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hasič. zbrojnice 
v Topoleckej
str. 3

Staroturanské 
farmárske 
trhy
str. 5

 n Mgr. Anna Činčuráková Tipulová 
evanjelická farárka

Páči sa mi myšlienka o sviatkoch bez 
umelých kvetov a kahancov, ktorú si nie-

ktoré mestá osvojili. Chránia nielen životné 
prostredie, ale sú aj pekným obrazom toho, 
že aj my ľudia sme len ako živé kvety, ktoré 
sú krásne na určitý čas, no zakrátko zvädnú 
a rozpadnú sa. 

Keď v tieto dni budeš stáť pri hroboch 
tých, čo nás predišli z tejto zeme, a pomy-
selne sa pred tebou otvorí brána večnosti, 
pripomeň si, že každý z nás ňou raz bude 
musieť prejsť. A už tu a teraz sa rozhoduje 
o tom, ako ňou prejdeme. Môžeš ňou prejsť 
slobodne a radostne priamo do Otcovho ná-
ručia, pretože On ťa prevedie na druhú stranu, 
keď príde tvoj čas. 

Tieto dni nás všetkých vytrhnú z ilúzie 

nesmrteľnosti, obnažia prázdnotu našich 
nezmyselne uponáhľaných dní a pripomenú 
nám, že sme len ľudia. A keď sa otvorí temno-
ta toho ako žijeme, keď budeme stáť uprostred 
svojich vlastných bojov, zlyhaní a trápenia, 
keď ti život nebude dávať zmysel a čierna zem, 
ktorá kryje našich blízkych, bude výkrikom 
tvojej bolesti, pripomeň si, že existuje Niekto, 
kto už raz vstúpil do samého epicentra Zla 
a beznádeje, aby ho porazil. A rád to urobí 
znova, aby ťa z nej vytrhol a vrátil ti nádej! 

Prehodnoťme čas a hĺbku našich dní 
na zemi, aby sme nestratili niečo podstatné 
a neprišli o to, ako nás večný Boh nadovšetko 
miluje! 

„Lebo tak Boh miloval svet, 
že svojho jednorodeného Syna dal, 

aby nezahynul, ale večný život mal 
každý, kto verí v Neho.“ Ján 3, 16

POZVÁNK Y

 n Vysnívaná kariéra 
podľa temperamentu 
9. 11. 2021 o 16.30. hod., 
DK Javorina

 n Burza detských kníh, 
hračiek a dopravných 
prostriedkov   
16. a 17. 11. 2021, MC Žabka

 n Keď sa povie... šikana  
23. 11. 2021 o 17.00 hod., CVČ

 n ilustračné foto

Pamiatka zosnulých 
 (krátke duchovné zamyslenie)
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Prestavba 
priemyslovky 
na Mestský dom  
je dokončená!

 n Technotur s. r. o.

Na Starej Turej je od 1. októb-
ra tohto roku v prevádzke nová 
budova s názvom Mestský dom. 
Ide o budovu na Ulici gen. M. R. 
Štefánika, v minulosti známu aj 
ako priemyslovka alebo Súkrom-
ná hotelová akadémia. Dnes je 
sídlom viacerých mestských or-
ganizácií a oddelenia výstavby 
mestského úradu. Na prízemí sa 
nachádza vstupný priestor spo-
lu s recepciou a Mestská polícia 
Stará Turá, ktorá má samostatný 

vstup vedľa hlavného vchodu. Na 
prvom poschodí sídli spoločnosť 
Lesotur a Oddelenie výstavby, 
územného plánu a ŽP. Na naj-
vyššom, druhom poschodí sídli 
spoločnosť Technotur a Hlavná 
kontrolórka mesta Stará Turá.

S rekonštrukciou Mestského 
domu sa začalo v priebehu roka 
2019. Budova prešla zateplením, 
vymenili sa okná, elektrické 
rozvody a rovnako sa robili i dis-
pozičné zmeny vyhovujúce kan-
celárskym priestorom. Vďaka po-
užitiu jednoduchých, základných 

úprav a nového vstupu získala 
moderný vzhľad. Dokončenie ce-
lej prestavby trvalo približne dva 
roky, nasledovali finálne úpravy, 
zariadenie interiéru a vybavenie 
potrebnými pomôckami. Účelne 
vybavený je i samotný interiér 
a občanom ponúka vyšší kom-
fort pri vybavovaní ich záležitostí. 

Nový Mestský dom pracuje 

aj s niektorými smart technoló-
giami, a to najmä v oblasti za-
bezpečenia či ventilácie. Celá 
budova bude fungovať v nových 
úradných a pokladničných ho-
dinách, ktoré sú rovnaké ako 
na Mestskom úrade. Veríme, že 
Mestský dom bude slúžiť ako 
občanom, tak aj zamestnancom 
mnoho rokov.

30. výročie 
založenia 
Mestskej 
polície 
 v Starej Turej

 n Kancelária primátora

História tohto poriadkového útvaru v našom 
meste siaha do roku 1991, kedy bol potvrdený 
vznik mestskej polície vo všeobecne záväz-
nom nariadení číslo 3/1991. V súčasnosti je 
v aktívnej službe 10 príslušníkov. 

Vo štvrtok 30.9.2021 si tak mesto Stará 
Turá pripomenulo už 30. výročie založenia 
mestskej polície. V obradnej sieni mesta priví-
tal primátor Starej Turej súčasných i niekoľko 

bývalých príslušníkov mestskej polície. Ne-
chýbali pozvaní hostia, medzi ktorými bola 
Ing. Anna Halinárová, náčelník mestskej po-
lície z Myjavy plk. v. v. Ing. Mário Jamriška, 
ako aj riaditeľ spolu so zástupkyňou Obvod-
ného oddelenia polície Slovenskej republiky 
v Starej Turej pplk. Ing. Ján Dedík a npor. 
JUDr. Ivana Pomajbová Miková. 

