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

Blížia sa Vianoce!
Ale o tom už nepochybne všetci dobre viete. 
Veď zo všetkých strán na nás už od polovice 
októbra útočia vianočné reklamy, vyblikajú 
stromčeky a vianočné akcie na nás číhajú 
na každom kroku. Samotný symbol Vianoc 
sa tak veľmi rýchlo zmenil na honbu za naj-
lepším darčekom. Veď kto by netúžil dostať 
nový iPhone, značkové oblečenie, či v mno-
hých prípadoch peniaze do obálky. Čaro 
Vianoc sa pomaly vytráca a zostáva už len 
zhon, stres a naháňanie sa za dokonalou 
výzdobou alebo poriadkom v domácnosti. 
Namiesto očakávania najkrajších sviatkov 
roka sa tak gazdinky sústredia na písane 
niekoľkostranových zoznamov na pečenie, 
umývanie okien, vysávanie a muži sa im 
počas týchto hektických týždňov, kedy sa 
snažíme mať všetko dokonalé, radi uhnú 
z cesty. Namiesto pomoci tak cítime čoraz 
väčší tlak a mnohí z nás začnú túžiť skôr po 
konci vianočných sviatkoch ako ich začiatku. 
I samotný fakt, že deti už netúžia po bábi-
kách či autíčkach a drevené hračky im už 

nič nehovoria, či knižku do ruky chytia len 
keď naozaj musia, nám dáva čoraz viac na 
známosť, že vianočné hodnoty sa zmenili. 
Našťastie sa medzi nami nájdu výnimky. 
Ešte vždy  sú medzi nami takí, ktorí chápu, 
o čom tieto sviatky naozaj sú. Že sú pre-
dovšetkým o rodine, pokoji a hlavne vša-
deprítomnej láske. A na tieto hodnoty by 
sme si mali spomenúť skôr, ako nás pochytí 
vianočný ošiaľ vďaka ktorému zabúdame, 
o čom Vianoce skutočne sú. Nemali by sme 
tak zabúdať, že to vždy boli a navždy i ostanú 
sviatky strávené v kruhu rodiny a najbliž-
ších. Je to obdobie, kedy by sme aspoň na pár 
dní mali zabudnúť na pracovné povinnosti 
a stráviť čas s tými, ktorých milujeme. 
A jednou z možností ako stráviť príjemný 
čas po boku svojich najbližších je aj pri roz-
svecovaní sviec na adventnom venci mesta 
Stará Turá. Čakáme Vás každú adventnú 
nedeľu od 16.30 h na Námestí slobody pri 
veľkej fontáne. Srdečne Vás tak pozývame 
pochopiť pravý význam Vianoc.
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Slávnostné 
rozsvietenie sviec 
na adventnom 
venci mesta
2., 9., 16. a 23. december, 
vždy o 16.30 h, 
Námestie slobody

Mikuláš v Starej Turej
4. december, 16.00 h, 
DK Javorina

Vianočný trh
8. december, 09.00 – 17.00 h, 
Námestie slobody a DK Javorina

Vianočný muzikál Artaban
23. december, 18.00 h, 
DK Javorina

Silvestrovský ohňostroj
31. december, Námestie slobody
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Benefičný 
koncert Nadácie 
ŽIVOT
9. december, 
15.00 h, DK Javorina

Koncert FRAGILE
11. december, 
18.00 h, DK Javorina
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E Silvester 
na pomedzí
31. december, 
13.00 h, 
Veľká Javorina

Štefanský 
výstup 
na Veľkú 
Javorinu
26. december
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P R O G R A M  R O Z S V I E T E N I A  S V I E C
I. adventná nedeľa (2.12.2018)

vystúpia: spevokol Evanjelickej cirkvi a. v. Stará Turá

II. adventná nedeľa (9.12.2018) 

vystúpia: žiaci Základnej umeleckej školy Stará Turá

III. adventná nedeľa (16.12.2018) 

vystúpia: detičky z Materskej školy v Starej Turej

IV. adventná nedeľa (23.12.2018) 

vystúpia: OZ Sluha, detský spevokol Lastovičky zo Starej Turej

+ Vreckový kalendárik 

na rok 2019 

Š ť a s t n é  a  V e s e l é 

s v i at k y  p r a j e 

r e d a k č n á  r a d a
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Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi úprimne 
sa poďakovať všetkým, 
ktorí prišli k voleb-
ným urnám počas 
komunálnych volieb 

2018. Ďakujem osobitne všetkým voličom, 
ktorí mi odovzdali svoj hlas. Bolo ich dosť, 
no ich počet nestačil na to, aby som pokra-
čovala vo funkcii primátorky a dokončila 

rozpracované projekty. Napriek prezentova-
ným negatívam a zlobe po voľbách som rada, 
že som pre všetkých občanov Starej Turej 
robila (ba často slúžila). Pre mňa to bolo 
pekné obdobie a svoju prácu som vykoná-
vala zodpovedne. Ja vidím za sebou výsledky. 
Sú to výsledky kolektívnej práce poslancov, 
zamestnancov mestského úradu, organizácií 
mesta, ale i občanov, ktorí pracovali nezištne 

s deťmi pri organizovaní rôznych spoločen-
ských, športových akcií a všetkým úprimne 
ďakujem. Končím s dobrým pocitom.

Vo funkcii poslankyne budem pre naše 
mesto pracovať ďalej, Vaše hlasy sú pre 
mňa záväzkom premietnuť do reality Vaše 
požiadavky.

„Aké zvláštne, že s ľuďmi, s ktorými sme 
si boli blízki, sa už len pozdravíme ... Aké 
zvláštne, že ľudia, s ktorými sme trávili veľa 
času a zábavy, nás už koľkokrát ani nevidia, 
i keď stojíme priamo pred nimi ... �

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Stará Turá konaných dňa 10. 11. 2018
Por. č. 

na hlas. 
lístku

Kandidát
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.1 0

Celkový počet 
platných 
hlasov

Poradie podľa 
počtu získaných 

hlasov

Kandidáti na primátora mesta

1. Leopold Barszcz, PharmDr., 58 r., manažér, nezávislý kandidát 274 176 209 221 215 192 19 50 44 31 1431 1.

2. Anna Halinárová, Ing., 61 r., primátorka mesta, Smer – sociálna demokracia 222 140 169 143 149 131 33 75 36 15 1113 2.

