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 Mesto Stará Turá 
 získalo ďalšie 
významné ocenenie
Dňa 10. októbra portál TRANSPAREX udelil nášmu mestu ocenenie Zodpovedný 
obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania 
v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 3904 
hodnotených subjektov a získali najvyššie hodnotenie A+. 

V hodnotení sa uvádza, že verejné ob-
starávanie vykonávame profesionálne, 
s dôrazom na vysokú hospodárnosť 
a zabezpečenie čestnej hospodárskej 
súťaže. Zákazky realizujeme výrazne 
rýchlejšie než je celkový priemer a vy-
hrávajú ich transparentní a spoľahliví 
dodávatelia.

„Za toto ocenenie chcem poďakovať 
všetkým zamestnancom, ktorí sú zod-
povední za proces verejného obstaráva-
nia v našom meste. Kvalitná príprava 
zákaziek a ich rýchla realizácia nám 
tak pomáha mestu šetriť verejné finan-
cie a zvyšuje dôveryhodné postavenie 
nášho mesta v očiach občanov a celé-
ho Slovenska.“ povedal primátor mesta 
k udeleniu tohto ocenenia. 

Ocenenie Zodpovedný obstaráva-
teľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, 
a. s., ktorá projekt TRANSPAREX 
prevádzkuje.

n Kancelária primátora

Zvieratká tety Janky
8. 11. 2022 o 15:30 hod. 
Aktivita pre deti a rodičov, CVČ

Stretnutie v záhradách
9. 11. 2022 o 17:00 hod. 
Beseda, DK Javorina

Zimný kurz vlny
9. 11. 2022 o 17:00 hod. 
Kurz, DK Javorina

Mára ide do neba
9. 11. 2022 o 19. 00 hod. 
Filmové premietanie, DK Javorina

18. Valašský krajkársky 
a remeselný trh
11. 11. 2022 
Zájazd, DK Javorina

Nádej Dubček
13. 11. 2022 o 18:00 hod. 
Divadelné predstavenie, DK Javorina

Podmaľba na sklo
23. 11. 2022 o 15:15 hod. 
Aktivita pre deti, CVČ

Hranice lásky
23. 11. 2022 o 19. 00 hod. 
Filmové premietanie, DK Javorina

foto Lucia Filusová



2  MESAČNÍK MESTA STARÁ TURÁ
STAROTURIANSKY 

SPRAVODAJCA 11/2022

 Stará Turá  špičkou v transparentnosti
Dňa 6. októbra prevzal primátor Starej Turej za 
mesto prestížne ocenenie Transparency International 
Slovensko (TIS) za 3. miesto v rebríčku 
transparentnosti 100 najväčších miest na 
Slovensku. 

„Pri poslednom hodnotení v roku 
2018, kedy sme prevzali vedenie 
mesta, patrilo Starej Turej 75. 
miesto. I preto sme si s kolegami 
povedali, že aj toto vo volebnom 
období zmeníme. Naše úsilie 
bolo dnes korunované označe-
ním top TRANSPARENTNÉ 
MESTO V SR. Sme absolútnou 
špičkou v otvorenosti voči verej-
nej kontrole, vrátane obyvateľov 
mesta.“ povedal primátor mesta 
PharmDr. Leopold Barszcz pri 
preberaní ocenenia. 

Najväčšiu mieru transparen-
tnosti obyvateľom v roku 2022 
poskytuje mesto Partizánske so 
skóre takmer 88 %, nasleduje 
ostatný víťaz rebríčka Vranov 
nad Topľou s vyše 86 % a Stará 
Turá s takmer 84 %. Naše mesto 
získalo najvyšší rating transpa-
rentnosti A+, čo sa podarilo iba 
piatim mestám v SR! Stará Turá 
s 8,5-tisíc obyvateľmi patrila 

vôbec k najmenším 
vo výbere. Mesto sa 
tiež dostalo medzi 
trojicu skokanov 
rebríčka, keď si po-
lepšilo o 72 pozícií. 

„Patriť medzi top 
lídrov sa nám podarilo vďaka 
vysokému ohodnoteniu vo všet-
kých 109 hodnotených kritériách 
z 11 oblastí (napr. predaj a pre-
nájom majetku, hospodárenie, 
etika, konflikt záujmov, prístup 
verejnosti k informáciám, podiel 
verejnosti na rozhodovaní v sa-
mospráve, verejné obstarávanie, 
oblasť rozpočtu a zmlúv a pod.). 
Keďže sme koncom minulého 
roka získali aj cenu ZLATÝ 
ERB za rok 2021 pre absolút-
neho víťaza za najlepšie webové 
sídlo medzi samosprávami na 
Slovensku, je pre nás toto ďal-
šie prestížne ocenenie veľkou 
satisfakciou a potvrdením, že 

v spravovaní a rozvoji mesta ide-
me správnym smerom!“ 

„Chcem sa poďakovať všet-
kým kolegom, ktorí pochopili 
zmysel takéhoto prístupu k práci, 
nenechali sa odradiť, nevzdali sa 
a dotiahli v spoločnom úsilí tento 
ambiciózny zámer do mimoriad-
neho úspechu.“ uzavrel primátor 
mesta.

Podrobné výsledky a rebríčky 
samospráv sú uverejnené na web 
sídle Transparency International 
Slovensko (https://samosprava.
transparency.sk/).

 n Kancelária primátora 
foto: MsÚ, TIS

 Mesto Stará Turá sa umiestnilo 
 na popredných priečkach 
v hospodárení slovenských miest
Hodnotenie finančného zdravia poskytuje komplexný pohľad na 
hospodárenie samospráv, ktoré Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy (INEKO) zostavuje na základe vlastnej metodiky. Zahŕňa 
viaceré kľúčové parametre hospodárenia: celkový dlh, dlhovú službu, 
bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti.

Podľa INEKO koronakríza vrá-
tila viaceré ukazovatele hospodá-
renia samospráv viac rokov doza-
du. Klesli prebytky na bežných 
účtoch, dlh na obyvateľa vzrástol 
a viac záväzkov nebolo uhrade-
ných načas. Rok 2021 a teda 
ďalší rok pandémie koronavírusu 
zhoršil finančnú kondíciu slo-
venských miest. Priemerné skó-
re finančného zdravia za všetky 
mestá na Slovensku predstavuje 
hodnotu 4,35 z maximálnych 
6,00, čo je o 0,07 bodu menej 
ako rok predtým. Podľa predchá-
dzajúcich hodnotení boli mestá 

na vrchole svojho finančného 
zdravia počas rokov 2017 až 
2020 a aktuálny pokles znamená 
pomyselný návrat k stavu z roku 
2016.

Finančné zdravie mesta je 
jedným z určujúcich faktorov 
jeho rozvoja. Potešilo nás preto, 
že podľa zverejneného rebríčka 
hospodárenia slovenských miest 
spoločnosti INEKO, dosiahla 
Stará Turá historicky najvyššie 
umiestnenie – 7. miesto spome-
dzi 141 hodnotených miest. 

Toto umiestnenie a známka 
finančného zdravia pre Starú 

Turú 5,5 zo 6,00 s hodnotením 
výborné len potvrdzuje zodpo-
vedný prístup k mestským finan-
ciám aj v mimoriadne ťažkých 
a turbulentných časoch, napriek 
ktorým rozumným a zodpoved-
ným investovaním sa mesto na-
ďalej rozvíja.

Viac informácií o metodike 
a výsledkoch hospodárenia sa-
mospráv nájdete na portáli www.
hospodarenieobci.sk.

 n Kancelária primátora

 n Predstavitelia ocenených samospráv z Partizánskeho, Vranova nad 
Topľou a Starej Turej s riaditeľom Transparency International Slovensko

 n Ocenenie Transparency 
International Slovensko 
za 3. miesto v rebríčku 
transparentnosti 100 
najväčších miest na 
Slovenska pre Starú Turú
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  Prezidentka Zuzana 
Čaputová  počas regionálneho 
výjazdu navštívila v Starej Turej 
spoločnosť Chirana T. Injecta
V závere mesiaca august, konkréte vo 
štvrtok 25. augusta, sa v našom meste 
pristavila vzácna návšteva. Prezidentka 
Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 
navštívila počas svojho regionálneho vý-
jazdu myjavský región a krátku zastávku 
urobila aj u nás v Starej Turej. 

V Priemyselno-technologickom 
parku navštívila spoločnosť Chirana T. 
Injecta, aby osobne poďakovala vedeniu 
spoločnosti za dar, ktorý venovali Kance-
lári prezidenta pre pápeža Františka.

I keď prezidentka nebola na oficiál-
nej návšteve nášho mesta, jej privíta-
nie v technologickom parku prebehlo 
za účasti primátora mesta Leopolda 
Barszcza a riaditeľa spoločnosti Chirana 

T. Injecta Teodora Lysáka. 
Z ich rúk si pani prezidentka prevzala 

kytice a následne si už spoločne s riadi-
teľom spoločnosti prezrela výrobné linky 
v závode i špeciálnu výrobu injekčných 
striekačiek.

Ďalej v rámci svojej regionálnej náv-
števy sa pani prezidentka ešte stretla 
s predstaviteľmi samospráv, zástupcami 
spoločenských organizácií a inštitúcií 
v myjavskom regióne, navštívila Múze-
um Slovenských národných rád v Myjave 
i denné centrum seniorov v Brezovej pod 
Bradlom.

 n Kancelária primátora 
foto: Chirana T. Injecta, 
Kancelária prezidenta

O P R A V A
Vážení čitatelia, v októbrovom čísle Staroturianskeho spravodajcu bol pod nad-
pisom článku Prezidentka Zuzana Čaputová počas regionálneho výjazdu navštívila 
v Starej Turej spoločnosť Chirana T.Injecta duplicitne text predchádzajúceho článku. 
Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme a článok uverejňujeme v správnom znení.

Príspevok 
na prepravu 
 poskytovaný 
mestom Stará Turá
Mesto Stará Turá touto cestou dáva do 
pozornosti občanom s trvalým pobytom v Starej 
Turej možnosť uplatniť si nárok na príspevok 
na prepravu podľa nasledujúcich kritérií, ktoré 
sú podrobne upravené vo VZN mesta Stará 
Turá č. 2/2018 – Nar. o peňažnom príspevku na 
prepravu.   