Po krátkom kultúrnom programe sa 

aktérom podujatia prihovoril primátor mesta 
PharmDr. Leopold Barszcz a terajší náčelník 
mestskej polície Ing. Ľubomír Málek. Nasle-
dovalo odovzdanie pamätných plakiet, pod-
pisy do pamätnej knihy mesta a slávnostné 
podujatie zakončila prehliadka nových pries-
torov mestskej polície na Ulici gen. Milana 
Rastislava Štefánika.
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Vodovod v miestnej časti Trávniky  
sa pripravuje na kolaudáciu

 n Kancelária primátora

Dňa 11. októbra sa v miest-
nej časti Trávniky uskutočnil 
kontrolný deň primátora mesta 
spolu so zástupcami spoločnosti 
Aquatur v súvislosti s 1. etapou 
budovania verejného vodovodu 
do tejto časti mesta.  Po mno-
hých rokoch došlo k tak prepot-

rebnému rozšíreniu vodovodnej 
siete do jednej z okrajových 
častí mesta. Po nevyhnutných 
úpravách existujúceho projek-
tu začali práce na tomto diele 
v máji tohto roku. Po osadení 
prečerpávacej stanice sa začalo so 
zemnými prácami pre položenie 
vodovodného potrubia. Zároveň 
došlo k budovaniu vodovodných 

prípojok k jednotlivým domom. 
V týchto dňoch sa práce podarilo 
ukončiť a verejný vodovod v tejto 
časti mesta sa pripravuje na jeho 
kolaudáciu a odovzdanie užíva-
teľom. Obyvatelia Trávnikov sa 
môžu postupne pripájať na verej-
ný vodovod a budú tak po mno-
hých rokoch využívať kvalitnú 
vodu z verejného pitného zdroja. 

Do budúcnosti vedenie 
mesta uvažuje aj o realizácii 2. 
etapy rozšírenia verejného vo-
dovodu na Trávnikoch. Týmto 
krokom dôjde ku komplexnému 
zásobovaniu tejto mestskej časti 
a zvýšeniu kvality jej obyvateľov 
na úroveň, ktorú si dnešná doba 
vyžaduje.

Rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice 
 v Topoleckej

 n Kancelária primátora

V meste Stará Turá pôsobí 5 dobrovoľných 
hasičských zborov. Okrem toho, ktorý je 
priamo v meste, sú to zbory v miestnych 
častiach Papraď, Drgoňova dolina, Súš a To-
polecká. Stav budov dlho zodpovedal úrovni 
ich údržby. Aj preto v roku 2017 reagovalo 
vedenie mesta na výzvu  Prezídia Hasičského 

a záchranného zbo-
ru na predkladanie 
žiadostí o poskyt-
nutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Minis-
terstva vnútra Slovenskej republiky. Účelom 
výzvy bola podpora zvýšenia ochrany pred 
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekon-
štrukcie a modernizácie stavieb a opravy 
budov. Prostredníctvom tejto dotácie boli 
doteraz zrekonštruované viaceré budovy 
hasičských zbrojníc v Starej Turej. Posledná 
budova, ktorá sa rekonštruovala, je hasičská 
zbrojnica v Topoleckej, ktorá bola postavená 
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Na 
projekt bolo možné požiadať dotáciu do 30 
000 € so spolufinancovaním vo výške naj-
menej 5 % z celkových výdavkov z vlastných 
prostriedkov. Našej žiadosti bolo vyhovené 
a dotácia bola poskytnutá vo výške 29 841,66 
€. Samozrejme, táto suma je z pohľadu nevy-
hnutných opráv nepostačujúca a preto mesto 
prispelo vlastnými finančnými prostriedka-

mi vo výške približne 30 000 €. Prístavba 
a zväčšenie priestorov pomôže k zlepšeniu 
podmienok zásahovej činnosti dobrovoľných 
hasičov. V celej budove bolo potrebné zabez-
pečiť vykurovanie a výmenu garážovej brány 
za rolovaciu, výmenu okien, čím sa zabezpečí 
zvýšenie energetickej hospodárnosti budo-
vy zlepšením tepelno-izolačných vlastností 
budovy. V zmysle Zmluvy o poskytnutí do-
tácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky bol termín dokončenia rekonštrukcie 
a prístavby požiarnej zbrojnice 31. december 
2021, ktorý sa podarilo splniť. V súčasnosti 
je už budova skolaudovaná. 

Samotnou rekonštrukciou sme naplnili 
cieľ skvalitniť podmienky a prácu dobrovoľ-
ných hasičov, ale zároveň aj skrášlili prostre-
die v našom meste.
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Stretnutie  s opatrovateľkami
 n MsÚ Stará Turá

Dňa 7.10.2021 sa uskutočnilo stretnutie zá-
stupcov mesta s opatrovateľkami. Zástup-

kyňa primátora poďakovala v mene mesta 
opatrovateľkám za ich záslužnú prácu, ktorá 
je počas pandémie koronavírusu oveľa ná-
ročnejšia, než v bežnom režime. Klientom 

terénnej opatrovateľskej služby i ZOS a opat-
rovateľkám samotným popriala hlavne dobré 
zdravie.

 Sobota  v znamení krstu
 n Kancelária primátora

Dňa 9. októbra sa v priestoroch Domu kul-
túry Javorina krstila Kniha – Rýmované vy-
právačky starého tura.  

Autorkou knihy je rodáčka zo Starej Tu-
rej Katarína Holubeková Naďová. V úvode 
predniesli dve básničky priamo z knihy de-
tičky, ktorým je i táto knižka venovaná. Na 

jednotlivých stránkach sa zoznámia s 10 
zaujímavými miestami v meste, ktoré sú do-
plnené krásnymi ilustráciami žiakov ZUŠ 
Stará Turá. 

Následne v krátkom príhovore predsta-
vila svoje dielo priamo autorka a nasledoval 
symbolický krst primátora mesta, ktorý lipo-
vými listami uviedol knihu do života. 

V závere sa poďakovala autorka pani Evke 

Tomisovej (autorka viacerých kníh o Starej 
Turej), pretože jej bola inšpiráciou k vydaniu 
tejto pútavej knižky.