3. Nora Pániková, 44 r., projektová manažérka, Strana zelených Slovenska 44 46 80 53 49 56 4 10 11 20 373 3.

4. Miroslav Petr, 46 r., SZČO, Sme rodina – Boris Kollár kandidáta odvolala politická strana

Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 1

3. Leopold Barszcz, PharmDr., 58 r., manažér, nezávislý kandidát 310 205 248 245 245 210 1463 1.

1. Radovan Ammer, MUDr., 62 r., lekár, Smer – sociálna demokracia 260 157 242 237 203 188 1287 2.

5. Richard Bunčiak, Ing., 46 r., geodet, Spolu – občianska demokracia 254 149 210 202 183 132 1130 3.

2.
Matej Antálek, Mgr., 27 r., učiteľ, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia                                                                                          
a nezávislé osobnosti (oľano), Občianska konzervatívna strana

228 144 168 173 148 140 1001 4.

10. Anna Halinárová, Ing., 61 r., primátorka mesta, Smer – sociálna demokracia 202 146 164 155 162 136 965 5.

17. Zdena Pilátová, Ing., Mgr., 56 r., vedúca kalibračného laboratória, nezávislá kandidátka 191 111 159 158 178 150 947 6.

19. Igor Slezáček, Ing. 62 r., dôchodca, nezávislý kandidát 202 121 197 158 123 135 936 7.

16. Nora Pániková, 44 r., projektová manažérka, Strana zelených Slovenska 156 133 187 153 150 138 917 8.

8. Iveta Gavačová, Mgr., 53 r., advokátka, Spolu – občianska demokracia 211 107 145 131 117 112 823 9.

14. Ivan Klimáček, Mgr., 55 r., administratívny pracovník, Slovenská národná strana 176 102 102 119 116 120 735 10.

23. Zuzana Zigová, Bc., 65 r., zástupkyňa primátorky, Smer – sociálna demokracia 129 95 123 119 123 107 696 11.

20.
Michal Valenčík, 24 r., živnostník,  Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia                                                                                     
a nezávislé osobnosti (oľano), Občianska konzervatívna strana

160 102 106 115 95 100 678 12.

6. Helena Fáberová, Bc., 39 r., strategická nákupkyňa, nezávislá kandidátka 148 111 104 120 88 97 668 13.

18.
Jana Podhradská, RNDr., 58 r., podnikateľka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), Občianska konzervatívna strana

138 94 110 95 93 126 656 14.

13. Patrícia Klačková, JUDr., 37 r., štátna zamestnankyňa, Smer – sociálna demokracia 129 108 98 113 101 104 653 15.

21. Ján Volár, Ing.,63 r., prednosta MsÚ, Smer – sociálna demokracia 146 79 131 91 101 88 636 16.

11. Gabriela Hučková, 31 r.,  opatrovateľka, Smer – sociálna demokracia 147 90 95 90 122 89 633 17.

9. Bohdan Görög, Ing., 57 r., referent predaja, Smer – sociálna demokracia 119 72 94 107 125 112 629 18.

15. Martina Kučerová, Bc., 41 r., zmocnenec pre BOZP, Smer – sociálna demokracia 120 66 74 97 88 84 529 19.

7. Mária Gajarová, Mgr., 38 r., asistentka učiteľa, Smer – sociálna demokracia 99 71 83 71 104 83 511 20.

12. Milan Kavický, 31 r., manažér, Smer – sociálna demokracia 94 73 91 94 70 56 478 21.

4. Ján Blaško, 43 r., dokladač tovaru, Komunistická strana Slovenska 97 57 53 68 56 68 399 22.

22. Pavol Vréba, 67 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska 67 45 39 44 46 43 284 23.

Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 2

1. Zuzana Durcová, 46 r., zdravotná sestra, Smer – sociálna demokracia 32 78 110 1.

2. Ivan Durec, Ing. 51 r., lesný inžinier, nezávislý kandidát 23 56 79 2.

Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 3

1. Monika Hluchá, Ing., 37 r., vedúca obchodných činností, Smer – sociálna demokracia 71 23 94 1.

2. Gustáv Durec, 60 r., robotník, Komunistická strana Slovenska 20 41 61 2.

volebný obvod číslo 1 – Stará Turá
volilo sa 11 poslancov

Okrsok č. 1 – Stará Turá, Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie-veľká zasadačka č.dv.136
Okrsok č. 2 – Stará Turá, Základná škola, Hurbanova ul.č.128/25
Okrsok č. 3 – Stará Turá, Požiarna zbrojnica, Mýtna ul.I.posch. 554/18

Okrsok č. 4 – Stará Turá, Jiráskova ul. býv. Detské jasle – PREVAK, prízemie č.168/16
Okrsok č. 5 – Stará Turá, Dom kultúry Javorina,č.378/55, učebňa č. 78
Okrsok č. 6 – Stará Turá, Dom kultúry Javorina, č.378/55, býv.kaviareň

volebný obvod číslo 2 – Drgoňova Dolina + Papraď
volil sa 1 poslanec

Okrsok č. 7 – Drgoňova dolina, Požiarna zbrojnica, I.poschodie č.d.1239 Okrsok č. 8 – Papraď, Kultúrny dom, č.d. 1569

volebný obvod číslo 3 – Topolecká + Súš
volil sa 1 poslanec

Okrsok č. 9 – Topolecká, Požiarna zbrojnica č.d.2118 Okrsok č. 10 – Súš, budova Požiarnej zbrojnice, č.d. 2462
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Vážení spoluobčania, 
milí Staroturania,

poznáme výsledky 
komunálnych volieb 
a ja by som chcel 
poďakovať všetkým, 
ktorí prišli k voleb-
ným urnám, za preja-
venú dôveru. Dôveru, 
ktorá poteší, ale zároveň je 
obrovským záväzkom a zodpo-
vednosťou. Svoj úspech vo voľ-
bách vnímam aj ako zásadnú 
podporu svojho volebného 
programu, ktorý budem aktívne 
presadzovať a uskutočňovať 
ihneď po nástupe do funkcie. 
Čaká nás veľa práce. Jej princí-
pom bude pokračovať v zmys-
luplných a užitočných aktivitách, 
ktoré sú naplánované, resp. rea-
lizované, ale najmä naštartova-
nie nových, ktoré sú pre rozvoj 
mesta nevyhnutné. Oceňujem 
taktiež prílev nových tvárí do 
mestského zastupiteľstva, čo je 
prísľubom pre nový spôsob vzá-
jomnej spolupráce. Poslanci sú 
naši zástupcovia, ktorí rozho-
dujú nielen o súčasnom dianí, 
ale najmä o budúcnosti Starej 
Turej. Preto apelujem aj na Vás, 
vyjadrujte aktívnejšie svoje 
názory, postrehy a podnety či už 
priamo, alebo prostredníctvom 
poslancov. Iba takto dosiah-
neme vzájomný súlad v riešení 
reálnych potrieb mesta.