 § Na aký účel tento príspevok možno 
poskytnúť?

Príspevok možno poskytnúť občanovi na prepra-
vu po území mesta Stará Turá a jeho miestnych 
častí, ktorý na návštevu zdravotníckeho zariade-
nia a spoločenských podujatí použije ľubovoľnú 
taxislužbu, zabezpečovanú osobou, ktorá má 
oprávnenie na vykonávanie prepravy.

 § Komu sa poskytuje? 
• občanovi vo veku 70 rokov a viac
• občanovi s ťažkým zdravotným 

postihnutým odkázaným na individuálnu 
prepravu osobným motorovým vozidlom 
podľa posudku alebo rozhodnutia 
vydaného príslušným Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR),

• občanovi s nepriaznivým zdravotným 
stavom s obmedzenou schopnosťou 
pohybu po rovine alebo po schodoch 
a obmedzenou schopnosťou orientácie 
uznaného obvodným alebo odborným 
lekárom

 § Komu sa neposkytuje?
• občanovi, ktorý poberá peňažný príspevok 

na prepravu z ÚPSVR,
• občanovi, ktorý poberá príspevok na 

prevádzku osobného motorového vozidla,
• občanovi, ktorý v predchádzajúcich 7 

rokoch dostal príspevok z ÚPSVR na 
kúpu osobného motorového vozidla

 § V akej výške sa príspevok poskytuje?
Príspevok je možné poskytnúť vo výške 50% 
preukázaných nákladov, najviac do sumy 30 Eur 
štvrťročne.

 § Kde a ako sa príspevok vybavuje?
Žiadosť o príspevok na prepravu občan podáva 
písomne a žiadosť musí obsahovať predpísané  ná-
ležitosti t. j. osobné údaje žiadateľa a osvedčenie 
skutočností rozhodujúcich na vznik nároku na 
príspevok na prepravu (tlačivo žiadosti je k dispo-
zícii na webovom sídle mesta, alebo na oddelení 
školstva a sociálnych vecí mesta  Stará Turá).

 n Oddelenie školstva a sociálnych vecí, MsÚ

 Stará Turá si za primátora opäť zvolila 
 PharmDr. Leopolda Barszcza
Podrobnejší prehľad a ďalšie informácie prinesieme v ďalšom čísle Spravodajcu.Voľby do orgánov samosprávy mesta Stará Turá konaných dňa 29.októbra 2022 - výsledky volieb

Por. č. na 
hlasovacom 

lístku

Okrsok 
č. 1

Okrsok 
č. 2

Okrsok 
č. 3

Okrsok 
č. 4

Okrsok 
č. 5

Okrsok 
č. 6

Okrsok 
č. 7

Okrsok 
č. 8

Okrsok 
č. 9

Okrsok 
č. 10

Celkový počet 
platných hlasov

Poradie 
podľa
počtu

získaných
hlasov

1. Leopold Barszcz, PharmDr., 62 r., primátor mesta, nezávislý 
kandidát 264 190 240 242 209 217 12 60 41 38 1513 1.

2. Nora Pániková, 48 r., obchodná riaditeľka, nezávislá kandidátka 
223 147 200 166 141 123 28 64 52 28 1172 2.

3. Andrej Radena , 35 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
28 11 17 19 6 22 3 6 7 3 122 3.

Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva vo 
volebnom obvode číslo 1

3. Leopold Barszcz, PharmDr., 62 r., primátor mesta, nezávislý 
kandidát 233 168 194 184 185 166 1130 1.

7.  Ivan Durec, Ing., 55 r., lesný inžinier, nezávislý kandidát 157 149 232 183 173 184 1078 2.
15 Peter Pecho, Ing., 42 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 218 169 213 187 145 131 1063 3.
2. Matej Antálek, Mgr., 31 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Sloboda a solidarita, Občianska konzervatívna strana 204 147 157 170 133 117 928 4.
16. Zdena Pilátová, Ing., 60 r., vedúca kalibračného laboratória, 

nezávislá kandidátka 228 103 156 129 165 141 922 5.
6. Richard Bunčiak, Ing., 50 r., geodet, SPOLU – občianska demokracia 110 137 173 168 138 131 857 6.
12. Soňa Krištofíková, Mgr.,63 r., prednostka úradu, nezávislá 

kandidátka 135 110 176 140 139 155 855 7.
19. Michal Valenčík, Mgr., 28 r., obchodný manažér, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Občianska 
konzervatívna strana

189 133 137 125 111 103 798 8.
13. Andrea Kulíšková, Bc., 46 r., autorizovaný bezpečnostný technik, 

nezávislá kandidátka 136 99 124 128 75 108 670 9.
1. Jakub Martin Adamkovič, 27 r., študent právnickej fakulty, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Občianska 
konzervatívna strana 

150 96 126 121 85 80 658 10.
10. Martin Gondár, Ing., 35 r., manažér pre inovácie, nezávislý kandidát 146 87 90 85 109 94 611 11.
9. Iveta Gavačová, Mgr., 57 r., advokátka, SPOLU – občianska 

demokracia 135 84 97 81 67 94 558 12.
14. Marianna Lukáčová, RNDr., 41 r., analytička, nezávislá kandidátka 119 92 94 80 72 93 550 13.
11. Andrej Klimek, 40 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát 120 70 107 83 84 84 548 14.
8. Helena Fáberová, Bc., 43 r., strategický nákupca, nezávislá 

kandidátka 104 84 98 93 55 61 495 15.
5. Ján Blaško, 47 r., dokladač tovaru, Komunistická strana Slovenska 106 77 75 91 60 81 490 16.
17. Janka Petrovičová, 55 r., živnostníčka, Progresívne Slovensko 92 82 86 66 69 61 456 17.
4. Radovan Bíreš, 33 r., podnikateľ, SME RODINA 79 51 58 57 43 51 339 18.
18. Rudolf Sabo, Ing., 37 r., obchodník, SMER – sociálna demokracia 59 61 65 57 44 31 317 19.

Kandidáti na primátora mesta
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Detské ihrisko  v miestnej 
časti Trávniky v novom šate
Mesto Stará Turá sa zapojilo do dotačnej 
schémy Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK) v rámci Participatívneho-komunit-
ného rozpočtu s projektom „Deti na detské 
ihrisko za každého počasia“. Participatívny – 
komunitný rozpočet TSK vychádza z modelu 
demokratickej participácie, ktorý v roku 1989 
vyvinulo brazílske mesto Porto Alegre. Po-
čas procesu participatívneho – komunitného 
rozpočtu členovia a členky určitej komunity 
priamo rozhodujú o tom, ako využiť časť ve-
rejného rozpočtu. Inými slovami: ľudia, ktorí 
platia dane, rozhodujú o ich využití. Tento 
proces má v tomto prípade dva kroky, verej-
né zvažovanie a následne SMS hlasovanie. 
Po úspešnej prezentácii projektu, ktorý spo-
ločne vytvorili zamestnanci mestského úra-
du, Technických služieb mesta Stará Turá 
a dobrovoľníci, sme postúpili do hlasovania. 
I vďaka Vašej SMS podpore získalo mesto 
maximálnu možnú výšku dotácie 2 200 €. 
Projekt rieši revitalizáciu dopadových plôch 

na detskom ihrisku v miestnej časti Tráv-
niky. Vďaka tejto finančnej podpore budú 
môcť deti chodiť na detské ihrisko Trávni-
ky i tesne po daždi, keďže všetky dopadové 
plochy nebudú blatové, boli totižto doplnené 
o gumené podložky. Do areálu sme osadi-
li i inovatívny stôl so šachovnicou na vrchu 
a k tomu prislúchajúce taburetky na sedenie, 
lebo každý rodič malého drobca na detskom 
ihrisku si potrebuje rozložiť niekde svoju 
tašku s občerstvením pre večne hladné deti. 
Tento stôl bude zároveň slúžiť ako hra pre 
väčšie deti, kde môžu rozvíjať svoje logické 
myslenie formou šachu alebo jeho alternatív. 
Chceme, aby sa deti i ich rodičia viac stretá-
vali, spoznávali sa a tým budovali komuni-
tu. Vo veľa prípadoch je detské ihrisko pre 
rodičov na materskej jediným miestom, kde 
môžu spoznať niekoho nového a porozprávať 
sa o radostiach a strastiach materstva. Keďže 
sa do tejto oblasti sťahujú nové rodiny s deťmi 
a opravujú staré domy, je dôležité, aby mali 

príležitosť sa začleniť do miestnej komunity 
a rozvíjať sa. Deti si tu nájdu nové priateľstvá, 
ktoré im môžu vydržať i na celý život. 

V blízkej dobe sa v priestore ihriska plá-
nuje výsadba čerešní. Každý z nás si určite 
dobre pamätá, že práve kvôli susedovým če-
rešniam sa naučil liezť. Tak nech slúžia 

Projekt bol podporený 
z Participatívneho-

komunitného 
rozpočtu TSK.

 n Mgr. Jana Potfajová, Riadenie projektov

 Mesto Stará Turá si uctilo 
 zlaté a diamantové 
manželstvá
Dňa 12. októbra prijalo pozvanie 
na mestský úrad 5 manželských 
párov, ktoré v tomto roku oslavujú 
neuveriteľných 60 rokov spoločné-
ho manželského života. Obradná 
sieň neostala dlho prázdna. Hneď 
na druhý deň prijalo pozvanie 10 
manželský párov, ktoré oslávili 50 
rokov manželstva. 

K tomuto krásnemu výročiu 
zablahoželal manželom primátor 
mesta a odovzdal im malé darčeky. 
Program doplnili príjemným spe-
vom a hrou detský folklórny súbor 
Turanček pod vedením pána MgA. 
Michala Stískala. 

Chceme popriať našim milým 

jubilantom ešte veľa krásne preži-
tých spoločných rokov, lásky, spolu-
patričnosti, ale aj trpezlivosti a ohľa-
duplnosti voči tomu druhému. 

 n Oddelenie vnútornej 
správy MsÚ, foto: MsÚ

 Október –  mesiac 
jesene i mesiac 
úcty k starším
Už v názve článku je mesiac október jasne zadefinovaný, 
avšak je to i mesiac plný farieb, ktoré nám dávajú listy stro-
mov, zbiera sa posledná úroda, využívajú sa posledné krásne 
slnečné dni na prechádzky. Pre niektorých je tento mesiac 
smutný, lebo sa tak rýchlo blíži zima, pre iných je krásny 
a plnými dúškami si vychutnávajú posledné teplé slnečné 
lúče. 