Symbolický krst bol doplnený o výstavu 
takmer 100 kresieb a ilustrácií, ktoré si počas 
dňa mohli návštevníci pozrieť.

Prajeme autorke aj knižke, aby sa im vo 
všetkom darilo a robili radosť svojim čitate-
ľom. 

 n autorka spolu s rodinou

 n autorka spolu s pani Tomisovou  n krst knihy lipovými listami
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 Staroturanské 
 farmárske trhy

 n Eva Adámková, Dom 
kultúry Javorina

Zdravá výživa, zdravý životný 
štýl – to sú témy na siahodlhé 
diskusie. V dnešnej dobe sa na 
nás priam sypú informácie, čo 
jesť, čo naopak nejesť, ktoré po-
traviny sú tie naj, ktorým by sme 
sa mali vyhnúť, čo s čím kom-
binovať, ako pripravovať jedlo, 
kedy jesť, ako uprednostniť lo-
kálne potraviny a podobne. 

V minulosti gazdinky naku-
povali len základné potraviny, 
lebo väčšinu surovín potrebných 
v kuchyni si dopestovali i docho-
vali. Často s námahou, v pote 
tváre. Potravín nebolo veľa, ale 
boli kvalitné, zdravé, dnešným 
slovníkom „v biokvalite“. Ľudia 
si ich vážili, neplytvali nimi. Na 
skromné, ale podstatne zdravšie 
varenie postačovali zásoby v špaj-
zi, či v pivnici. Obchod navšte-
vovali len sporadicky. V sieťovke 
(taška, ktorá sa bežne používala 

k nákupu) si domov odniesli 
cukor, múku, mlieko, chlebík. 
V potravinách postačovali bežné 
košíky, o nákupných vozíkoch sa 
v tom čase ani nechyrovalo. Dnes 
si častokrát v supermarketoch, 
pri pohľade na tovarom preky-
pujúce obrovské vozíky, kladiem 
otázku, či je možné aby bežná 
rodina skonzumovala takéto 
množstvo potravín bez toho, aby 
časť neskončila v odpade. Neho-
voriac o zložení. Množstvo po-
lotovarov, sladkostí, skrátka „to 
najlepšie z najlepšieho“. O tom, 
čo dnes jeme, vo veľkej miere roz-
hodujú obchodné reťazce. Diktu-
jú, čo máme jesť a presviedčajú 
nás o tom, že nám ponúkajú to 
najlepšie.

Kedysi vidiek ľudí uživil. 
Dnes 80% ľudí žijúcich na vidie-
ku nič nepestuje. Veď načo! Bo-
hatá ponuka v supermarketoch 
im postačuje. Tí, ktorí dbajú o to, 
čo dajú na tanier sebe alebo svo-
jim najbližším, viac nakupujú na 

tržniciach, alebo priamo z dvora. 
I toto bolo jedným z podne-

tov, keď sme sa v dome kultúry 
rozhodli, že v tejto náročnej 
a hlavne neistej dobe chceme 
dať širokej verejnosti  príležitosť 
získať domáce produkty. Prvý 
farmársky trh sme uskutočnili 
v jarnom období, období výsa-
dieb balkónov i záhrad. Množ-
stvo kvetov a priesad rôzneho 
druhu zaplnilo námestie všetký-
mi farbami. K tomu dobré domá-
ce produkty a spokojnosť bola na 
všetkých stranách. Na jeseň sme 
trh opäť zopakovali  s obdobným 
tovarom, príznačným pre toto 

obdobie. I keď musíme dodržia-
vať určité opatrenia a organizo-
vať iba „vysunutú“ tržnicu, bez 
akéhokoľvek občerstvenia, ktoré 
by mohli návštevníci skonzumo-
vať priamo na trhu, veríme, že 
aj trh v takomto rozsahu potešil. 
Domáce poctivé sirupy, džemy, 
med, pomazánky, krásne zdobe-
né medovníčky, ovocie i zelenina, 
kvety i dreviny. To bola ponuka 
jesenných trhov. V predvianoč-
nom čase by sme radi pokračo-
vali v tomto trende, s nádychom 
Vianoc. A pri priaznivej situácii 
i s rozšírením sortimentu. Ale to 
je zatiaľ len našim prianím. 

Dňa 25. októbra 2021 oslávila svoje životné ju-
bileum 85 rokov pani Mgr. Elena ONDRÁŠI-
KOVÁ, bývalá dlhoročná správkyňa Mestského 
múzea v Starej Turej. 

Milá pani Ondrášiková, zo srdca Vám prajeme 
veľa zdravia, lásky, spokojnosti a dobrej nálady! 

 n Kolektív Domu kultúry Javorina Stará Turá
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 Správička 
 z cévečka...

 n VěraTepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

Na november 2021 pripravujeme tieto podujatia:
 § Rýchlochodci (utorok 2. 11. o 16.00 hod., zraz pri CVČ) 

– 5 km rýchlej chôdze do Dúbravy a späť pre zdravé srdce 
a cievy. Akcia je určená pre decká II. stupňa ZŠ. Treba 
sa prihlásiť vopred, najneskôr do pondelka 1. 11. 2021).

 § Vysnívaná kariéra podľa temperamentu (utorok 
9. 11. 2021 o 16.30 hod. v DK Javorina) – motivačná 
prednáška pre tých, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom 
smerovaní (žiaci 8. a 9. ročníkov a ich rodičia, maturanti, 
verejnosť).

 § Zvieratká tety Janky (utorok 16. 11. 2021 v čase 
od 15.15 – 16.15 hod. v CVČ) – priestor pre rodičov 
s deťmi, ktorí majú záujem zoznámiť sa s našou malou 
MINIZOO.

 § Keď sa povie... šikana (utorok 23. 11. 2021 o 17.00 hod. 
v CVČ) – diskusný klub pre násťročných so záujmom 
o rôzne spoločenské témy. Z dôvodu protikoronových 
opatrení je potrebné sa na akciu prihlásiť vopred, a to 
do 19. 11. 2021).

