málo a záverečných 6 minút 
dohrávali len v štyroch, nakoľko 
sa jedna hráčka vyfaulovala. Aj 
napriek tejto nepriaznivej situ-
ácii sa snažili o basketbalový 
zázrak, ktorý sa nakoniec neko-
nal a Ružomberčankám podľahli 
o 2 body 46:44. 

V nedeľu si dievčatá v Banskej 
Bystrici napravili chuť, prezento-
vali sa bojovnejšou a kvalitnej-
šou hrou. Súboj bol vyrovnaný 
a napínavý až do samého konca. 
Dievčatá, už počtom doplnené 
na 8, boli vyrovnaným súperom 
Bystrickým pumám a dokázali 
zvíťaziť 43:49.

Súperovi z Banskej Bystrice 
sa postavili aj naše najstaršie bas-
ketbalistky. Do zostavy družstva 
Ženy/Juniorky U19 sa dostali aj 
dve mladšie dievčatá Kadetiek, 
ktoré sa medzi staršími spolu-
hráčkami nestratili. V zápase 
domácim chýbalo trošku bas-
ketbalového šťastia a úvodný 
súťažný zápas prehrali 61:67. 

Nasledujúci deň juniorky/
ženy vycestovali na odvetný 
zápas do Banskej Bystrice 

v oklieštenej zostave, v ktorej si 
zahrala aj asistentka Lucia Krč-
Turbová. Od začiatku sa prezen-
tovali rozumnou hrou a veľkým 
nasadením v obrane, čím si 
vybojovali dvojciferný náskok, 
ktorý sa im podarilo udržať až 
do konca. Druhý zápas BK UMB 

Banská Bystrica – MBK Stará 
Turá sa skončil 47:63.

Informácie o programe 
a výsledkoch zápasov sa 
dozviete aj na našej stránke 
www.mbkstaratura.sk alebo na 
FB stránke.

Jana Vandlíková, MBK Stará Turá

Iba sa tak obzrieť
hudobno - literárny večer k prezentácii knihy poviedok Keď 
hodiny išli tak krásne pomaly. Súčasťou prezentácie budú 
úryvky z príbehov, ktoré spomínajú na Nové Mesto nad Váhom 
z čias autorovej mladosti, poprepletané pohodovými piesňami. 
Podujatie sa uskutoční 28. 11. 2018 o 17.00 hod. v kaviarni 
Domu kultúry Javorina Stará Turá. V programe vystúpia: autor 
knihy spisovateľ a hudobník Milan Hurtik (Nové Mesto nad 
Váhom), šansonier, spevák a gitarista Dušan Malota (Praha) 
a folková hudobníčka Paulína Roháčková (Stará Turá).

mladšie mini U11

staršie žiačky U15
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Staroturanci na MMM 2018 v Košiciach
V nedeľu 7.10.2018 o 9:00 sa v Košiciach 
konal už 95. ročník Medzinárodného mara-
tónu mieru. Maratón v Košiciach je najstarší 
v Európe a tento rok výsledkovo siedmy naj-
kvalitnejší  vo svete. Vo všetkých kategóriách 
sa v tomto roku prezentovalo vyše 14 000 
účastníkov. Starú Turú reprezentovalo 12 
bežcov v kategórii maratón a 3 v kategórii 
polmaratón. Maratónsku trasu dlhú 42,195 
km a aj polmaratónsku v dĺžke 21km sa im 
podarilo všetkým zdolať v rámci časového 
limitu a všetci si priniesli domov krásnu 
medailu.  

V kategórii maratón – muži 
(1646 bežcov splnilo limit) 

nás reprezentovali títo bežci 
s výsledným časom:

55. Jaroslav Kubrický 02:58:34
60. Pavol Boor 02:59:55
162. Ján Marek 03:19:24
378. Martin Marušic  03:42:05
566. Martin Požgay  03:53:52
889. Róbert Bíro  04:17:08
1047. Roman Kerhat  04:32:26
1236. Ján Kýška  05:05:32
1287. Miroslav Požgay  05:28:05

V kategórii maratón – ženy 
(212 bežkýň splnilo limit) 

nás reprezentovali bežkyne 
s výsledným časom:

115. Monika Kočíšková   04:23:38
149. Ivana Jankovičová  04:41:45
207. Martina Požgayová   05:28:05

V kategórii polmaratón – muži 
(2561 bežcov splnilo limit) 

nás reprezentoval:
1877. Jardo Barančík  02:10:25

V kategórii polmaratón – ženy 
(1058 bežkýň splnilo limit) 

nás reprezentovali:
765. Doda Lednická  02:22:37
794. Monika Barančíková  02:23:58

Všetkým bežcom blahoželáme k výsled-
ným umiestneniam a tešíme sa na ich ďalšie 
bežecké úspechy, ktorými budú reprezento-
vať naše mesto.

VM

Konopné reminiscencie
Podjavorinské múzeum v Novom Meste 
nad Váhom Vás pozýva na zimnú výstavu 
Konopné reminiscencie, ktorá predstavuje 
tvorbu Boženy Adamicovej, majsterky ľudo-
vej umeleckej výroby. Rodáčka z Moravského 
Lieskového sa vracia do Nového Mesta nad 

Váhom pripomenúť svoju výšivku, v ktorej 
vychádza z tradičnej tvorby milovaného rod-
ného kraja, pričom zdôrazňuje krásu a  vše-
strannú použiteľnosť domáceho konopného 
plátna. Výstava je obohatená o predmety zo 
zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne, 
ktoré Vám priblížia zimné práce a zvyky 
našich prastarých mám. Príďte sa presvedčiť sa, 
že ani tradičná domácka výroba nie je nudná.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 
16. novembra 2018 o 16:00 hod. 

Výstava potrvá do 29. marca 2019. 
V Podjavorinskom múzeu bude zároveň tra-
dične sprístupnený aj pohyblivý betlehem od 
Mariána Mikulca zo Zemianskeho Podhradia. 

Deti do 15 rokov majú do 
Podjavorinského múzea vstup zdarma.

Pozývame na krst knihy 
Nárečie Starej Turej

Dňa 9. novembra 2018 sa usku-
toční krst novej knihy spisovateľky 
Evy Tomisovej – Remeslá Starej 
Turej. Stretnutie s autorkou a pre-
zentácia knihy začne o 17.00 hodine 
v Stredisku cezhraničnej spolupráce 
Domu kultúry Javorina.

 23. 11. Tajomstvo z Tell el Amarny a mury Jericha
  príbeh putovania z otroctva do zasľúbenej zeme

 24. 11. Tutanchamon
  chlapec, ktorý sa stal faraónom

 25. 11. Egypt v proroctvách Biblie
  čo hovorí Biblia o konci veľmoci staroveku

TAJUPLNÝ SVET FARAÓNOV 
         VO SVETLE BIBLIE

KDE: Kaviareň, Dom kultúry Javorina, STARÁ TURÁ
PREDNÁŠA: Bc. Marek Riečan

23. 11. - 25. 11. 2018 | vždy o 18:00 hod.

potvrdzuje archeológia Bibliu?