Jeseň ročného obdobia, nie náhodou asociuje jeseň ži-
vota človeka. Je to mesiac farebnosti, každého odtieňa – tak 
ako i život každého seniora. Starnutie prichádza pomaly, 
nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Vekom nadobudli rôzne 
skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším. Úcta k starším 
by mala byť hlavne spontánna a sústavná, veď starší ľudia 
si ju zaslúžia. 

Milou návštevou si seniorov uctili primátor mesta a p. 
prednostka MsÚ v Dennom centre seniorov a v Zariadení 
opatrovateľskej služby. Spoločne im zaželali veľa zdravia, 
spokojnosti a radosti zo života. Úsmev na tvári seniorom 
vyčarovali detičky zo ZUŠ roztomilým programom pod 
vedením p. učiteľky Purtátorovej a hrou na gitare popolud-
nie spríjemnil pán učiteľ Kutlák zo ZUŠ. Tieto stretnutia 
sprevádzala príjemná atmosféra a komunikácia. 

Všetkým seniorom prajeme pevné zdravie, veselú myseľ, 
veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Prežite ďalšie roky 
obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. 
Nech je vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude zna-
menať jedno krásne prežité obdobie života.

 n Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ
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170. výročie  prvej kopaničiarskej 
evanjelickej školy na Papradi

Tá Paprad, tá Paprad, šak je to pekný kút, 
Jako ta božemoj, jako ta odvyknút? 
Bolach tam na bále, cigáne mi hraly, 
Nemalach zaplacit – len mi vlnák vzaly.

Týmito slovami starej piesne 
o Papradi začal slávnostný prog-
ram, ktorý sa konal 2. októbra 
2022 v Kultúrnom dome pri 
príležitosti 170. výročia vzniku 
1. kopaničiarskej školy. Posta-
venie a otvorenie evanjelickej 
školy na turanských kopaniciach 
v 50. rokoch 19. storočia bol 
počin obrovský. V tom čase na 
Papradi žilo veľa evanjelických 
detí, preto sa evanjelická cirkev 
rozhodla postaviť školu práve tu. 
Na mieste terajšieho kultúrneho 
domu bola vybudovaná riadna 
kopaničiarska škola, aj keď veľ-
mi jednoduchá a skromná. Ján 
Drobný, býv. evanjelický farár, 
v Považských hlasoch v čísle 16 
z roku 1927 napísal: „Na poli os-
vety vyzískala si vavrín slávy Sta-
rá Turá tým činom, že ona prvá 
na celom Slovensku postavila 
riadnu školu a povolala riadneho 
diplomovaného učiteľa do školy 
na kopaniciach“.

Školu postavili z nepálenej 
tehly, jej múry boli široké 80 cm. 
Pozostávala z jednej triedy s roz-
mermi 7 x 6 metrov, jednej izby, 
kuchyne, komory, šopy a mašta-
le. V kuchyni bol pôvodne komín 
s otvorenou pieckou. 

Prvým učiteľom bol roľ-
ník Klimáček, po ňom nastúpil 
riadny učiteľ Daniel Neumann. 
Za jeho pôsobenia bola škola 
vysvätená Jozefom Miloslavom 

Hurbanom, nitrianskym konse-
niorom a farárom v Hlbokom. 
Žiakom vyrábal brkové perá, 
papier sa používal z papierne 
v Topoleckej. Menšie deti písa-
li grif ľom na tabuľky. Vo svojej 
kronike uvádza, že podlaha bola 
nedláždená, len udupaná, mies-
to školských lavíc boli stoly zbité 
z dvoch dosák a na sedenie po-
užívali žiaci okresané brvná so 
štyrmi nohami. 

Na začiatku 90-tych rokov 
19. storočia bolo v škole asi 200 
žiakov. 

Najznámejší žiak, ktorý nav-
števoval papradskú školu, bol 
ThDr. Rudolf Koštial – teológ, 
filozof, spisovateľ a prekladateľ. 
22 rokov pôsobil ako evanjelic-
ký biskup Západného dištriktu 
a prechodne ako generálny bis-
kup evanjelickej cirkvi. 

V r. 1932 školu navštevovalo 
212 žiakov. Priestory nepostačo-
vali, musela prebiehať dvojzmen-
ná výučba. V r. 1938 nastupuje na 
post učiteľa Ján Poláček so svojou 
snúbenicou Pavlou Viktoryovou. 
Ich sobáš urýchlila mobilizácia. 
Hneď po sobáši p. Poláček mu-
sel narukovať, p. Poláčková učila 
niekoľko mesiacov i za manžela. 
Počas 2. svetovej vojny škola za-
žívala ťažké chvíle, výučba bola 
prerušená, v škole boli ubyto-
vaní turkestanskí vojaci, neskôr 
Nemci a v závere vojny 

Rumuni, ktorí pomáhali oslobo-
dzovať Starú Turú. Riaditeľ školy 
p. Poláček, ale i ostatní učitelia 
boli veľmi aktívni, nacvičova-
li divadelné hry, usporadúvali 
prednášky, viedli rôzne krúžky, 
nadväzovali rôzne družby, or-
ganizovali zbery najmä lesných 
plodov. Pán Poláček bol výborný 
ovocinár a týmto smerom viedol 
i deti a mládež. Celé roky sa sna-
žil o vybudovanie novej moder-
nej školy, nakoľko stará budova 
mala čoraz viac nedostatkov. Na-
koniec sa sen stal skutočnosťou. 
10. októbra 1966 sa uskutočnil 
slávnostný výkop. Obyvatelia 
Paprade sa veľmi aktívne zapája-
li do budovania novej školy a na 
stavbe odpracovali viac ako 8000 
brigádnických hodín. 4. febru-
ár 1968 bol posledným dňom 
vyučovania v starej papradskej 
škole. Po 116 rokoch sa výuč-
ba presťahovala do novej školy. 
Tú už, žiaľ, nečakala taká dlhá 
existencia, ako jej predchodky-
ňu. Nepochybne sa však aj v nej 
pokračovalo v aktívnej, činorodej 

a svedomitej pedagogickej práci 
mnohých učiteľov, najmä vďaka 
manželom Poláčkovým, p. riadi-
teľke Márii Mikulcovej, p. riadi-
teľke Zuzane Valenovej a p. ria-
diteľke Vierke Biesikovej, ktorá 
viedla školu v poslednej, najťažšej 
etape, keď bola v roku 2004 čin-
nosť školy ukončená. 

Papradská škola, stará ko-
paničiarska i tá nová, poskytla 
vzdelanie tisíckam papradských 
detí, zažívali tu detské radosti 
i starosti. Mnohí sa rozpŕchli po 
svete, iní zostali verní Papradi. 
Ale jedno je isté, všetci sa v spo-
mienkach radi vracajú do detstva, 
do školských lavíc. 

Fotografie a informácie o paprad-
skej škole v článku i v prezentácii 
na slávnostnom programe boli 
použité s dovolením Ing. Evy 
Tomisovej z jej knihy Zabudnuté 
osudy škôl Starej Turej, za čo jej 
úprimne ďakujem.

 n Eva Adámková 
foto: DK Javorina

 t foto k článku mesiac jesene i mesiac úcty k starším  foto k článku 170. výročie  prvej kopaničiarskej evanjelickej školy ...
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Flautový workshop
Dňa 7.10.2022 sa žiaci z triedy 
M. Železníkovej a A. Kršákovej 
zúčastnili v priestoroch Konzer-
vatória v Bratislave flautového 
workshopu, ktorý bol zameraný 
na hru na zobcových flautách.

Po príchode do Bratisla-
vy ich čakala nielen milá pani 
profesorka Katarína Dučai, ale 
i chutné „koláčikové pohostenie“.

Po pútavom rozprávaní o vý-
voji zobcovej flauty, o dôležitosti 
a správnom používaní dychovej 
a prstovej techniky prebehla 
praktická časť. Naše žiačky pani 
profesorke jednotlivo zahrali a tá 
následne skorigovala nielen ich 

techniku hry, ale i spôsob inter-
pretácie danej skladby.

Katarína Dučai je interpret-
ka a pedagogička, ktorá zohráva 
významnú úlohu pre rozšírenie 
a výučbu zobcovej f lauty na 
Slovensku. Pedagogicky pôsobí 
nielen na domácej pôde, ale aj 
vo Viedni. Bohatú koncertnú 
činnosť prezentuje ako sólistka 
i členka rôznych komorných zo-
skupení.

Srdečne ďakujeme a tešíme 
sa na ďalšie stretnutie.

n M. Železníková, A. Kršáková 
foto: ZUŠ Stará Turá

Najvyššie zlaté ocenenie  a 4 ďalšie 
medaile pre výtvarníkov ZUŠ z Japonska!
Po minuloročnom mimoriad-
nom úspechu žiakov výtvarného 
odboru ZUŠ na Medzinárodnej 
výstave detského umenia (ICAE) 
v Tokiu, prišli našim mladým 
kreatívnym umelcom z Japon-
ska opäť významné ocenenia. Po 
štvormesačnom úsilí porotcov, 
ktorí posudzovali 34 504 prija-
tých prác od detí zastupujúcich 

35 krajín sveta, vzišli medailoví 
víťazi. Veľmi nás teší, že medzi 
nimi boli opäť naši žiaci, ktorí 
ukázali, že majú talent a odvahu 
to svoje jedinečné a originálne 
výtvarne vyjadriť. 

V ladimíra MAREKOVÁ 
zaujala porotu svojou prácou 
vyzdobeného leva – módneho 
návrhára natoľko, že jej práci 
udelila Najvyššie zlaté oce-
nenie – SUPREME GOLD 
AWARD (vyššie ocenenie ako 
zlatá medaila). Striebornú me-
dailu získala Eva PECHOVÁ, 
ktorá prezradila porote, akú fa-
rebnú kúpeľňu si sama navrhla 
a Adela BELIŠOVÁ, ktorá 
namaľovala, ako potajme kŕmila 
žirafu šťavnatým listom. Žiačky 
v ZUŠ tvorivo rozvíja p. učiteľka 
Miroslava Lacová. 