Rád by som touto cestou 
poďakoval všetkým, ktorí mi 
k dosiahnutiu tohto úspechu 
pomáhali a podporovali ma 

na ceste k nemu. 
Zároveň by som chcel 
poďakovať predchá-
dzajúcemu vedeniu 
mesta ako aj všetkým 
aktívnym poslancom 
Mestského zastupiteľ-

stva za odvedenú prácu v minu-
lom volebnom období. Osobitná 
vďaka patrí primátorke Ing. 
Anne Halinárovej. Vo verejnej 
správe, resp. komunálnej poli-
tike pôsobí dlhý čas a počas tejto 
doby dokázala urobiť mnoho 
užitočných vecí pre samotné 
mesto, ako aj jeho občanov. 
Verím, že svojimi skúsenosťami, 
resp. poznatkami bude v prípade 
potreby k dispozícii a prispeje 
k riešeniu nových výziev. Prajem 
odchádzajúcej primátorke veľa 
zdravia, spokojnosti a radosti 
zo života.

Som presvedčený, že nasle-
dujúce štyri roky budú pre mesto 
prospešné. Spoločným úsilím 
všetkých kompetentných spo-
lupracovníkov sa budeme usilo-
vať dosiahnuť ciele jednotlivých 
úloh, aby sme si na konci voleb-
ného obdobia povedali, že to 
malo zmysel.

Na záver by som chcel 
popriať všetkým obyvateľom 
Starej Turej požehnané Vianoce, 
prežitie vzácnych chvíľ v kruhu 
najbližších a načerpanie nových 
síl do nového roku.

S úctou  
Leopold Barszcz   

Ď A K U J E M  všetkým Staroturancom, ktorí svojou 
účasťou na komunálnych voľbách prejavili záujem 

o priaznivý rozvoj nášho mesta a priľahlých kopaníc.

Ing. Igor Slezáček – novozvolený poslanec MsZ

Oprava hasičskej zbrojnice 
v Drgoňovej Doline je ukončená

Dňa 17.7.2017 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej repub-
liky výzvu  číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 
2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpoč-
tovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Účelom výzvy bola  pod-
p o r a  z v ý š e n i a  o c h r a ny 
pred požiarmi prostredníc-
tvom výstavby, rekonštruk-
cie a modernizácie stavieb 
a opravy budov, nadobudnutie 
budov na účel hasičských sta-
níc a hasičských zbrojníc podľa 
§ 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 
Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy sme 
dňa 28.8.2017 odoslali žiadosť 
o poskytnutie dotácie na pro-
jekt „Oprava a údržba hasičskej 
zbrojnice v Drgoňovej Doline“.

 Na projekt bolo možné 
požiadať o dotáciu do 30 000 
€ so spolufinancovaním vo 
výške najmenej 5 % z celko-
vých výdavkov z vlastných 
prostriedkov alebo iných ako 
verejných prostriedkov. Našej 
žiadosti bolo vyhovené roz-
hodnutím zo dňa 22.1.2018 
a dotácia vo výške 28 472,96 € 
bola poskytnutá dňa 27.7.2018.

Hasičská zbrojnica v miest-
nej časti Drgoňova Dolina  
bola postavená  v šesťdesia-
tych  rokoch minulého sto-
ročia a bola daná do užívania 
v roku 1964. Nakoľko do 
dnešnej doby neprešla žiadnou 
rekonštrukciou, jej vybavenie 
či už materiálne alebo tech-
nické bolo nevyhnutné obno-
viť. Najdôležitejšou opravou 
bola oprava strechy - výmena 
latovania a krytiny, na streche 

boli dva rôzne druhy krytiny - 
betónová a z pálenej hliny. Išlo 
o havarijný stav. Ďalšou nevy-
hnutnou opravou bola výmena 
okien a obnova toaliet. Tieto 
boli v pôdnom stave od vybu-
dovania hasičskej zbrojnice 
a po viac ako 50 ročnej pre-
vádzke bola nutná ich rekon-
štrukcia z dôvodu opotrebenia, 
náročnej údržby a zastaranosti. 
Oprava bola spojená s výme-
nou rozvodov vody a s výme-
nou odpadov na toaletách.

O pr av a  z broj n i c e  j e 
v súlade so strategickým 
dokumentom mesta PHSR 
odsúhlaseného mestským 
zastupiteľstvom pre roky 2016 – 
2022 dňa 2.11.2015 uznesením 
č. 21 – XII/2015 a s právnymi 
predpismi v oblasti záchrany 
života, zdravia a životného pro-
stredia na úseku ochrany pred 
požiarmi. Opravou sme zvý-
šili energetickú hospodárnosť 
budovy zlepšením tepelno-izo-
lačných vlastností budovy. 

DHZM má vo svojom uží-
vaní požiarne vozidlo IVECO 
Daily. Tento rok sme požiadali 
o pridelenie ďalšej hasičskej 
techniky a to o protipovod-
ňový vozík, ktorý nám bol 
19.10.2018 odovzdaný. Našou 
povinnosťou je zabezpečiť, aby 
táto technika bola uschovávaná 
v budove, ktorá spĺňa prime-
rané parametre.