Sledujte našu webovú stránku a facebook, kde budú vždy 
v predstihu zverejňované podrobné informácie. Srdečne vás 
pozývame a tešíme sa na vás.

 n Po námestí na kolieskach 2021 
s finančnou  podporou Nadácie ŽIVOT

 n Po námestí na kolieskach
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Súťaž!
Vyhrajte balíček produktov z Informačnej kancelárie!
Skráťte si čoraz dlhšie večery a zabavte sa! Vylúštite osemsmerovku, vyplňte 
zlosovací ústrižok a vhoďte ho do urny v Dome kultúry Javorina Stará Turá 
najneskôr do 16. novembra 2021. Možno sa šťastie usmeje práve na Vás J
Meno výhercu sa dozviete v decembrovom čísle Staroturianskeho 
spravodajcu.
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Dom kultúry Javorina

Pripravovať programy v tomto neistom obdo-
bí je nesmierne ťažké. Ťažké nielen z dôvodu 
výberu programov, ktoré majú potenciál zau-
jať Vás, divákov, ale najmä z dôvodu neistej, 
meniacej sa situácie.

V čase, keď pripravujeme aktuálne číslo 
spravodajcu, je okres Nové Mesto nad Váhom 
zaradený do I. stupňa ohrozenia – červená 
farba. Znamená to pre nás kapacitné obme-
dzenie na podujatia, ak by sme chceli vychá-
dzať v ústrety všetkým záujemcom o kultúrne 
dianie. A tu platí, že čím menej divákov na 
podujatí, tým by muselo byť vstupné vyššie, 
aby sme dokázali pokryť aspoň honorár účin-
kujúcich. Ak by sme zvolili režim Kompletne 
zaočkovaní, mali by sme síce (až do fázy III. 

stupňa ohrozenia) neobmedzenú kapacitu. 
Vzhľadom na číselný údaj zaočkovanosti 
nášho okresu tak nastáva opäť problém, či by 
zaočkovaných návštevníkov bolo dosť.

Preto sme sa v Dome kultúry Javorina 
rozhodli v tejto neistej dobe na najbližšie ob-
dobie upustiť od organizovania väčších hro-
madných podujatí, aspoň do doby, kedy bude 
situácia pre kultúru priaznivejšia. Dovtedy 
sa však budeme snažiť vychádzať nadšencom 
kultúry v ústrety aspoň pripravovanými vý-
stavami či filmovými premietaniami, vždy ale 
v súlade s platnými opatreniami. Sledujte pre-
to našu webovú a facebookovú stránku, kde 
Vás budeme o aktuálnom dianí informovať!

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Už len kytičku kvetov vám na hrob môžeme dať 
a s láskou v srdci na vás spomínať...

Dňa 9.10.2021 sme si pripomenuli 20. výro-
čie úmrtia našej babičky a prababičky, pani 
Emílie VAGAČOVEJ z Trávnikov.
Dňa 14.11.2021 uplynú 4 smutné roky, 
čo nás opustila naša maminka a babička, 
pani Eva VAGAČOVÁ z Trávnikov a žiaľ 
10.11.2021 uplynie 9 mesiacov, čo nás opus-
til po ťažkej chorobe brat a otec, pán Vladi-
mír VAGAČ z Trávnikov, naposledy bytom 
v Melčiciach.

Hoci ste odišli, niet vás medzi nami, 
ale v našich srdciach žijete stále s nami.

Kto ste ich poznali, spomínajte s nami.

Všetko sa rozplynulo,  
len stopy jeho lásky a spomienky na jeho dobré 

srdce ostali.

Dňa 15.12.2021 si pripomína-
me 1. výročie úmrtia a zároveň 
75. narodeniny, kedy nás opus-
til môj milovaný manžel, otec, 
ujo, dedko, švagor, brat Štefan 
RÁCZ. 

S láskou spomína manželka Jana s rodinami.

•

Dňa 13. novembra 2021 uplynie 
desať rokov odo dňa, keď nás 
navždy opustil milovaný man-
žel, otec, dedko a pradedko Ján 
KUBEČKA. 

S láskou spomínajú 
manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 25.10.2021 uplynul prvý 
rok, kedy nás navždy opustila 
naša milovaná mama, sestra, 
babička, prababička, svokra, 
teta, suseda a priateľka Alžbe-
ta JEŽÍKOVÁ. Kto ste ju po-

znali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína celá pozostalá rodina.

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Glaeser, E.: Triumf mesta

Hanzelová, K.: Princezné – lásky, tragédie, 
škandály na európskych panovníckych 
dvoroch

Marrs, J.: Spriaznené duše

Fartelová, M: Červená veža smrti

n DET EK T Í V K Y
Kepler, L.: Lovec králikov

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Voss, Ch.: Nikdy nedělej kompromis

Hričovský, I.: Osvedčené rady do záhrady

Sliacky, M.: Pekelný raj – potulky africkou 
divočinou

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Ščerba, N.: Časodejovia 2. Srdce času 

(fantazijný román pre mládež)

Kinney, J.: Denník odvážneho bojka 15. 
Dolu vodou

n DET SK Á 
NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Brown, C.: Vesmírna stanica

Kol.: Atlas sveta (Moja veľká kniha 
odpovedí)

Staniszewska, A.: Šach – škola hry pre deti

NAVŠT E VA DET Í ZO Z Š
V jesennom období nás navštívili deti zo ZŠ. 
Predstavili sme im knižnicu, vypožičiavanie 
kníh. Rozprávanie sme si spestrili krátkymi 
hádankami. S menšími deťmi sme si čítali 
z knihy Kristy Bendovej Čačky hračky a vy-
tvárali malé darčeky. 
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Dňa 5. 10. 2021 
uplynulo 8 smut-
ných rokov, čo nás 
opustila mamina, 
babička Drahosla-

va BAČOVÁ . Dňa 10. 11. 2021 uplynie 
smutný rok, čo nás opustil otec, dedičko 
Vladimír BAČA. Veľmi nám chýbate.