Práce detí neboli hodnotené 
iba na základe originality, ale 
i jasne vyjadreného obsahu, kul-
túrneho vyjadrenia a výtvarného 

stvárnenia. Tieto podmienky 
splnila i práca Tamary UKROP-
COVEJ, ktorá nakreslila, že mať 
žirafu je poriadna zábava a Alž-
bety ŠÍPOŠOVEJ, ktorá porote 
predstavila svoj domček na stro-
me. Žiačkam boli udelené Bron-
zové medaile. V škole ich vedie p. 
učiteľka Oľga Medňanská. 

Medzinárodná výstava det-
ského umenia (ICAE) bola za-
ložená v roku 1970 v Osake a je 
hrdo sponzorovaná výrobcom 
umeleckých a kancelárskych 

potrieb značky Pentel. Jej cieľom 
je podporovať detskú fantáziu 
a tvorbu mladých umelcov. Po 
tokijskej výstave budú vybrané 
diela vystavené v Osake, ďalších 
japonských i svetových mestách. 
Oceneným žiačkam blahoželá-
me, prajme veľa ďalších úspechov 
a ďakujeme za vzornú reprezen-
táciu školy. 

 n Mgr. Miroslava Lacová 
ZUŠ Stará Turá
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Správička 
z CéVeČka 
 alebo Čo 
pripravujeme 
v novembri 2022

 § V utorok 8. 11. v čase medzi 
15.30 – 16.30 hod. pozývame 
rodičov so svojimi deťmi 
(prípadne starých rodičov 
s vnukmi) do CVČ na malú 
exkurziu Minizoo pod 
názvom Zvieratká tety 
Janky. Vstup je bezplatný, 
ale malý príspevok v podobe 
krmiva zvieratká poteší. 

 § V stredu 23. 11. o 15.15 hod. 
ponúkame možnosť deťom, 
ktoré si chcú vyskúšať jednu 
z netradičných výtvarných 
techník: Podmaľbu na sklo. 
Potrebný materiál a pomôcky 
zabezpečí CVČ.

 n Věra Tepličková, 
CVČ Stará Turá

Naša jeseň
Keď  sa listy začnú sfarbovať do pestrých farieb, 
zistíme, že jeseň je neúprosne tu. Patrí medzi 
najkrajšie ročné obdobia, preto sa téme Jeseň veľ-
mi radi venujeme v našom Školskom klube detí. 

Už sú dva mesiace za nami a my sme nezahá-
ľali, ale usilovne pracovali – tvorili: „zavárali“ sme 
ovocie zo záhrady, „vybrali“ sme sa na huby, „púš-
ťali“ veselých šarkanov, „stretli sme“ aj pichľavých 
ježkov či múdre sovy, „pozberali“ pestré jesenné 
listy, „strašili“ tekvicovými príšerkami.  

Nezabudli sme si pripomenúť, že si máme 
vážiť a ctiť starých ľudí, dávať im najavo svoju 

náklonnosť a lásku. Starkých v Zariadení pre se-
niorov v Domicile isto potešili krásne a úprimné 
pozdravy, ktoré deti pre nich vyrobili. Poroz-
právali sme sa aj  o „strašidelnom“ Halloween-e 
a tiež o našich dušičkových sviatkoch. A napriek 
daždivému septembru nám prialo počasie počas 
Babieho leta, tak sme sa mohli dosýta vyšantiť aj 
pri pohybových aktivitách a hrách na čerstvom 
vzduchu.  

No a teraz sa už tešíme na zimné a vianočné 
aktivity.

 n Deti a vychovávateľky ŠKD

 Ako nám dopadla  čitateľská 
anketa v knižnici
Pripravili sme si pre našich čita-
teľov anonymnú anketu, ktorou 
sme chceli spoznať ich literár-
ne názory. Ako ste už zvyknutí, 
v našej knižnici sa stále niečo 
deje a preto i táto anketa poskytla 
priestor na dialóg. Na naše štyri 
krátke anketové otázky čitatelia 

veľmi ústretovo reagovali.
Otázky boli z oblasti žánrov, 

aktivít v knižnici i mimo nej pre 
deti a dospelých. Ďalšou témou 
bolo, či ako knihovníčky spĺňa-
me ich očakávania a aký pocit 
majú v zrekonštruovanej vynove-
nej knižnici. Do ankety sa zapo-

jilo 56 aktívnych čitateľov 
a verte, že pri vyhodnoco-
vaní sme boli milo prekva-
pené a dojaté. Našu prácu 
si vážia, taktiež náš prístup 
k nim. Veľmi ocenili i prí-
jemné prostredie, v ktorom 
si knihy požičiavajú. Cítia 
tu pozitívnu energiu, sú  
u nás vítaní a radi sa za 
nami vracajú. Knižnicu by 
odporučili aj svojim zná-
mym. Výber literatúry do-
padol tak, ako sme pred-
pokladali. Čitatelia majú 
najväčší záujem o beletriu 
(hlavne súčasní slovenskí 
autori), v rovnakej miere 

kriminálny žáner. Nasle-
dujú historické romány, 
dobrodružné, populárno-
náučná literatúra, cesto-
pisy. Spomenuté boli 
i besedy so spisovateľom, 
ktoré priebežne poriada-
me. Z detskej literatúry 
prejavili záujem o príbe-
hy o zvieratkách, encyk-
lopédie. Z akcií, ktoré 
vytvárame, boli nadšení 
divadlom pre deti, chcú, 
aby sme pokračovali s beseda-
mi v rozprávkových kostýmoch. 
Tiež čítanie pre deti, zážitkové 
rozprávanie o tradíciách počas 
sviatkov, súčasne sprevádza-
né čítaním z tematických kníh. 
Z vonkajších aktivít knižnice bol 
prejavený veľký záujem o tvorivé 
dielne počas remeselných trhov. 

Anketa bola pre nás potvr-
dením, že svoju prácu robíme 
dobre a s nadšením. Je takisto 
inšpiráciou do ďalších tvorivých 

nápadov. Budeme sa snažiť spĺňať 
naďalej očakávania našich čitate-
ľov a veriť, že prostredie, v kto-
rom si požičiavajú knihy je pre 
nich priateľské. Naším želaním 
je, aby boli spokojní a odchádzali 
s krajším pocitom, s akým priš-
li. Ďakujeme za čas, ktorí nám 
venovali vypísaním anonymnej 
ankety. 

 n Evka a Macka, 
Mestská knižnica 
Kristíny Royovej
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Dom kultúry Javorina pripravuje

 n 13. novembra 2022 o 18:00 hod.  – 
NÁDEJ DUBČEK – divadelne spracovaný 
príbeh významnej, medzinárodne uznávanej 
osobnosti Alexandra Dubčeka, na ktorého 
pozadí sledujeme zároveň dejiny Česko-slo-
venskej republiky. Súbežne vidíme zrod Idey 
socializmu od 19. storočia po pád socialistic-
kého zriadenia v roku 1989. Ústredným však 
zostáva ľudský osud, zmarené nádeje a vnú-
torná sila, ktorá sa skrýva v osobnosti Ale-
xandra Dubčeka. Bojoval za to, čomu veril, 
a robil to, čo mu okolnosti dovolili.

 Vstupné: 10,- €

 n 13. decembra  2022 o 18:00 hod. 
 – TAJOMSTVÁ VIANOČNÉHO KRBU  – 
veselo aj vážne o Vianociach. Pohodový ve-

čer, počas ktorého bude váš úsmev prirodzene 
striedať dojatie. Priam rodinné stretnutie pri 
krbe spomienok, zábavných príhod aj melan-
cholických úvah na tému Vianoc. Rozprá-
vanie sa o veciach, ktoré všetci prežívame, 
ale aj o veciach, ktoré sú nevypovedateľné. 
Sú nami len tušené a intuitívne vnímané... 
Milé slovo, anjelská hudba aj spev. Zazne-
jú najväčšie a najznámejšie vianočné piesne, 
melódie a nápevy. Tie, ktoré ulahodia vášmu 
uchu a srdcu, ale aj tie, ktoré len teraz s nami 
nanovo objavíte a spoznáte. A zamilujete si 
ich! V príťažlivom hudobnom a vokálnom 
šate. Účinkujú: Petra Humeňanská / Katarína 
Ivanková / Karin Olasová, Thomas Puskailer.

 Vstupné: 15,- a 17,- €

FILMOVÉ PREMIETANIA

 n 9. novembra 2022 o 19:00 hod.  – 
MÁRA IDE DO NEBA – Marek Holeček 
patrí medzi najvýznamnejších českých aj sve-
tových horolezcov súčasnosti. Na tie najvyššie 
hory tesne pod nebom lezie bez kyslíka ná-
ročným alpským štýlom. Jeho extrémny prí-
stup k horám aj k životu mu prináša úspechy, 
ale aj problémy. Snímka ukazuje cestu do ob-
lakov a pozrie sa tiež hlboko do ľudskej duše. 
Dokáže Mára Holeček nahliadnuť aj tam?

 Vstupné: 5,- €

 n 23. novembra 2022 o 19:00 hod.  – 
HRANICE LÁSKY – Petr a Hana, partneri 
v živote aj v práci, sa po rokoch otvoria zdie-
ľaniu svojich nevypovedaných fantázii. Čo 
začína ako nevinná konverzácia, postupne 
prechádza do experimentovania s nemono-
gamným pojatím vzťahu. Okúsenie takejto 
slobody má však pre každého partnera inú 
príchuť.

 Vstupné: 5,- €

BESEDA + KURZ

 n 9. novembra 2022 o 17:00 hod.  – 
STRETNUTIE V ZÁHRADÁCH – srdečne 
vás pozývame na besedu plnú záhradníckych 
nápadov a inšpirácii Janky Bielikovej a Pav-
la Chloubu. Predstavíme vám záhradnícky 
diár J. Bielikovej a knihu P. Chloubu Setkání 
v zahradách. Beseda sa bude konať v kaviarni 
DK Javorina.