�  Zvláštne, ako sa všetci 
všetkým strácame navzájom. 
Posledná zvláštnosť, ktorá 
zamrzí je tá, že ľudia, ktorí nás 
dobre poznajú, započujú „niečo“ 
od niekoho a myslia si to isté 
i keď vedia akí sme ...“

Vážení spoluobčania, blížia 
sa Vianoce, dovoľte mi zaželať 
Vám ich príjemné prežitie, veľa 
šťastia, zdravia, radosti, pokory, 
vzájomného porozumenia 
a spokojnosti v kruhu svojich 

bl ízkych.  Novozvolenému 
primátorovi a poslaneckému 
zboru želám veľa síl, trpezlivosti 
a financií pri napĺňaní svojich 
cieľov v prospech nášho mesta.

Želám Vám pokoj v duši, 
lásku v srdci, silu odpúšťať, 
odvahu prekonávať prekážky 
a problémy a vďačnosť za všetko, 
čo nám nový rok 2019 prinesie.

Bolo mi cťou. 

Anna Halinárová

pokračovanie na str. 10
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Spomienka na 100. výročie založenia 
Československej republiky

Pekný jesenný, pokojný deň 27.10.2018 využili členovia SMRŠ - Klub Stará Turá  na  spo-
mienkovú akciu na Veľkej Javorine, z príležitosti pripomenutia si 100. výročia založenia 
Československej republiky. Pri pamätníku Jozefa Vavrouška, posledného ministra životného 
prostredia ČSSR predniesla báseň Oľga Pagáčová, ako poctu  kraju a ľudu pod Javorinou.

Veľká Javorina je miesto, kde sa pravi-
delne každoročne koná stretnutie Čechov 
a Slovákov i preto sme na tomto mieste 
zaspievali  spoločnú hymnu Čechov 
a Slovákov. Položili sme kyticu kvetov 
k pamätníku Jozefa  Vavrouška, ktorý tra-
gický zahynul v Západných Tatrách.

Následne sme sa chôdzou po hrebeni 
premiestnili k Holubyho chate, kde sme pri 
buste Jozefa Ľudovíta Holubyho umiestnili 
veniec. Spoločne sme zaspievali  národnú 
pieseň „Na tom vršku Javoriny“

V krátkom príhovore som pripomenul 
100. výročie založenia Československej 
republiky – spoločného štátu Čechov 
a Slovákov. Je smutné, že nebol deň 
28.10.2018 jednorázovo uznaný za štátny 
sviatok  SR. Tento by bol pripadol na nedeľu, 
teda by nezmenšoval počet pracovných dní. 
Za štátny sviatok bol uznaný utorok dňa 
30.10.2018, na počesť Martinskej deklarácie. 
Táto by, ale nebola vyhlásená 30.10.1918, 
keby nebola vyhlásená Československá 
republika  dňa 28.10.1918. Je poľutovania 
hodné, že naša republika si neuctila 100. 
výročie vzniku Československej repub-
liky, spoločného štátu Čechov a Slovákov. 

Samozrejme, že Martinská deklarácia potvr-
dzovala to, čo podpísali a vyhlásili moc-
nosti (Pittsburskú dohodu) a fakt vzniku 
ČSR, ktorá bola vyhlásená dňa  28.10.1918. 
Historici to na jednej strane považujú za 
prihlásenie sa Slovenska k spoločnému štátu, 
na druhej strane tvrdia, že vznikom ČSR 
dňa 28.10.1918 bolo zakotvené v názve – 
Československá republika samozrejme 
i Slovensko. 

V chate sme posedeli a občerstvili sa, za 
čo treba vysloviť vďaku personálu za ochotu. 
Na chate totiž došlo pred časom k zmene 
prevádzkovateľa. Pri posedení sa v prího-
vore zmienila Oľga Pagáčová o ťažkej situácii 
v slovenskej spoločnosti, keď sa definitívne 
rozhodlo, že Slovensko bude vyňaté zo 
štátneho rámcu Uhorska a stane sa plno-
hodnotnou súčasťou ČSR. Alkoholizmus 
a maďarizácia, tak ako zdokumentoval 
Šrobár - minister pre správu Slovenska, boli 
ťarchou slovenskej spoločnosti, v rámci 
rodín a boli prenášané generačne. Priam 
zúfala situácia bola aj v oblasti školstva 
a vzdelávania. Popredný politik a reformátor 
školskej sústavy po roku 1918 na Slovensku 

– p. Štefanek uvádza, že na Slovensku bola 

začiatkom 20. storočia veľmi rozšírená 
negramotnosť, ktorá sa v niektorých župách 
šplhala až ku 40 %. Výučba prebiehala 
v maďarskom jazyku, čo nemohli deti zo 
slovenských rodín prekonať. Deti, ktorých 
materinským jazykom nebola  maďarčina, 
boli hendikepované. Výučba bola v maďar-
skom jazyku, školské učebnice tiež. Priorita 
československej politiky na úseku školstva 
a vzdelávania  bola vybudovať funkčnú  škol-
skú správu. Vznikali nové školy, knižnice. 
Štefanek uvádza, že v roku 1914 nebola na 
Slovensku žiadna stredná škola s vyučova-
cím jazykom slovenským. V roku 1928 ich 
bolo 52. Boli vydané slovenské učebnice 
a čítanky. Vydaných bolo 50000 výtlačkov 

„slovenského šlabikára“ pre základné školy. 
Vznikla Univerzita Komenského, ktorá sa 
stala centrom vedy a kultúry.

Za zmienku stojí názor anglického pro-
fesora Watsona, že Slovensko po roku 1918 
patrí k najviac pozoruhodným kultúrnym 
dielom Európy.

Po tomto príhovore sme nastúpili do 
autobusu a vrátili sme sa na Starú Turú. Som 
presvedčený, že táto akcia splnila svoj účel, 
teda dôstojné si pripomenutie 100. výročia 
založenia Československej republiky.

Záverom chcem poďakovať MsÚ za 
finančnú pomoc pri zabezpečovaní  tejto 
akcie.

Viliam Pagáč

Významné výročie 
sme si pripomenuli 

Lampiónovým 
sprievodom

V piatok 26. októbra sme si spolu s občanmi mesta Stará Turá pri-
pomenuli na verejnom podujatí významné 100. výročie od vzniku 
Československej republiky. 