S láskou a úctou spomínajú syn 
a dcéra s rodinami a celá rodina.

•

Dňa 29.10.2021 sme si pripome-
nuli 5. výročie úmrtia Eleny 
HANICOVEJ. 

S úctou a láskou v srdci 
spomína celá rodina.

•

Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 11.11.2021 uplynie rok od 
chvíle, čo nás vo veku nedoži-
tých 77 rokov navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, dedo 
a pradedo Viktor MAJESKÝ.

S láskou a hlbokou úctou spomínajú 
manželka a dcéry s rodinami.

•

Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach.

Dňa 20. novembra 2021 si pri-
pomíname prvé smutné výro-
čie, čo nás navždy opustila naša 
drahá mama, babka a prababka 
Ružena BIHÁRIOVÁ. Kto ste 

ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku a modlitbu.
S úctou, láskou a vďakou spomína celá rodina.

•

Dňa 13.11.2021 uplynie 1 rok, 
čo nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedo a star-
ký Ján VALENČÍK.

S láskou spomínajú 
manželka Helena, dcéra Janka 

s rodinou a syn Sveťo s rodinou.

Keď zomrie mamička, slniečko zájde,  
v srdci nám zostane smútok a chlad. 

V tom šírom svete sotva sa nájde, 
kto by ako mamička vedel mať rád. 

Rok je za nami, čo nepočujeme tvoj hlas, 
zostávaš medzi nami a spomienky žijú v nás.

24. 10. 2021 sme si pripomenu-
li 1. výročie úmrtia našej milo-
va nej babič k y,  prababič k y 
Marty KOŠTIALOVEJ. 

S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

•

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

Dňa 31.10.2021 uplynulo 6 
smutných rokov od nešťastnej 
tragickej smrti nášho syna, 
brata, krstného otca, priateľa 
a kamaráta Martina SÚROV-

SKÉHO vo veku nedožitých 37 rokov. Kto 
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou spomína celá rodina.

•

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

5. novembra uplynie 20 rokov, 
čo od nás navždy odišla naša 
drahá mamina a babička Mária 
URMINSKÁ.

•

Odišiel si tíško, bez rozlúčky, nie si už medzi nami, 
no v našich srdciach stále ostaneš s nami.

Dňa 22.11.2021 si pripomína-
me uplynulých 5 rokov, 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 9.11.2021 uplynú 4 roky, čo 
nás navždy opustil náš drahý 
a milovaný manžel, otec, dedko, 
švagor a krstný František 
KOSTKA. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. Máme ťa v na-
šich srdciach.

S láskou spomínajú manželka, deti, 
vnúčatá a ostatná rodina.

•

Vo sviečkach horí nádej, sny a viera, 
že ten, kto žije v srdciach, nezomiera.

Dňa 9.11.2021 uplynie 9 rokov, 
čo nás opustil môj brat, ujo, 
švagor Miroslav MALÁR.

S láskou spomína 
sestra s rodinou.

MATRIČNÉ 
OKIENKO

n VÍTAME BÁBÄTKÁ

Ján Košnár

Počet narodených detí: 4

n UZATVORILI MANŽELSTVO

Juraj Tóth (Stará Turá) a Mária 
Zemková (Stará Turá)

Počet uzavretých manželstiev: 5

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY

Anna Molcová, Jolana Madrová, Mgr. 
Branislav Kovár, Miroslav Michalec, 
Jarolím Kotula, Ľuboš Šedovič, Ing. 
Peter Hudcovic

Počet úmrtí: 9

Smútočné spomienky sú 
uverejňované výhradne na 
žiadosť pozostalých a preto 
redakcia uverejňuje všetky 

dodané smútočné oznámenia 
bez úprav a bezplatne!
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Pred 100 rokmi  bol položený základný 
kameň Masarykovej štátnej meštianskej školy

 n Lucia Poľanská 
Mestské múzeum Stará Turá 
foto: archív múzea

V roku 1920 staroturianske obecné zastupiteľstvo podalo návrh na 
pražské Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe, aby povo-
lilo v Starej Turej zriadiť meštiansku školu. Za týmto návrhom stál 
predovšetkým evanjelický farár Ján Drobný a Ján Nepomuk Wallo. 
Obec sa zaviazala poskytnúť na stavbu meštianskej školy pozemok 
a všetok potrebný materiál (pálenú tehlu, kameň, drevo, vápno a pie-
sok), zabezpečiť v budove kúrenie i údržbu. Takisto sa zaviazala, že 
v prípade zavádzania elektrického osvetlenia v obci, ho bezplatne 
zriadi aj v budove školy. Ministerstvo žiadosti vyhovelo a navrhlo obci 
nájsť si dočasné priestory a začať s vyučovaním čo najskôr.
Vyučovanie sa začalo 24. septembra 1920, riaditeľom školy sa stal 
Jaromír Soukup. Otvorené boli dve triedy, v ktorých bolo spolu 142 
žiakov. Vyučovalo sa v priestoroch Útulne Modrého kríža a v dome 

stolára Michala Roháčka – v tzv. Hrubom dome. Žiakov vyučovali 
riaditeľ Soukup, jeho manželka Miloslava Soukupová, evanjelické 
náboženstvo Ján Drobný a Mária Bednárová, rímskokatolícke Ignác 
Gašparec, s výučbou ženských ručných prác vypomáhala Elena Vráb-
lová. V decembri sa k učiteľskému zboru pripojil Jozef Hrubeš (poč-
ty, nemčina), vo februári 1921 nastúpila Terézia Applová (nemčina), 
francúzštinu vyučoval učiteľ štátnej ľudovej školy Bernard Svoboda.