 Vstupné: dobrovoľné

 n 9. novembra 2022 o 17:00 hod. 
 – ZIMNÝ KURZ VLNY  – Prihlás-
te sa na kurz vlny a trávte zimné večery 
zmysluplne!Stredisko cezhraničnej spoluprá-
ce a Informačná kancelária mesta Stará Turá 
organizuje Zimný kurz pradenia vlny, ktorý 

bude prebiehať v Dome kultúry Javorina Sta-
rá Turá. Na kurze sa zoznámite s rôznymi 
priadnymi materiálmi, naučíte sa pripraviť 
vlnu na pradenie, priasť nite, vyskúšate si 
rôzne kvality priadze a odídete s vlastnoručne 
vyhotoveným produktom! Kurz bude pozos-
távať zo štyroch samostatných lekcií.

 Poplatok: 28,- €

Informácie o podujatiach 
a vstupenkách  v kancelárií 

DK Javorina Stará Turá 
tel. č. 032 776 33 66, 

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

ZÁJAZDY

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

 Poplatok za dopravu: 12,- €

 n 3. decembra 2022  – poďte sa s nami 
naladiť na vianočnú nôtu na VALAŠSKÝ 
MIKULÁŠSKY JARMEK do Valašských 
Kloboukov! Stretnite sa s Mikulášom a jeho 
družinou, nalaďte sa na advent, potešte sa 
valašskými tradíciami a zvykmi, vypočujte 
hudbu a nakúpte ručne vyrábacné darčeky!

 Poplatok za dopravu: 13,- €

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Caplinová, Julie: Kaviareň v Kodani

Probstová, Jennifer: Hľadanie vytúženého 
dňa

Šikulová, Veronika: Líštičky majú rady 
teplo

n DET EK T Í V K Y
Osman, Richard: Štvrtkový klub detektívov

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Nádaská, Katarína: V Choči je naisto čosi

Šípoš, Ivan: Moc korupcie

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Atlas – ako je na tom svet?

Belšán, Michal: Poranený sokol
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Spomínať budeme do konca života, veľmi nám 
chýbaš, mamička, Tvoja láska a dobrota.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli dňa 21. 9. 2022 
rozlúčiť s našou drahou mamič-
kou, babičkou, sestru, švagri-
nou, krstnou mamou a tetou 

pani Jozefínou TANUŠKOVOU, ktorá nás 
opustila dňa 14. 9. 2022 vo veku 80 rokov. 
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš žiaľ.

S vďakou, s láskou a hlbokou 
úctou spomína celá rodina.

•

V dnešný deň mali sme Ti darčeky dať,  
ale už môžeme iba večný pokoj priať, 

kvety a sviečku na hrob dať. 
Vyhasli Tvoje oči milé,  

no spomienka na Teba stále žije.

Dňa 19. 11. 2022 si pripomenie-
me nedožitých 90 rokov a 15. 
10. 2022 bolo druhé výročie 
úmrtia našej drahej mamičky, 
babičky, prababičky, krstnej 
mamy, sestr y a kamarátky 

Aničky BELÁKOVEJ.
S láskou, úctou a vďakou 
spomína dcéra s rodinou.

•

Dňa 5. 10. 2022 
uplynulo 9 smut-
ných rokov, čo nás 
opustila mamina, 
b a b i č k a 
D r a h o s l a v a 

BAČOVÁ. Dňa 10. 11. 2022 uplynú 2 smut-
né roky, čo nás opusti l otec, dedičko 
Vladimír BAČA. 
Veľmi nám chýbate.

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

Kto stratil lásku maminy, 
ten často na ňu v bôli spomína. 
Veď to bola láska najdrahšia, 

ktorú k nám mala mamička naša jediná.

Dňa 5. 11. 2022 si pripomíname 
1. výročie úmrtia našej milova-
n e j  m a m i č k y ,  p a n i  I d y 
JURÁŇOVEJ, ktorá nás navž-
dy opustila vo veku 90 rokov. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 

spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Láska je v spomienke, ale život ide ďalej.

Dňa 9. 11. 2022 si pripomenie-
me 10 rokov, čo nás opustil môj 
brat, ujo, pr iateľ Miroslav 
MALÁR.

S láskou spomína 
sestra s rodinou.

•
More lásky si so sebou vzal,  

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

spomienka na Teba zostala v nás.

Dňa 9. 11. 2022 uplynie 5 rokov, 
č o  n á s  n a v ž d y  o p u s t i l 
František KOSTKA. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

S láskou spomínajú manželka 
Marta s deťmi, vnúčatami a celou rodinou.

•
Hoci ste odišli, niet vás medzi nami,  

ale v našich srdciach budete stále s nami.

V novembri 2022 
uplynie rok, čo nás 
21. 11. 2021 navž-
dy opusti la naša 
m a m a , 
babička a prababič-

ka Anna MIKOVÁ a 25. 11. 2021 nás navž-
dy opustil náš otec, dedko a pradedko Milan 
MIKO.

S láskou a vďakou spomína dcéra 
Zdenka s rodinou a syn Ján s rodinou

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

no v našich srdciach stále ostaneš s nami.

Dňa 22. 11. 2022 si pripomína-
me 6. výročie, čo nás navždy 
opu st i l  n á š  m i lov a ný s y n 
Marián SAMEK.

S láskou a úctou naňho 
spomínajú rodičia, sestra, 

bratranci s rodinami a ostatná rodina.

•

Možno hviezdy nie sú hviezdy, iba otvory 
v nebi, cez ktoré prúdi láska našich blízkych 

zosnulých, svieti na nás a oznamuje nám, že sú 
v nebi šťastní.

Dňa 29. 11. 2022 uplynie 10 
rokov, od kedy nás opusti l 
Matúš KOVÁČIK.

S láskou spomínajú 
manželka s dcérou.

•

Najkrajšia láska zomiera,  
keď oko matky sa zatvára  

a svojich blízkych navždy opúšťa.

Dňa 29. 11. 2022 si pripomína-
me 10. výročie, kedy nás navždy 
opustila mamička, dcéra, man-
želka, sestra Erika GALBAVÁ, 
rod. Srnánková.

S láskou spomína 
smútiaca rodina.

MATRIČNÉ 
OKIENKO
n VÍTAME BÁBÄTKÁ
Počet narodených detí: 2

n UZATVORILI MANŽELSTVO
Počet uzavretých manželstiev: 6

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
Jaromír Hučko, Anna Hudcovicová, 
Vlasta Biesová, Emília Jurčeková, Peter 
Tringela, Vladimír Kudlej, Miroslav 
Bača
Počet úmrtí: 7

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia 
uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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 Spomienka 
na trénera 
 Milana Šustíka
Dňa 11. 9. 2022 nás navždy 
opustil vo veku 84 rokov dlho-
ročný basketbalový tréner Milan 
Šustík.

Počas svojho života sa veno-
val pedagogickej a funkcionár-
skej činnosti. Podstatnú časť však 
venoval najmä trénovaniu mláde-
že, kde v basketbalových kluboch 
Myjavy, Starej Turej a Nového 
Mesta nad Váhom vychoval nie-
koľko generácií basketbalistiek 
a dosiahol s nimi aj výrazné úspe-
chy na Majstrovstvách Slovenska 
mládeže v podobe nespočetných 
medailových umiestnení.

V Starej Turej pri družstve 

žien pôsobil 17 
rokov. Najväčším 
úspechom so žena-
mi bolo raz druhé 
a dva razy tretie 
miesto. Krásne vý-
sledky tu dosiahol 
aj pri výchove mlá-
deže, kde s druž-
stvami získal tituly 
Majster Slovenska. Vychoval nie-
koľko reprezentantiek Slovenska. 
Jedna prestúpila do Ružomberka, 
kde bola súčasťou družstva, ktoré 
získalo 2 tituly v Európskom po-
hári majstrov a niekoľko titulov 
majstra Slovenska s družstvom 

junioriek a žien, vrátane prebo-
jovania sa do reprezentačného 
družstva žien.

S mládežníckymi družstva-
mi získal 14 titulov Majstra Slo-
venska, veľa strieborných a bron-
zových medailí.

Týmto by sme sa chceli po-
ďakovať za odvedenú prácu, za 
všetky roky strávene v klube. 
Budeme na Vás spomínať, pán 
tréner. 

 n MBK Stará Turá

 VEĽKÁ STOPA OSTALA, OŽIVUJME JU V PAMÄTI 
 K nedožitým 85. narodeninám Gustáva Rumánka
 Na 14. novembra 2022 pripadajú 85. nedožité narodeniny Ing. Gustáva Rumánka. Poznali sme 
ho ako odborníka v staroturianskej Chirane, ale aj ako plodného regionálneho publicistu 
a básnika. V 630. roku prvej písomnej zmieky o našom meste, ktorého pokrokové deje 
zosnulý mapoval, je vhodné si  ho pripomenúť. 

Narodil sa v Novom Meste nad Váhom v roku 
1937. Maturoval na priemyslovke v rodisku, 
vojenskú službu absolvoval ako letecký me-
chanik v Přerově. Krátko predtým začal pra-
covať v PREME, potom a nakoniec v CHI-
RANE Stará Turá. Po externom štúdiu na 
SVŠT sa oženil s Mgr. Elenou Vavrovičo-
vou, učiteľkou, výtvarníčkou a prozaičkou. 
V manželstve sa im narodili syn Ivan a dcéra 
Martina. 

Po štyroch desaťročiach úspešnej práce 
v odbore zdravotníckej techniky, začal sa náš 
zosnulý venovať spomínanému „písaniu“. 
Počas tejto, spoločensky užitočnej činnosti, 
dostal sa ako naturalizovaný „Turanec“ a cti-
teľ celého podjavorinsko-podbradlianskeho 
kraja, až na dreň našej historickej pamäti. 
Spolupracoval na návrhoch a realizácii tabúľ 
takým osobnostiam ako Ján Slezák (St. Turá), 
Ján Ondrejovič (Beckov), Janka Bahnová 
(Hrušové), Marie Rafajová (St. Turá) a Adam 
Pilát (Vaďovce). Spolu s Michalom Slávkom 
pripravili životopisnú brožúru k odhaleniu 
pamätníka prvému prekladateľovi Biblie do 
slovenčiny Jozefovi Roháčkovi (St. Turá). Po-
máhal „Klubu generálov SR“ pri postavení 
pomníka generálovi Augustínovi Malárovi 
(St. Turá).  Z publicistickej faktografickej 

tvorby napísal Bryndziarske pastorále (2009), 
Staroturianske trvalky (2009) a V zrkadle času 
(2012). Z jeho písačiek najmilšou mu bola 
poézia. Debutoval  knižkou Napokon odložím 
husle (2003) a v trojročných intervaloch vyšli 
mu zbierky Po splne slnečníc (2006), Zdvihnu-
tá minca (2009), Jasienky (2015) a sentencie 
v rytme haiku Zamyslenie (2018). 