Už od 17.00 hodiny sa začali pred 
Mestským úradom v Starej Turej 
schádzať početné zástupy rodi-
čov s deťmi. Krásne maľované 
lampióny sa pomaly vešali na 
paličky, rozsvecovali a ľudia sa 
postupne zaraďovali do zástupu 
na čele ktorého stáli hudobníci 
zo ZUŠ. 

O 17.30 hod. sa celý sprie-
vod postupne pohol vopred 
naplánovanou trasou k pamät-
níku obetiam 1. svetovej vojny, 
ktorý je umiestnený v strede 

mesta oproti Námestiu slobody. 
Za zvukov hudby od mestského 
úradu cez pešiu zónu obkole-
sili účastníci sprievodu pamät-
ník a vypočuli si príhovor 
primátorky mesta Ing. Anny 
Halinárovej. Následne spolu 
so zástupkyňou Bc. Zuzanou 
Zigovou si uctili pamiatku obetí 
i významného výročia  polože-
ním kytice k pamätníku. 

Po tejto oficiálnej časti sa celý 
lampiónový sprievod presunul 
stredom mesta až k autobusovej 

stanici. Tu čakala na účastníkov 
malá vatra, ktorú slávnostne 
zapálila primátorka mesta. Za 
zvukov praskajúceho dreva 
a očarujúcim večerným plame-
ňom vatry zazneli tóny gitary 
v podaní Františka Chmelíka 
a Branislava Strelníka. 

Celé podujatie a vydarený 
piatkový podvečer zakončili roz-
tancované farebné iskričky na 
nočnej oblohe v podaní malého 

ohňostroja, ktoré pripravilo pre 
účastníkov mesto Stará Turá. 

Významné podujatie sme 
si tak pripomenuli pre nie-
koho nostalgiou, spomienkami 
a malými svetielkami ukry-
tými v pestrofarebných papie-
rových puzdrách početným 
Lampiónovým sprievodom.

M. Krč 
foto: M. Medňanský 

Lampiónový sprievod na pešej zóne
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Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 
8.11.2018, uznesením číslo 25-XXXXI/2018 schválilo návrh na vyhlá-
senie dobrovoľnej zbierky v Starej Turej a v súlade s ustanovením § 11 
ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov nasledovne: 

1. Usporiadateľ zbierky:  Mesto 
Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 
Stará Turá 

2. Účel zbierky: poskytnutie 
sociálnej pomoci občanom pri 
postihnutí živelnou pohromou, 
pri náhlom úmrtí rodinného 
príslušníka v sociálne odkáza-
nej rodine, na preklenutie váž-
nej sociálnej situácie osobám 
s ťažkým zdravotným postihnu-
tím ako aj na ich mimoriadne 
zvýšené náklady spojené s lieč-
bou alebo rehabilitáciou, na 
pomoc jednotlivcom a rodinám 
v sociálnej núdzi, na podporu 
mimoškolských aktivít pre deti 
zo sociálne znevýhodnených 
rodín a podporu rozvíjania 
talentu pre nadané deti zo soci-
álne znevýhodnených rodín

3. Miesto a dátum konania 
zbierky: Nám. slobody v Starej 
Turej dňa 08.12.2018 počas 
trvania Vianočného trhu,

4. Spôsob vykonania zbierky: 
dobrovoľné peňažné príspevky 
od fyzických a právnických osôb 
do označenej uzavretej poklad-
ničky umiestnenej stánku 

označenom „Zbierka do cha-
rity Stará Turá“, výnos zbierky 
bude uložený na charitatívny 
účet mesta Stará Turá,

5. Pre dp ok l a d an é  n á k l a d y 
spojené s konaním zbierky: 
žiadne, zbierka bude zabez-
pečovaná pracovníkmi mesta, 
členmi sociá lnej  komisie 
a dobrovoľníkmi,

6. Osoby zodpovedné za konanie 
zbierky: Mgr. Júlia Bublavá – 
predsedníčka komisie pre soci-
álne veci a bývanie, PharmDr. 
Leopold Barszcz – poslanec 
MsZ, Mgr. Ivona Barbušinová 

– vedúca sociálneho oddelenia.

Zbierkou získané prostriedky 
budú použité výlučne na uve-
dený účel v zmysle Zásad pre 
poskytnutie pomoci z charita-
tívneho účtu mesta Stará Turá. 
O priebehu a výsledkoch 
zbierky budú občania informo-
vaní na Mestskom zastupiteľ-
stve v Starej Turej, na webovom 
sídle mesta www.staratura.sk 
a v Staroturianskom spravodajcovi.

Ing. Anna Halinárová 
primátorka mesta

Stretnutie so Zuzanou Čaputovou
Dňa 24.10.2018 mali občania 
nášho mesta i ďalší záujemco-
via a hostia možnosť stretnúť sa 
osobne s kandidátkou na prezi-
dentku, pani Zuzanou Čaputovou, 
v priestoroch kreatívneho centra 
TU. v Starej Turej. Pani Čaputová 
bola dosiaľ pre mňa osoba 
neznáma, zaujal ma však jej 
životný príbeh, jej vízia, jej pohľad 
na budúcnosť našej krajiny. Počas 
tohto večera sme sa dozvedeli, 
prečo sa stala advokátkou, roz-
právala o ťažkom, viac ako desať-
ročnom boji s mocnými v kauze 

“pezinská skládka”, ktorú spoločne 
s Pezinčanmi viedla a ktorú napo-
kon spoločne vyhrali, hoci stála 
v spore proti dnes neslávne zná-
memu p. Kočnerovi. Tiež sme sa 
dozvedeli, prečo sa rozhodla kan-
didovať na post prezidentky, aká 

je jej prezidentská vízia, na čo by 

sa ako prezidentka zameriavala. 
Beseda mala veľmi dobrý ohlas 
a ja sa teším, že sa nám takúto 
akciu v našom malom meste 
podarilo zorganizovať. 

Mgr. Katarína Medňanská 
autor foto: M. Medňanský 

Čarovná jeseň v MŠ
Tohtoročná jeseň bola skutočne krásna a slnečná. V našej 
MŠ bola obohatená o zaujímavé akcie pre deti. Uskutočnili 
sme vychádzky do prírody s environmentálnymi  aktivitami. 
V spolupráci s Lesoturom sme poznávali dreviny, vyrábali sme 
stromy z listov. Na školskom dvore sa deti venovali jesenným 
prácam –  pohrabali lístie, upravili si „pocitový chodník“, zo-
brali úrodu a postarali sa o minizáhradky.