Návšteva prvého československého  
prezidenta T. G. Masaryka v Starej Turej

Dňa 23. septembra 1921 prechádzal automobilom k pamätníku M. R. 
Štefánika na Bradle vtedajší prezident ČSR Tomáš Garrique Masaryk. 
Cestou sa zastavili aj v Starej Turej, kde ho všetci obyvatelia radostne 
vítali hneď pri troch slávobránach. Vtedajší richtár Tomáš Roháček 
srdečne privítal prezidenta podľa slovenského zvyku, chlebom a soľou. 
Evanjelický farár Ján Drobný v príhovore k prezidentovi vyslovil aj 
prosbu občanov, aby meštianska škola, ktorá sa tu bude stavať, mohla 
niesť jeho meno. Názov Masarykova štátna meštianska škola sa na-
chádzal na priečelí budovy do roku 1948.
Škola bola postavená na mieste obecného hostinca, ktorý bol zbúraný 
v júli 1921. Stavbu pomohli odpratávať aj mnohí Staroturanci. Dňa 27. 
októbra 2021 sa konalo odovzdanie stavebného miesta staviteľskej fir-

 n V nedeľu 26. septembra 1920 sa konala verejná slávnosť 
otvorenia školy v dočasných priestoroch. Hrubý dom

 n Návšteva T. G. Masaryka v Starej Turej 23. septembra 1921

 n Obec postavila tri slávobrány na dvoch koncoch mesta a pri 
rezbárskej škole. Slávobrána zhotovená rezbárskou školou budila 
najväčší obdiv.

 n  Prví žiaci meštianskej školy, šk. rok 1920/1921 
Riaditeľ Soukup, učitelia M. Soukupová, J. Hrubeš, T. Applová. 
Útulňa Modrého kríža



www.staratura.sk 1111/2021 STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA

me Hlavaj-Palkovič-Uličný z Turčianskeho Sv. Martina v prítomnosti 
architekta Pinkasa. Základný kameň školy bol položený 13. novembra 
1921, pri tejto príležitosti sa konala i slávnosť. 
Znenie dokumentu uloženého v základnom kameni Masarykovej 
štátnej meštianskej školy spolu s bronzovou plaketou prezidenta 
TGM, fotografiami prvých žiakov a pamätnými mincami:

„Táto štátna meštianska škola prezidenta T. G. Masaryka na Sta-
rej Turej vystavená bola vo štvrtom roku národnej slobody a jestvovania 
Československej republiky spoločnou rukou uvedomelých občanov starotu-
ranských a štátu československého tak, že obec darovala miesto, kde stával 
obecný hostinec a stavebný materiál v hodnote 1 a pol mil. Kčsl., štát ju 
postavil a vnútorným zariadením opatril v obnose 2 mil. Kčsl. Základný 
kameň položený bol 13. listopadu 1921.

Pravda víťazí.
Plány navrhlo Ministerstvo verejných prác v Prahe. Referent: architekt 

Feigl, kreslil: referát verejných prác v Bratislave, stavbu previedli stavite-
lia: Hlavaj, Palkovič a Uličný z Turč. Sv. Martina.“
Škola bola slávnostne otvorená 17. septembra 1922. Pred budovou 

školy postavili veľkú tribúnu, pri ktorej sa zhromaždili obyvatelia 
Starej Turej, ale i okolitých miest a obcí. Pozvanie prijali minister 
školstva a národnej osvety Vavro Šrobár, kanonik Ľudovít Okánik, 
vládny referent Ján Janšák, hlavný novomestský slúžny Karol Dvo-
řák, školský inšpektor Miloš Buľovský, poslanec Dezider Kovačič 
a i. Slávnosť otvoril úvodným slovom Ján Wallo, ktorý privítal hostí 
a všetkých prítomných, po ňom prehovoril čestný občan Starej Turej 
Ľudovít Okánik, tiež minister školstva Vavro Šrobár a ďalší. V rám-
ci programu vystúpil aj spevokol meštianskej školy. Pri príležitosti 
otvorenia školy bola v budove odhalená bronzová busta prezidenta T. 
G. Masaryka, zhotovená prof. Pekárkom z Prahy.

Vyučovanie v novej škole sa začalo 2. októbra. Do nových lavíc si 
zasadlo spolu 236 žiakov v 4 triedach. Počet detí sa postupne zvyšoval.
Viac fotografií k tejto téme nájdete na aktuálnej výstave v Mestskom 
múzeu v Starej Turej.

Kronika Starej Turej. 1925 – 1954.374 s. Rukopis.
Kronika Masarykovej štátnej meštianskej školy na Starej Turej, I. diel. 
1920 – 1945. 189 s. Rukopis.

 n Hostinec Štefana Úradníčka. Na jeho mieste bola postavená 
škola

 n Stavba školy, máj 1922
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TRIEDIME 
ODPAD – OLEJ
Všetky oleje, ktoré bežne používame v kuchyni, čiže pot-
ravinárske a jedlé oleje a tuky, ako sú napríklad olej zo 
smaženia alebo fritovania, olej a tuky z konzervy, sadlo, 
maslo, margarín a podobne, možno recyklovať. Stačí, ak 
ich budeme zlievať do čistej plastovej f ľaše, ktorú keď 
naplníme, poriadne uzatvoríme a vhodíme do hnedého 
kontajnera na olej. Takýto vytriedený olej sa stane hod-
notnou surovinou pri výrobe druhej generácie biopalív 
do lietadiel a áut. A navyše sa okrem oleja zrecyklujú aj 
plastové PET f ľaše. Do hnedých kontajnerov na olej 
nepatria motorové, mazacia a iné technické oleje.

Naopak, ak vylievame použitý olej do umývadla ale-
bo toalety hrozí, že sa odpadové potrubie môže časom 
upchať. Navyše si väčšina čističiek odpadových vôd ne-
dokáže s olejom poradiť a preto často končí ako súčasť 
vody v riekach

Ďakujeme, že triedite!

 n Technické služby Stará Turá

Začiatok novej sezóny
 n MBK Stará Turá 

Prípravy na novú sezónu začali začiatkom augusta, kedy sa po kratšej prestávke 
hračky vrátili naspäť do telocvične. V auguste viacero tímov absolvovalo kondič-
né sústredenie v Tábore Podvišňové, kde sa nielen pripravovali, ale aj utužovali 
kolektív. 