O Gustávovi Rumánkovi, členovi Spolku 
slovenských spisovateľov, dá sa dočítať v kni-
he Literárne osobnosti podjavorinského kraja 
(2009), ale i v monografii  Nového Mesta nad 
Váhom, a to v kapitole o literárnom živote 
mesta. Jeho, na činy bohatý a pestrý život, ne-
ušiel zaslúženej pozornosti formou verejných 
uznaní okolím. Bol nositeľom titulu Význam-
ná osobnosť Podjavoriny, udeleného Klubom 
podjavorinských rodákov v Bratislave (2008). 
Ocenenie za Čin roka mesta Stará Turá 2009 
dostal s manželkou od o. z. Sluha. Tú pos-
lednú poctu mu prisúdila Slovenská gene-
alogická spoločnosť za Bryndziarske pastorále 
(2010). Neoficiálne, no de facto: bol ozajstnou 
osobnosťou svojho celoživotného pôsobiska. 

Aj redakcia Staroturianskeho spravodajcu, 
pri ktorého zrode pán Rumánek stál, cení si 
vzájomnú  plodnú spoluprácu. On, v službe 
čitateľom, roky zapĺňal stránky mesačníka 

k prospechu i radosti žiadostivých, a to tak-
mer do svojho skonu 3. júna 2019.

Česť jeho pamiatke!

 n Peter Pavel Uhlík 
foto: archív rodiny G. Rumánka
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 Ďalšie osudy Židov 
 História symbolického hrobu 
Bustinovcov na židovskom cintoríne
V r. 2010 som po prvýkrát chcela navštíviť židovský cintorín. Vybrala 
som si zlú stranu a nevedela som naň vstúpiť z pomerne príkreho 
briežku a kamenného múru. Dňa 5. 3. 2014, keď som začala zbierať 
informácie ku knihe Osudy Židov Starej Turej, moja návšteva už bola 
nevyhnutná. Tentoraz som šla z inej strany – zo susediacej lúky a vy-
brala som si miesto najviac zrúcaného kamenného múra cintorína. 
Ocitla som sa pri hrobe s jednoduchou platňou na betónovej ohrádke. 
Na hornej časti platne bol tento nápis:

NECH SPIA TÍŠKO V CUDZEJ ZEMI NAŠI MILÍ,
KTORÍ V KONCENTRAČNOM TÁBORE ZAHYNULI.

Nápis bol veľmi emotívny, ktorý ma veľmi dojal aj rozosmutnil. Patril 
štyrom členom rodiny Bustinovcov. Ich mená zneli:
 § Norbert Bustin (1894 – 30. 6. 1945)
 § Bertold Bustin (1902 – 25. 10. 1942)
 § Serena Bustinová, rod. Wolitzerová (1906 – 25. 10. 1942)
 § Erich Bustin (1936 – 25. 10. 1942)

Rodičia Norberta a Bertolda boli Jacob Bustin (1854 – 1935) a Johana 
Wollnerová (1867 – ?). Oba žili v Žiline.

Ernest Bustin bol lekár, ktorý ešte 22. 8. 1942 mohol pracovať 
ako lekár (str. 176 v knihe Židia v Žiline). V tej istej knihe som našla 
na str. 254 napísané, že MUDr. Ernest Bustin s manželkou Irenou 
boli odbojármi.

V mojej knihe Osudy Židov Starej Turej som predpokladala, že 
symbolický hrob dal v Starej Turej zriadiť súrodenec, ktorý prežil 
a to mohol byť Ernest. Potvrdilo sa mi to v archíve Yad Vashem, kde 
Ernest nahlásil, že jeho bratia, švagriná a synovec Erich zahynuli 
v koncentračnom tábore.

Je dosť nejasné, čo sa stalo s matkou Bustinovcov Johanou. V Sta-
rej Turej bola ešte v apríli 1942 uvedená na zozname Židov, ktorí 
mali byť deportovaní. Keby totiž bola deportovaná a zahynula v kon-
centračnom tábore, syn Ernest by jej meno uviedol na symbolickom 
hrobe. Je dosť možné, že ju urýchlene previezol do Žiliny, niekde skryl 
a zomrela prirodzenou smrťou. V knihe Židia v Žiline je uvedená 
medzi pochovanými pod menom Jolana Bustinová. Jej meno moh-
lo byť skomolené. Totiž v Žiline okrem Norberta, Ernesta Bustina 
a ich manželiek nežili žiadni ich menovci. A to bola v Žiline početná 
židovská komunita.

V knihe Židia v Žiline som si všimla, že medzi obeťami holo-
kaustu sú uvedení i naši Bustinovci. Boli mi to divné. Ale keď som 

sa pozrela do mojich podrobných poznámok z matriky Starej Turej, 
zistila som, že ich úmrtie do Starej Turej nahlásil Okresný súd v Ži-
line (uznesenie z 26. 7. 1948).

Rodina Bustinová, ktorých mená sú uvedené na symbolickom 
hrobe, pochádza z vetvy Eliasa Bustina. Možno preto mali prezývku 
Eliáš. Pod týmto menom sa mi do knihy dostala príhoda od pani 
Elenky Ježovej. Bolo to už v čase, keď Židia museli nosiť žlté hviezdy. 
Citujem ju: „Pani Eliášová (Bustinová Serena) večer čistila na dvore 
kačicu. Jej malý synček Erich bol s ňou a spýtal sa, či aj Boh je Žid, 
keď má v nebi toľko hviezd.“

Ďalší príbeh mi porozprávala Elenka Sýkorová, rod. Sameková. 
Bustinovci boli ich susedia. Ona sa priatelila s malým Erichom. Po 
vojne sa u nich zastavil syn Bustinovcov, dnes už vieme, že to bol 
MUDr. Ernest Bustin zo Žiliny. Poprosil pána Sameka o nejaké 
náradie (zrejme čakan) a poprosil ho, aby s ním šiel ako svedok do ich 
bývalého domu (poniže obchodu, ktorý sme volali Luba). V drevárni 
vykopal železnú truhlicu s cennosťami a dokladmi. Pán Samek mu 
vyhovel, lebo ho samozrejme dobre poznal.

A pridám ešte jednu historku, ktorá sa ma osobne dotýka. Po 
vydaní knihy v r. 2015 začali na podnet Mgr. Petra Škriečku a Ing. 
Mariana Lesanského prvé dobrovoľnícke práce na židovskom cinto-
ríne, ktorých som sa pravidelne zúčastňovala aj ja. Raz som odstra-
ňovala poplazy z povrchu cintorína, keď som zbadala časť dookrúhla 
opracovaného kameňa. Myslela som si, že by to mohol byť úlomok 
z nejakého náhrobku. Začala som z okolia časti kameňa zoškrabovať 
nánosy lístia, hliny a objavila som kompletný náhrobný kameň s me-
nom Hermann Wollner. Veľmi rýchlo som našla súvis so symbolic-
kým hrobom Bustinovcov. Totiž manželka Jacoba Bustina a mama 
Norberta, Bertolda a Ernesta sa za slobodna volala Wollnerová. 
U Židov bol pekný rodinný zvyk, že keď zomrel jeden z rodičov, tak 
niektoré jeho dieťa si ovdoveného rodiča priviedlo do svojho domu. 
A keď potom zomrel, pochovali ho v bydlisku dcéry či syna. Takto 
si pani Johana Bustinová priviedla k sebe otca a v Starej Turej bol aj 
pochovaný. Keby to platilo aj dnes, nemuselo by byť tak veľa starých 
osamelých a smutných ľudí.

Poznámka: V roku 2014 som nápis na symbolickom hrobe síce prečí-
tala, ale som si jeho presné znenie nezapamätala. Pred dvoma týždňa-
mi (august 2022) som si ho išla prečítať kvôli tomuto článku znova, ale 
už som to nedokázala. Týmto ďakujem pánovi Jánovi Heverovi, ktorý 
mal práve cestu do Starej Turej a nápis mi dokázal prečítať. 

 n Ing. Eva Tomisová

 n Bertold Bustin – nar. 1902, 
zomrel 25. 10. 1942 v Lubline 
alebo v Majdaneku, manželka 
Serafína

 n Erich Bustin – nar. 1936, 
syn Bertolda a Serafíny, 
zomrel 25. 10. 1942 v Lubline

 n Norbert Bustin – nar. 
1897, zahynul 30. 6. 1945 
v koncentračnom tábore (?), 
má symbolický hrob spolu 
s bratom Bertoldom a jeho 
rodinou

 n Serafína Bustinová, rod. 
Wollitzerová, nar. 1906 
(1907), zomrela 29. 4. 1942 
v Lubline

Obete holokaustu - rod. Bustinová
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 Benefičný koncert 
 Dúha v srdci priniesol kus radosti...
V nedeľu 25. septembra sa Špor-
tová hala v Novom Meste nad 
Váhom premenila na koncertnú 
sieň. Centrum sociálnych služieb 
Nové Mesto nad Váhom, Mesto 
Nové Mesto nad Váhom, Ob-
čianske združenie Život s dúhou 
v srdci a Občianske združenie 
Milan Štefánik spoločnými si-
lami vytvorili podmienky na 
zorganizovanie Benef ičného 
koncertu Dúha v srdci pre men-
tálne a zdravotne znevýhodnené 
deti a mládež z Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Jedenás-
ty ročník bol plný očakávania. 
Väčšina pozvaných účastníkov 
koncertu zažila z dôvodu pan-
démie dlhú pauzu bez koncertov 
a kultúrnych podujatí. O to väč-
šia bola ich radosť a uvoľnenosť 
počas podujatia, tá sa preniesla 
aj na účinkujúcich, ktorí si skvelú 
atmosféru v hale naplno užívali.