Veľmi pekná bola tohtoročná 
Šarkaniáda, kedy sa na kopci 
Drahy zišlo veľa rodičov 
s deťmi a v povetrí  sa vzná-
šalo  množstvo šarkanov.

Predškoláci sa zúčast-
nili predplaveckej prípravy, 
kde si vďaka inštruktorom 
z Penguin Sport clubu osvo-
jili základy plávania. 

Veľká vďaka patrí rodičom, 
ktorí spolu s deťmi vyrábali 
Gaštančekov a Ovocníčkov 
a svoje diela priniesli  do MŠ 
na výstavu. Rodičia sa zapojili 
aj do tvorivého popoludnia. 
Spoločne vyrábali svetlono-
sov a zdobili dyne prírodni-
nami. Tvorili sme aj v CVČ 

– témou bola jeseň a ovocie.
V októbri sme nezabudli 

na našich starkých. Deti 
im v MŠ pripravili pekný 
program a potešiť piesňami 
a básňami sme boli i obyva-
teľov zariadenia opatrova-
teľskej služby. Priniesli sme 
im aj darček – vlastnoručne 
vyrobený venček z prírodnín.

V rámci spoznávania regi-
onálnych tradícií deti navští-
vili  Gazdovský dvor v Turej 
Lúke. Varili lekvár a obozná-
mili sa so spracovaním ľanu, 
naučili sa piesne, tančeky 
a pochutili si na lekvárovom 
chlebíku a bylinkovom čaji.

Na exkurzii u hasičov 
v Myjave deti nadchli hasič-
ské autá. Hasiči im predviedli 
celé vybavenie, deti sa mohli 
vyskúšať striekanie vody 

hadicou, „šoférovali v autách“, 
skúšali si hasičskú prilbu 
a  vysielačku. Oboznámili 
sme sa i prácou policajtov, 
ktorí prišli do MŠ porozprá-
vať deťom o svojej práci.

Krásna bola výstava ovo-
cia a zeleniny v DK Javorina, 
remeselné trhy a ukážka che-
mických pokusov na námestí 
nadchla určite každého. 
A keď deťom na celé námestie 
vypustili bublinky  a nafúkali 
pre deti  balóny, zaplesali 
všetky detské srdiečka.

V MŠ nás potešili  deti 
z triedy č. 3, ktoré nám všet-
kým zahrali divadlá Pampúšik 
a Dedko repu zasadil. Divadlo 

„Na hojdačke“ prišlo zahrať 
deťom rozprávku  Tdpaslík 
(Trpaslík), zameranú na jazy-
kovú výchovu. 

Bežeckými disciplínami 
sme si pripomenuli Beh 
Terryho Foxa. Športovým 
dopoludním sme zasa oslá-
vili  Deň materských škôl na 
Slovensku.

Počas  týždňa zdravej 
výživy si deti vyrábali ovocné 
šaláty, taniere, špízy, smo-
othie a v rámci starostlivosti 
o svoje zdravie v novembri 
prišli medzi nás dentálne 
hygieničky, ktoré učili deti 
starať sa o zúbky.

O chvíľu k nám príde 
tetka ZIMA, a tá nám tiež pri-
nesie niečo krásne. Už teraz 
sa na to tešíme.

za MŠ Hurbanova 142/46 
Soňa Fajnorová

Exkurzia u hasičov v Myjave



6  Staroturiansky Spravodajca 12/2018 www.staratura.sk

Novinky zo ZŠ
Dňa 4. októbra 2018 sa deviataci zúčast-

nili výstavy Stredoškolák - Hrdina remesla. 
Spoločnosť EXPO CENTER, a. s. Trenčín 
s podporou Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a v spolupráci s Krajským centrom voľ-
ného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-

-psychologického poradenstva a prevencie 
Trenčín organizuje v poradí 20. ročník prezen-
tačnej výstavy stredných škôl. Výstava je zame-
raná na prezentáciu stredných škôl v rôznych 
oblastiach, ako je strojárstvo, elektrotechnika, 
energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, 
nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, 
polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo,  
obchod a služby a iné odbory vyučované na 
stredných školách.

Dňa 5. októbra 2018 sa žiaci a žiačky našej 
školy zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu 
ZŠ. Družstvo žiakov sa umiestnilo na 4. mieste 
a družstvo dievčat na 5. mieste. Umiestnenie 
žiakov a žiačok: Samuel Báleš (8. A)  7. miesto, 
Marián Chudík (8. A) 12. miesto, Timotej Stuchlý 
(8. A) 28. miesto, Viktória Kubinová (9. A) 
10. miesto, Petra Sadloňová (8. A) 14. miesto, 
Zaira Gergelyová (8. A) 16. miesto.

V dňoch 1. až 5. októbra 2018 sa na našej 
škole konali hodiny s anglicky hovoriacim 
lektorom Rayom Sikorskim pre žiakov 7. až 
9. ročníka.

V piatok 5. októbra bolo v našej škole 
veľmi rušno. Pripomenuli sme si, síce trochu 
neskôr, (pretože oficiálny Európsky deň jazy-
kov je 26. septembra), aké dôležité je ovládať 
cudzie jazyky. V jedálni školy ste mohli počuť 
okrem slovenčiny, angličtiny, ruštiny a nem-
činy aj francúzštinu a taliančinu.

Posledné dni babieho leta využili žiaci 
8.  ročníka na dejepisnú exkurziu v našom 
regióne, aby sa zoznámili reálne s pamiatkami 
a udalosťami, o ktorých sa učia na hodinách 
dejepisu. Tento rok sme sa vybrali „Po sto-
pách štúrovcov“. Navštívili sme pamätník 
U Klasovitých, ktorý je pamiatkou na revo-
lučné boje z roku 1848. Po krátkej jazde auto-
busom sme už počúvali o histórii Hlbokého 
v súvislosti s Jozefom Miloslavom Hurbanom 
a stretnutí štúrovcov z dôvodu uzákonenia spi-
sovnej slovenčiny.