Počas septembra sme každý víkend organizovali prípravné turnaje, aby nás 
preverili pred začiatkom sezóny. Zostáva nám len dúfať, že zostaneme v telocvični 
čo najdlhšie a nebudeme musieť prerušiť v poradí už tretiu “covidovú sezónu”. 

Nábor nových basketbalistiek 
Prihláste svoju mladú športovkyňu do basketbalovej prípravky. Tréningy prebie-
hajú pod vedením kvalifikovaných trénerov a sú realizované zábavnou a aktívnou 
formou. Určené sú pre všetky dievčatá, ktoré sa chcú pravidelne hýbať. Pre diev-
čatá prídeme do družiny a odvedieme ich priamo na tréning do športovej haly. 

HARMONOGRAM TRÉNINGOV:
UTOROK a ŠTVRTOK 13:30 – 14:30 

v športovej hale na štadióne. 

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať náš klub. 

BASKETBALOVÝ KLUB MBK STARÁ TURÁ

ORGANIZUJE PRE
ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

NÁBOR DO BASKETBALOVEJ
PRÍPRAVKY PRE DIEVČATÁ
3. A 4. TRIEDY ZŠ - ROČNÍKY 
NARODENIA 2011 A MLADŠIE

BASKETBALOVÁ PRÍPRAVKA SA KONÁ:

V športovej hale na štadióne
PONDELOK 14:30 – 16:00
ŠTVRTOK 13:30 – 14:30 

Dievčatám sa v prípravke budú venovať
kvalifikovaní basketbaloví tréneri:
Marek Jurík a Tatiana  Moravčíková

V prípade záujmu o účasť prosím pošlite
mail so základnými údajmi dieťaťa:
meno a priezvisko dieťaťa, ZŠ a trieda ktorú
navštevuje, telefónne číslo a email rodiča
prípadne ŠKD a meno vychovávateľa na adresu:
ta. moravcikova@gmail.com
alebo nás kontaktujte telefonicky na:
0917 576 985

Kontakt :

Marek Jurík, 0905 206 055
Táňa Moravčíková, 0917 576 985
mail: ta.moravcikova@gmail.com

Viac informácie na naše stránke
http://www.mbkstaratura.sk

Prídite sa  s vašou dcérou aj nezáväzne pozrieť 
na tréning dievčat, stačí si zobrať len športový 
úbor a obuv do telocvične. Do konca roku 
bez poplatku. Covid obmedzenia na deti do 12 
rokov neplatia

nábor nových basketbalistiek
Čo všetko basketbal s nami prináša?
*športová príprava s pravidelnou regeneráciou
*trénovanie s kvalifikovanými trénermi
*účasť na celoslovenských aj medzinárodných 
súťažiach
*sústredenie v Tábore Podvišňové
*tímová spolupráca

Okrem tréningov zažiješ:
*Halloweenska prespávačka v hale
*športový deň s rodičmi s bohatým programom pre 
basketbalistky
*Mikulášsky tréning
*spoznávanie Slovenska počas výjazdov
*cestovanie do rôznych miest Európy
*možnosť stretnúť sa s extraligovými hráčmi a 
hráčkami
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať
Tatiana Moravčíková, 0917 576 985
mail: ta.moravcikova@gmail.com

MBK STARÁ TURÁ
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 5. ročník  Oskoruša 
Cup 2021

 n Mgr. Tomáš Malek

Posledný septembrový predĺžený víkend sa 
konal na kurtoch v Starej Turej 5. ročník 
Oskoruša Cup pre deti tenisového klubu. 
Veľmi nás teší, že i tento ročník bol podporený 
neziskovou mimovládnou organizáciou Na-
dácia Život Stará Turá, v rámci programu 
malých komunitných grantov. 43 detí bolo 
rozdelených do 9 skupín podľa veku a teni-
sových zručností. Tento turnaj bol zároveň aj 
tretím turnajom letnej sezóny. Deti po každom 
turnaji získavajú body do rebríčkov a bojujú 

o celkového víťaza Oskoruša Tour 2021. My 
ako tréneri a organizátori sme veľmi radi, že 
deti sa z roka na rok zlepšujú a môžeme vidieť 
krásne výmeny a dramatické zápasy. Chce-
me sa poďakovať Nadácii Život, všetkým 
sponzorom, priateľom tenisu, rodičom 
a starým rodičom za to, že podporujú deti, 
ktoré baví pohyb a milujú tenis. 

Štartovné a dobrovoľný príspevok v sume 
350 € bol venovaný 10-ročnému chlapcovi zo 
Starej Turej, Tadeášovi Konečnému, ktorému 
je diagnostikovaný detský autizmus. 

VÝSLEDKY TURNAJA:

Ružová skupina
1. miesto: Lenka Kandráčová
2. miesto: Julka Lisá
3. miesto: Alžbetka Šípošová
4. miesto: Jessica Matejdesová

Zelená skupina dievčat
1. miesto: Miška Popelková
2. miesto: Natálka Mocková
3. miesto: Magdalénka Matejáková
4. miesto: Janka Popelková

Modrá skupina dievčat
1. miesto: Bianka Jurášová  
2. miesto: Lucka Augustinová
3. miesto: Anetka Bachárová

Oranžová skupina
1. miesto: Peťo Lisý
2. miesto: Miuška Iva Chutniaková
3. miesto: Bianka Svítková
4. miesto: Alexík Oška

Zelená skupina chlapcov
1. miesto: Marek Kandráč
2. miesto: Matúš Dinga
3. miesto: Filip Markech
4. miesto: Lukáš Číčala

Fialová skupina
1. miesto: Lukáško Hulman
2. miesto: Matúško Suchý
3. miesto: Zarka Antalová

Žltá skupina
1. miesto: Dominik Danko
2. miesto: Niki Bachárová
3. miesto: Sárka Hankócyová
4. miesto: Niki Antalová