Začiatok koncertu už tradič-
ne patrí Zumbe s Denisou. Tem-
perament a krokové variácie diev-
čat na pódiu rozhýbali publikum 
a celou sálou sa niesli dynamické 
rytmy. Po riadnej tanečnej dávke 
sú diváci správne naladení a kon-
cert sa môže rozbehnúť. Katka 
Brychtová, moderátorka podu-
jatia, vnesie svojim hlasom utí-
šenie a oficiálne privíta všetkých 
účastníkov. Katka nie je nováči-
kom na týchto podujatiach. „Tu 
mi ľudia ďakujú. Ale ja ďakujem 
im, že môžem byť súčasťou také-
hoto podujatia. Pretože je tu veľa 
lásky, je tu veľa spolupatričnos-
ti. Títo ľudia, tieto deti, sú inak 

obdarení a ja som tu rada a naozaj 
vždy keď ma pozvú a budem môcť, 
vždy prídem.“  Týmito slovami 
vyjadrila svoje pocity a zároveň 
dôvod svojej účasti na podujatí. 
Následne pozve na pódium pri-
mátora mesta Nové Mesto nad 
Váhom a podpredsedu TSK Joze-
fa Trstenského, vedúcu  oddele-
nia sociálnej pomoci TSK Elenu 
Nekorancovú, poslankyňu TSK 
Annu  Halinárovú,  poslankyňu 
mesta Nové Mesto nad Váhom 
Kvetoslavu Hejbalovú, predsed-
níčku Občianskeho združenia 
Život s dúhou v srdci Danielu 
Sekerovú, riaditeľku Centra so-
ciálnych služieb pani Miriam 
Mrázovú a predsedu Občian-
skeho združenia Milan Štefánik, 
pána Milana Štefánika. Všetci 
zaželajú krásny koncert plný ra-
dosti a tanca. 

Teraz už dostáva priestor 
Jurko Kohútik, ktorý s humorom 
jemu vlastným prečíta báseň, zlo-
ženú ku koncertu. A následne sa 
už hala rozozvučí hudbou. Pop-
rocková kapela HEX so svojimi 
hitmi chytila za srdce všetkých 
zúčastnených. „Toto je jedno 
z najmilších publík, ktoré my za-
žívame počas celého roka. A ako sa 
hovorí, že my sme dostali do daru 
akoby tú výbavu nejakého toho 
umenia a tak ďalej, a ono treba 
občas niečo aj odovzdať naspäť 
ľuďom, ktorí nemali toľko šťastia.“ 
Publikum tancuje, spieva, máva 
svojimi mávatkami, pripravený-
mi pre každého účinkujúceho. 
Na záver veľký potlesk a darčeky. 

Za pocity členov skupiny hovorí 
komentár na ich oficiálnej FB 
stránke: „Dnešný benefičný kon-
cert “Dúha v srdci” bol nádherný. 
Ďakujeme za pozvanie, ďakuje-
me za vašu energiu a ďakujeme 
aj za nádherné darčeky. Bolo nám 
s vami super.“  

Na pódium bola Katkou 
Brychtovou a pánom Štefánikom 
pozvaná Andrejka Šimončičová, 
autorka námetu na tohtoročný 
plagát. Je to talentovaná žiačka 
ZUŠ v Starej Turej. Jej návrh sa 
vo forme obrazu umiestni medzi 
ostatné návrhy z predchádzajú-
cich ročníkov v CSS Nové Mesto 
nad Váhom.

Koncert pokračuje. Mladá 
pop-rocková kapela z Michalo-
viec Iconito, ktorá vnáša do pop-
rocku prvky folklóru. Sú to stále 
aktívni folkloristi a ich láska 
k nemu sa odráža aj na ich oble-
čení. „Veríme, že tí ľudia si to ve-
dia naozaj užiť. Že hudbu chápu 
možno iným spôsobom ako ostatní, 
ale chápu ju a prežívajú a to je na 
tom to pekné a zvlášť, keď stojíme 
na pódiu a vidíme tých ľudí ako 
sa bavia, ako si to užívajú, tak 
je to pre nás dôkaz že áno, oplatí 
sa prísť.“ zhodnotil svoje pocity 
Martin Rusnák, člen skupiny. 

Blíži sa záver koncertu a na 
pódium vstupuje Peter Cmorík 
so svojou skupinou. Slovenský 
spevák, hudobník. Naša Supers-
tar, Zlatý slávik a majiteľ množ-
stva hudobných ocenení. Kapela 
spustila svoje hity a v rockovom 

duchu sa vlní celé publikum. 
„Máme z toho radosť, lebo stretá-
me ľudí, ktorí to nemajú v živote 
ľahké. Ale vedia sa baviť a vždy 
je taká dobrá energia, atmosféra 
na týchto koncertoch.“ To je len 
krátke ale výstižné konštatova-
nie Petra Cmoríka. A na záver 
dodáva „Teraz to bola veľká ener-
gia. Tlieskali, spievali, tancovali, 
skákali. Takže, ja si myslím, že 
sme sa veľmi dobre bavili všet-
ci.“ S týmto hodnotením určite 
súhlasili všetci zúčastnení. Nie-
len hudobníci, ale aj množstvo 
nadšených ľudí, ktorí pripravili 
pre deti tvorivé dielničky. Krás-
ne výtvory pomocou horúcej 
žehličky, obrázky, ktoré vznikli 
tupovaním, frotážovaním. Deti 
sa potešili aj vlastnoručne maľo-
vaným tričkom, zdobenou šiltov-
kou. Utkali si obrúsky a všetky 
výtvory si vzali do maľovanej 
tašky, ktorá bola tiež ich výrob-
kom. Z koncertu si odnášali nie-
len krásny hudobný zážitok, ale 
aj veľa vlastnoručne vyrobených 
predmetov, ktoré ich budú dlho 
tešiť. 

Poďakovanie za tvorivé čin-
nosti patrí Mirke Lacovej, Luc-
ke Los, Soňke Kotrasovej, Ivetke 
Ištoňovej, Margarétke Beľanovej, 
Karolínke Benjanovej, Kristínke 
Tužinskej a Jankovi Martákovi 
A za to, že deti mali z čoho tvo-
riť, patrí vďaka Nadácii ŽIVOT, 
ktorá finančne podporila works-
hopy počas podujatia.

 n Júlia Bublavá
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 Jesenná kampaň  
 za krajšie mesto – výsledky
Zber biologicky 
rozložiteľného odpadu
Počas prvých dvoch októbrových 
týždňov prebiehala jesenná kam-
paň za krajšie mesto. V týchto 
dňoch mali občania nášho mesta 
možnosť bezplatne využiť odvoz 
biologicky rozložiteľného odpa-
du, ktorý bol po nahlásení odve-
zený pracovníkmi technických 
služieb. Počas trvania zberu sa 
celkovo vyzbieralo 20,60 ton bio-
logicky rozložiteľného odpadu.

Zber nebezpečného a 
veľkoobjemného odpadu
Dňa 15. októbra 2022 mali ob-
čania nášho mesta možnosť za-
pojiť sa do zberu nebez    peč-
ného a veľkoobjemného odpadu. 
Odpad bolo možné bezplatne 
odovzdať za Domom kultúry Ja-
vorina a na Zbernom dvore v Sta-
rej Turej, na Trávnikoch, v Súši, 
v Topoleckej, v Koštialovej doli-
ne, na Papradi, v Durcovej doline, 
v Drgoňovej doline a na Černo-
chovom Vrchu. Občania mohli 

priniesť nebezpečný odpad, elek-
troodpad a veľkoobjemný odpad. 
Počas trvania zberu sa vyzbieralo 
580 kg veľkoobjemného odpadu 
(starý nábytok, dvere a pod.), 490 
kg nebezpečného odpadu (farby, 
riedidlá, rôzne chemikálie), 2 
430 kg elektroniky (chladničky, 
práčky, mrazničky a pod.) a 1 100 
kg zmesového komunálneho od-
padu. Celkovo sa teda vyzbieralo 
4 600 kg odpadu. Odpad, ktorý 
bol počas zberu vyzbieraný, bol 
pracovníkmi technických služieb 

ručne vytriedený na zbernom 
dvore.

Touto cestou by sme chceli 
poďakovať všetkým občanom, 
ktorí sa zapojili do jesennej 
kampane zberu odpadov. Vďa-
ka zodpovednému nakladaniu 
s odpadom neznečisťujeme naše 
životné prostredie a odpad končí 
na správnom mieste. 

Ďakujeme, že triedite.

 n Technické služby Stará Turá

 Odovzdanie ďalších  nájomných bytov
V piatok 14. októbra prebehlo 
dlho očakávané odovzdanie ná-
jomných bytov v bytovom dome 
č. 373 na Ulici gen. M. R. Štefá-
nika v Starej Turej.

Pracovníčky z Oddelenia 
ekonomiky a majetku mesta 

MsÚ a správcovskej spoločnosti 
Technotur, s. r. o. odovzdali tieto 
byty do užívania novým nájom-
níkom, z ktorých niektorí ihneď 
začali so sťahovaním do nových 
priestorov. 

Celkovo v tomto objekte bolo 

odovzdaných 32 
nájomných bytov 
bežného štandar-
du spolu s technic-
kou vybavenosťou. 
Vybudovanie bytov 
prestavbou objek-
tu bývalého Domu 
špecialistov Stará 
Turá s rozpočto-
vým nák ladom 
približne 1,7 mil. € 
je významným in-
vestičným projek-
tom v Starej Turej.

Mesto Stará Turá aj touto 
cestou praje novým obyvateľom 
príjemné a ničím nerušené bý-
vanie. 

 n Oddelenie ekonomiky 
a majetku mesta 

foto: MsÚ
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 6. ročník  Oskoruša Cup 2022
 n Mgr. Tomáš Malek 

foto: Andrea Malková

V dňoch od 23. 9. až 25. 9. a 1. 10. 2022 sa 
konal na kurtoch v Starej Turej 6. ročník 
Oskoruša Cup pre deti nášho tenisového 
klubu. Veľmi nás teší, že i tento ročník sme 
spolupracovali s neziskovou mimovládnou or-
ganizáciou Nadácia Život Stará Turá, ktorá 
nás podporuje už tretí rok. 