22. október je Medzinárodný deň škol-
ských knižníc a v rámci tohto týždňa sa žiaci 
venovali rôznym aktivitám, ktoré im majú 
pomôcť viac sa venovať čítaniu a návštevám 
školských knižníc. Na 2. stupni žiaci 5. ročníka 
vyrábali záložky do kníh.

Dňa 25. októbra 2018 sa žiaci 9. ročníka 
zúčastnili celodennej školskej akcie, v ktorej 
sme spojili učivo dejepisu a slovenského jazyka 
a literatúry. Dvomi najdôležitejšími bodmi 
nášho programu boli návšteva a prehliadka 
hradu Devín a návšteva muzikálu Romeo 
a Júlia v divadle Nová scéna.

Dňa 5. novembra 2018 sa žiaci našej školy 
zúčastnili v ZŠ Odborárska Nové Mesto nad 

Váhom okresného kola v stolnom tenise žiakov 
ZŠ, v ktorom súťažilo 7 ZŠ.  Našu školu repre-
zentovali Adam Krecháč, Timotej Stuchlý 
a Matúš Pavlík, ktorí sa vo finále umiestnili 
na 4. mieste.

Dňa 6. novembra 2018 sa žiačky našej školy 
zúčastnili v ZŠ Odborárska Nové Mesto nad 
Váhom okresného kola v stolnom tenise žiačok 
ZŠ, ktorého  sa zúčastnilo 9 ZŠ.  Našu školu 
reprezentovali Petra Sadloňová, Karolína 
Kondllová a Rebeka Suchá, ktorým sa však 
nepodarilo prebojovať zo svojej skupiny do 
finále.

Mesiac október býva v našej škole už nie-
koľko rokov spojený s akciou Rodičia deťom. 
V 8. B sme pri tejto príležitosti privítali medzi 
sebou pána Medňanského, ktorý sa ako fotograf 
zúčastnil XXIII. zimných olympijských hier 
v Pchjongčchangu v Kórejskej republike. Počas 
besedy spojenej s premietaním nám priblížil 
atmosféru tohto športového sviatku a úspechy 
našich športovcov. Porozprával nám aj o krajine 
a živote ľudí, ktorí žijú v Južnej Kórei.

Vo štvrtok, 8. novembra 2018 sa žiaci 
našej školy zúčastnili 2. ročníka súťaže Mladý 
mechanik, ktorú organizovala SPŠ v Myjave. 
Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách 
a museli absolvovať 3 súťažné kolá: montáž 
mechanických dielov, zapojenie elektroniky, 
štafetovú „jazdu“ zručností. Našu školu repre-
zentovali Alex Michalčík 8. A, Slavoj Beliš 
8. B a Tomáš Vandlík 8. B, ktorí zároveň zís-
kali krásne 3. miesto. 

Na 1. stupni sme v uplynulých týždňoch 
pokračovali s výchovou k zdravému životnému 
štýlu a to najmä prostredníctvom už tradič-
ných Dní jablka, kedy sa nielen rozprávame 
o dôležitosti konzumácie tohto najrozšírenej-
šieho domáceho ovocia, ale uskutočňujeme 
aj množstvo ďalších aktivít. Aj v tomto roku 
sme jablkovú tému  stvárňovali na hodinách 
výtvarnej výchovy, hostili sme sa čerstvými 
jablkami i upečenými dobrotami od šikovných 
mamičiek a babičiek. V 4. E si podľa receptu 
p. Otiepkovej a p. Durcovej zo „Živých dielní“, 
ktorých sa na 2. stupni zúčastnili všetci štvrtáci, 
vyskúšali v triede svoje kuchárske zručnosti 
a  vlastnoručne si pripravili jablkové záviny. 
Niektoré triedy navštívili aj výstavu ovocia 
a zeleniny v Dome kultúry Javorina. 

Pokračovali aj zaujímavé a netradičné akcie 
pripravené v triedach v rámci aktivity Rodičia 
deťom. V 2. A deti utužovali priateľské vzťahy 
na triednom lampiónovom sprievode spoje-
nom s púšťaním lampiónov šťastia a súťažnými 
hrami. V 2. A (v spolupráci s 2. B) uskutoč-
nili aj netradičný zber – zber gaštanov, ktoré 
poslúžili ako potrava pre lesné zvieratá. Zábery 
z fotokamery, ktorá zaznamenáva návštevy 
zvierat pri kŕmidle, potom žiakom prezen-
toval spolu s veľmi zaujímavým rozprávaním 
p. Skovajsa. Zábavné vyučovanie „O jabĺčku“ 
absolvovali opäť žiaci 2. A triedy a v 4. C rodi-
čia spestrili vyučovanie zábavnou hodinou slo-
venčiny a environmentálnej výchovy.

Do aktivít v rámci Medzinárodného dňa 

školských knižníc sa zapojili aj žiaci 1. ročníka. 
Vo všetkých triedach vyrobili zaujímavé záložky 
do kníh, ktoré si potom triedy medzi sebou 
vymenili. Už od začiatku chceme u prvákov 
aktívne budovať ich vzťah ku knihám a k číta-
niu prostredníctvom školského projektu „Veľkí 
čítajú malým“. Prvým „veľkáčom“, ktorý pred-
stavil prvákom peknú knihu alebo príbeh, bola 
v každej triede triedna pani učiteľka.

Žiaci 1. ročníka v rámci regionálnej 
výchovy a učiva prvouky o rodine navštívili 
Izbu tradičného bývania v Dome kultúry 
Javorina. Zoznámili sa so spôsobom života 
našich rodín v minulosti a porovnávali ho so 
životom v súčasnosti.

V závere mesiaca október absolvovali žiaci 
3. ročníka plavecký výcvik na našej mestskej 
plavárni. Vyučovanie zabezpečili skúsení 
inštruktori zo športového klubu Penquin 
z Beckova, vďaka ktorým sa deti učili zákla-
dom plávania alebo sa v tejto zdraviu veľmi 
prospešnej pohybovej aktivite zdokonaľovali.