Modrá skupina chlapcov
1. miesto: Tomáš Malek
2. miesto: Janko Augustin
3. miesto: Marek Gulán
4. miesto: Adam Repta
5. miesto: Leo Dinga

Červená skupina
1. miesto: Naty Kaňová
2. miesto: Teri Bunčiaková
3. miesto: Klárka Hudečková
4. miesto: Niki Líšková
5. miesto: Timea Kováčiková



www.staratura.sk 1511/2021 STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA



16  MESAČNÍK MESTA STARÁ TURÁ
STAROTURIANSKY 

SPRAVODAJCA 11/2021

STAROTURIANSKY SPRAVODAJCA
mesačník mesta Stará Turá, ročník XXIX., číslo 11/2021 • ISSN 1338-9688 • Vydáva mesto Stará Turá, www.staratura.sk. Adresa redakcie a inzertného oddelenia: Dom kultúry Javorina, gen. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá, IČO: 36130125, 
tel.: 032/776 33 66, e -mail: spravodajca@staratura.sk • Predseda red. rady: Mgr. Miroslav Krč (miroslav.krc@staratura.sk) • Redakčná rada: Mgr. Miroslav Krč, Mgr. Danka Pribišová, Bc. Eva Adámková, PhDr. Věra Tepličková, Bc. Gabriela Hučková • 
Šéfredaktor: Mgr. Katarína Medňanská (tel.: 032/776 33 66, e -mail: spravodajca@staratura.sk) • Sadzba, tlač a distribúcia: T -štúdio, s. r. o. (www.t -studio.sk) • Vychádza začiatkom každého mesiaca, uzávierka čísla je vždy do 15. dňa predchádzajúceho 
mesiaca. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky štylisticky upravovať, zostručňovať, prípadne i neuverejniť. Za obsah platenej inzercie a reklamy zodpovedá inzerent (objednávateľ). Zaslané rukopisy, 
fotografie, kresby redakcia nevracia, ak nebolo dohodnuté inak • Registrácia: EV 2849/08. Cena reklamy: 0,80 €/1 cm2. Vlastníkom tohto periodika je mesto Stará Turá.

1,2,3 ATLÉTI 
Toto je naše atletické heslo.

Stále sa ma ľudia pýtajú, prečo ste založili 
atletický klub? Nebolo to vôbec jednoduché, 
ale pustili sme sa do toho a začali sme tréno-
vať deti. Prvý tréning bol na Dubníku a bola 
to skúška, či to vôbec bude fungovať. Bolo 
to minulý rok, keď prišla veľmi zlá situácia 
s Covid 19.

Opatrenia nás veľmi preverili a vyskúšali 
našu trpezlivosť a pevné nervy. Situácia nás 
donútila trénovať online cca 5 mesiacov. Deti 
to zvládli na jednotku.

Keď sa opatrenia konečne uvoľnili, pustili 
sme sa do toho a rozbehli klub v plnej paráde. 
Dali sme urobiť dresy a začali s tréningovým 
procesom dvakrát do týždňa.

Podarilo sa nám urobiť jednu skupinu 
okolo 10 detí, čo bola veľká paráda na za-
čiatok. Rok ubehol ako voda a náš klub má 
momentálne dve skupiny. V jednej skupine 
máme okolo 18 atlétov s vekovým rozhraním 
4,5 až 6 rokov, druhá skupina má vekové roz-
hranie od 6,5 do 12 rokov a je v nej 22 atlétov.

Cieľom klubu je vychovať zdravých do-
spelých atlétov SR, do čoho sme sa aj my 
tréneri Boris Š. a Olinka D. pustili. Detská 
atletika ZsAZ pripravuje veľmi veľa pretekov 
pre našich atlétov a atlétky. Náš klub sa za tú 
dobu, čo sme registrovaní, zúčastnil mno-
hých atletických podujatí, kde sme získali 
krásne umiestnenia. Top preteky, na ktorých 
sme sa zúčastnili, boli:

Detská P-T-S, OH festival Šamorín, 
ZsAZ preteky, ZDBP, Čokoládová Tretra, 

Trojboj Detská atletika a domáci pretek 
1. ročník Športový deň. Vo všetkých spo-
menutých pretekoch sme získali medaile 
a nádherné umiestnenia.

Musím spomenúť deti, ktoré stále 
chodia po pretekoch a reprezentujú náš 
klub a mesto. Sú to atléti / atlétky: Michal 
H., Jakub K., Oliver P., Matias K., Ma-
xim K., Adam L., Milan O., Sebastián S., 

Matej M., Marek Z., Damian 
Ď., Timothy F., Elka Š., Ni-
kolka B., Sabínka Š., Marianka 
M., Ria H., Olívia M., Nelka 
M., Jasmínka T. Tieto deti sú 
stále na pretekoch a snažia sa 
dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Máme v klube aj ďalšie deti, 
ktoré časom budú tiež v tabuľ-
kách slovenskej atletiky, len 
všetko chce čas a trpezlivosť. 
Podmienky na trénovanie nie sú 
ideálne, ale my sa nevzdávame 
a trénujeme aj v takých podmien-
kach, čo nám dovoľuje mesto. Ale 
verím, že raz sa aj náš klub dočká 
pekného tartanového oválu a do-
skočiska.

Mame veľkú víziu, čo sa týka 
atletiky na Starej Turej, z roka na 
rok sa posúvame vyššie a vyššie. 
Klub funguje rok a pol a môžeme 
povedať, že už nás vnímajú iné klu-
by ako seberovných a meno Detská 

a mládežnícka atletika Stará Turá sa ozýva 
na veľmi dôležitých športových podujatiach. 
A to je úžasné, deti sú šikovné, chodia veľmi 
radi na tréningy a vo veľmi hojnom počte.

Dalo by sa písať strašne veľa, ale ak sa 
chcete dozvedieť o nás viac, pokojne príďte na 
tréning a uvidíte sami, čo tam robíme.

S pozdravom tréneri Boris Šumák a Olin-
ka Drahošová

 n Detská a mládežnícka atletika 
Stará Turá