Tenisti bojovali v 9 skupinách rozdelených 
podľa veku a tenisových zručností. Mrzí nás, 
že sa 9 detí nemohlo zúčastniť zo zdravotných 
a osobných dôvodov (odcestovanie). Tento 
turnaj bol zároveň aj tretím a záverečným 

turnajom letnej sezóny. Deti po každom tur-
naji získavali body do rebríčkov a bojovali 
o celkového víťaza Oskoruša Tour 2022. Po-
čas 4 dní sme videli viacero krásnych zápa-
sov, pekných výmien, ale i množstvo emócií 
po prehratých setoch resp. zápasoch. Tenis 
je krásny šport, všetko si musíš vydrieť sám. 
Každá chybička, zlé postavenie nôh, nesprávne 
načasovanie úderu či slabšie podanie sa od-
zrkadlí v „konečnom účtovaní.” Nás trénerov 
ale veľmi teší, že deti tenisovo rastú a každým 
rokom sa zlepšujú. Chceme sa poďakovať Na-
dácii Život, všetkým sponzorom, priateľom 
tenisu, rodičom a starým rodičom za to, že 
podporujú deti, ktoré baví pohyb a milujú tenis. 

VÝSLEDKY TURNAJA:

23.9.2022

Zelená skupina dievčatá
1. miesto: Natálka Mocková
2. miesto: Magdalénka Matejáková
3. miesto: Klárka Mikulcová

Zelená skupina chlapci
1. miesto: Marek Kandráč
2. miesto: Matúš Dinga

Ružová skupina
1. miesto: Janka Popelková
2. miesto: Alžbetka Šípošová
3. miesto: Jessica Matejdesová

24.9.2022

Červená skupina
1. miesto: Olha Polikashyna
2. miesto: Natálka Kaňová
3. miesto: Timea Kováčiková
4. miesto: Terezka Bunčiaková

25.9.2022

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

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

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

1.10.2022

Modrá skupina chlapci
1. miesto: Tomáš Malek
2. miesto: Marek Gulán
3. miesto: Adam Repta

Oranžová skupina
1. miesto: Alexík Oška
2. miesto: Mia Iva Chutniaková
3. miesto: Bianka Svítková

Fialová skupina
1. miesta: Lukino Hulman
2. miesto: Matúško Suchý
3. miesto: Zarka Antalová
4. miesto: Tamarka Miškovičová

Karate  
Nábor detí od 6 rokov 
 

Máš chuť športovať? Vyskúšaj karate, zdokonalíš si svoju fyzickú 
kondíciu a posilníš športového ducha.  

Prihlásiť sa môžeš každý týždeň v pondelok o 18.30 hod.  
na začiatku tréningu, alebo na tel. čísle: 0907 418 310 
 
pondelok        18.30 -19.30 hod. 
 
 v telocvični na II. ZŠ Ul. Hurbanova (vedľa športového ihriska) 

 

 

Informácie na tel. č.: 0907 418 310 
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 Ohliadnutie za úspešným 
ukončením športovej 
sezóny 2021/22  
Klubu športového 
aerobiku Stará Turá
Minuloročná športová sezóna bola pre nás veľmi bohatá na podujatia, vystúpenia i súťaže 
a samotné tréningy. Nakoľko sme hlavne hobby klub, ktorý deťom, mládeži ale i dospelým 
poskytuje kvalitnú pohybovú prípravu v oblasti rytmického pohybu a gymnastiky, snažíme 
sa využívať spoločne strávený čas zverencov a trénerov v zábavnej atmosfére.

Veľkou výzvou bola pre nás účasť na medzi-
národnej súťaži v Trnave v gymnastických 
športoch s neopakovateľnou atmosférou 
– „Festival pohybových skladieb 2022“ or-
ganizovanú Slovenskou gymnastickou fede-
ráciou SR posledný júnový víkend, ktorá je 
prehliadkou choreografií rôznych štýlov a pre 
kluby neopakovateľným zážitkom. Zúčastnili 
sa tu okrem slovenských, kluby z Maďarska, 
Českej republiky, Poľska... 

Pre náš Klub to bolo neskutočnou výzvou, 
prihlásili sme 5 choreografií v rôznom ve-
kovom rozložení od malých detí po dospe-
lé kategórie, čo bolo aj pre trénerov veľmi 
náročným obdobím, nakoľko sme si zvolili 
každú choreo iného druhu gymnastického 
športu, ako je moderná gymnastika so stuhou, 

gymnastický aerobik, step aerobik i výrazový 
tanec. Každú choreografiu dopĺňali tematic-
ké náročné kostýmy, ktoré sú výraznou a dô-
ležitou súčasťou pri týchto súťažiach, a i to sa 
trénerom podarilo zabezpečiť nápadito a pre-
cízne a vôbec s veľkým osobným nasadením.

Spolu sme sa prezentovali v 47 štartoch 
a priviezli sme si domov 47 medailí, 4 choreo 
získali 2. miesta a jedna 3. miesto. Vážime si 
každú skúsenosť i ocenenie, ale toto bol krás-
ny úspech  a odraz práce trénerov a radosti 
všetkých našich detí a dospelých účastníkov 
z nášho klubu, nakoľko súťaž organizovala 
práve SGF SR a súťaž porotuje a rozhoduje 
porota zložená z medzinárodných rozhodcov 
tejto federácie.

Výsledky:
Kateg. 7-10 r. ml. žiaci 12x, gymaerobik + 
gymlopta “Neverending story” 2. miesto  
Kateg. 7-10 r. ml. žiaci 10x “Piráti z Karibi-
ku”, gymaerobik + gymstuha 2. miesto  
Kateg. 11-15 r. st. žiačky 5x, step aerobik 

“Návrat Vikingov” 2. miesto  
Kateg. 11-15 r. st. žiačky 8x, aerobik + 
gymstuha “Rock girls” 2. miesto  
Kateg. Senior B 36-49 r. stepaerobik 12x 

“Generácie v pohybe -Vivaldi step” 3. miesto  
Táto premiéra vôbec skupiny športovcov 

v tejto vekovej kategórii je neopísateľnou 
poklonou pred dámami a veľkou výzvou pre 
hlavnú trénerku, ktorá si sama tiež po rokoch 
zasúťažila.

Sme veľmi pyšní a hrdí na takúto krásnu 
reprezentáciu. I touto cestou ďakujeme doda-
točne všetkým rodičom a priateľom, všetkým 
podporovateľom, ktorí nám pomáhajú rásť 
cestou zdravého a krásneho športu, ktorý 
nemá vekové obmedzenie, čoho je práve dô-
kaz reprezentácia horeuvedených kategórií. 
Nie je to vždy ľahká cesta, ale práve výzvy 
nás motivujú posúvať sa vpred.

Veľmi pekne ďakujeme mestu Stará Turá 
a Nadácii Život Stará Turá, bez ktorých by 
tieto výsledky tiež boli ťažko realizovateľ-
né, ďakujem trénerkám a ich rodinám pre 
pochopenie, ktoré pomáhajú s napĺňaním 
cieľov a nápadov.

 n Katarína Vidová 
Hl. tréner a choreograf KŠAST

Predsezónne sústredenie Čertov
Prázdniny ubehli ako voda a tým aj naša pau-
za v pravidelných tréningoch počas leta.

Nová sezóna začala a koniec letných 
prázdnin – posledný augustový týždeň – sme 
strávili spoločne s deťmi a mládežou aktívne 
v krásnej prírode na slovensko-českom pome-
dzí pod Kohútkou v horskom hoteli v Čerto-
ve, ktorý bol ako stvorený pre predprípravné 
športové sústredenia, teda  aktívny oddych 
a prípravu detí ešte bez školských povinností. 
Vďaka Nadácii Život Stará Turá a rodičom 
45 účastníkov sme si užili nádheru tohto 

okolia, turistiku, ale hlavne aktivity 
na čerstvom vzduchu, hry a aktivity 
v prírode, deti trénovali na vonkaj-
ších ihriskách a v bazéne, začali sme 
s prípravou nových choreografií na 
sezónu 2022/23.

Bolo nám spolu nádherne, opäť 
máme veľa nápadov a plánov a plný 
kalendár súťaží a aktivít v tejto sezóne. 
Ďakujeme všetkým podporovateľom!

 n Katarína Vidová,KŠA ST
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Bývajte  
v Starej Turej
Mesto Stará Turá pripravuje obchodnú ve-
rejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzat-
vorenie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu 
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majet-
ku vyhlasovateľa.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže 
bude predaj nehnuteľného majetku mesta 
Stará Turá, a to parcely registra „C“ evido-
vané na katastrálnej mape:
 § pozemok parc. č. 4554/10 – orná pôda 

o výmere 777 m2
 § pozemok parc. č. 4554/13 – orná pôda 

o výmere 895 m2
 § pozemok parc. č. 4554/15 – orná pôda 

o výmere 905 m2
 § pozemok parc. č. 4554/19 – orná pôda 

o výmere 654 m2 
 § pozemok parc. č. 4554/20 – orná pôda 

o výmere 688 m2

 § pozemok parc. č. 4554/21 – orná pôda 
o výmere 748 m2

ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá, za-
písané na Okresnom úrade Nové Mesto nad 
Váhom, katastrálny odbor, na LV č. 1  v po-
diele 1/1 v k. ú. Stará Turá.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
budú k dispozícii od 2. novembra 2022 na 

úradnej tabuli mesta Stará Turá a webovom 
sídle mesta Stará Turá www.staratura.sk po 
ich schválení Mestským zastupiteľstvom. 

Súťaž bude vyhlásená v termíne od 2. no-
vembra 2022 do 10. januára 2023 do 15.00 
hod.

n Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Kopaničársky jarmek
21. októbra 2022 náš Dom kultúry 
Javorina Stará Turá opäť ožil remesla-
mi, hudbou, krojmi, vôňou chutného 
občerstvenia a príjemnou atmosférou.

n foto: Igor Hečko

PREDAJ POZEMKOV
S VYBUDOVANOU INFRAŠTRUKTÚROU  

NA VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV  
V LOKALITE

NOVÉ HNILÍKY
Informácie:
     msu@staratura.sk
     0918 711 830