Rok 2018 sa nesie v znamení storočnice od 
vzniku prvej Československej republiky. Toto 
výročie  si pripomenuli žiaci 4. E exkurziou 
a položením kytice na Mohyle M. R. Štefánika 
na Bradle.  M. R. Štefánik  bol dôležitým ini-
ciátorom udalostí spred 100 rokov, ale jeho  
život sa stal svojou činorodosťou výzvou aj 
pre súčasné generácie. V múzeu – rodnom 
dome M. R. Štefánika v Košariskách mohli 
žiaci cez zachované autentické exponáty  sle-
dovať životnú púť muža, malého vzrastom, ale 
veľkého duchom.

ZŠ Stará Turá

Pozvánky do CVČ Stará Turá
• Na sobotu 1. 12. o 10.00 hod  pripra-

vujeme ďalšiu z dielničiek s Kikou pod 
názvom Výroba adventných svietni-
kov. Na akciu je potrebné prihlásiť sa 
do 29. 11. 2018. Príspevok na materiál: 
2,- €.

• V pondelok 10. 12. sa uskutoční 
Kondično-relaxačného orientál-
neho tancovania pre začiatočníkov. 
Začiatok cvičenia: 16.30 hod v CVČ 
Stará Turá. Stačí si priniesť hrubšie 
ponožky alebo cvičky a pohodlné 
oblečenie. Vstupné: 2,- €. Z technic-
kých dôvodov je potrebné  prihlásiť sa 
vopred, a to do 7. 12. 2018.

• V stredu 12. 12. o 15.00 hod si môžu 
prísť deti do CVČ vyrobiť vlastný 
Detský vianočný stromček. Materiál 
budú mať k dispozícii. Vstup: bezplatný.

O Z N A M
V dňoch od 27. 12. 2018 – 4. 1. 2019 bude 
CVČ Stará Turá z dôvodu čerpania riad-
nych dovoleniek zamestnancov zatvorené. 
Činnosť otvárame  7. 1. 2018.

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá
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Ocenenia a významné úspechy SOŠ Stará Turá
Ocenenie za SOČ

SOŠ Stará Turá už desiatky rokov organi-
zuje krajské kolo Stredoškolskej odbornej 
činnosti v trenčianskom kraji. Žiaci školy 
majú každoročne významné úspechy v tejto 
súťaži nie len v krajskom, ale aj celoštátnom 
kole.  19. júna si pri príležitosti 40. výročia 
vzniku SOČ  44 učiteliek a učiteľov z celého 
Slovenska prevzalo z rúk ministerky škol-
stva, vedy, výskumu  a športu SR Martiny 
Lubyovej a riaditeľa Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania (ŠIOV) Michala 
Němca ocenenia za dlhoročnú prácu v rámci 
SOČ. Pedagógov ocenili v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca v Bratislave ďakov-
nými listami a plaketami. Ocenenia boli 
udelené aj riaditeľovi SOŠ Stará Turá Ing. 
Milanovi Duroškovi.
Pri príležitosti 40. ročníka SOČ bolo spolu 
ocenených 246 pedagógov. Okrem 44, ktorí 
si prevzali ocenenia v Primaciálnom paláci, 
bolo ocenených 51 pedagógov na tohto-
ročnej celoštátnej prehliadke SOČ v Žiline 
25. apríla a 151 pedagógom boli zaslané 
ďakovné listy prostredníctvom krajských 
predsedov SOČ. Počas 40 rokov existencie 
SOČ sa do nej zapojilo približne 200 000 
žiakov, ktorým sa venovalo vyše 20 000 
pedagógov. Súťaž SOČ je právom považo-
vaná za „liaheň“  talentov zo stredných škôl 
a v trenčianskom kraji má vysokú úroveň, 
aj vďaka spolupráci hodnotiacich komisií 
s odborníkmi z praxe (firiem, SOPK, Rotary 
a podobne).

Výstava Stredoškolák – Hrdina 
remesla v Trenčíne

Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla 2018 
Trenčín tento rok oslávila svoje 20. výročie. 
Na pôdu trenčianskeho výstaviska Expo 
center, a. s., zavítali prezentujúce sa školy, 
firmy a samozrejme i rodičia s deťmi, ktoré 
si čoskoro budú musieť vybrať strednú školu.
Výstavu slávnostne otvoril vo štvrtok 4. 
októbra 2018 predseda TSK Jaroslav Baška. 
Otvorenia sa zúčastnili i štátna tajomníčka 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Oľga Nachtmannová, štátny 
tajomník Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a veľa 
ďalších významných hostí. Medzi prezen-
tujúcimi sa školami samozrejme nechýbala 
ani SOŠ v Starej Turej. Jej modernými tech-
nológiami naplnený stánok navštívili pred-
stavitelia TSK, firiem, SOPK a hlavne žiaci 
ZŠ a ich učitelia a rodičia. Výstava potom 
pokračovala aj v piatok 5. októbra.

Žiaci SOŠ Stará Turá ako po minulé roky 
aj zabezpečovali mnohé organizačné úlohy 
výstavy:
•  filmovanie a priamy prenos na YOUTUBE, 
•  prenos videa na 3 veľkoplošné obrazovky 

(ako každý rok sponzorsky zapožičané 
firmou R.B.X.T. Skalica, za čo zároveň 
vyslovujeme poďakovanie), 

•  ozvučenie a premietanie filmov v pavi-
lóne SOPK a zabezpečenie hlasovacieho 
systému,

•  výroba videa z podujatia.

V rámci výstavy bol vyhodnotený aj 
„Najlepší technický exponát výstavy“, 
ktorý bol dielom žiakov SOŠ Stará Turá – 
P. Gerega, A. Drusku a J. Frola a názvom 

„Ovládanie priemyselného robota prostred-
níctvom 3D kamery“. Žiaci vypracovali 
technické a programové riešenie, kedy 3D 
kamera  snímala pohyby a gestá človeka 
a podľa toho riadilo pohyby priemyselného 
robota ABB. Pri práci žiakov viedol učiteľ 
Ing. Ján Koštial.

Najúspešnejšia SOŠ v Trenčianskom 
kraji vo vedomostných súťažiach 

je opäť zo Starej Turej
Stredná odborná škola v Starej Turej zís-
kala za školský rok 2017 - 2018 prvé miesto 
medzi strednými odbornými školami a je 
najúspešnejšou školou v kategórii stred-
ných odborných škôl (1. miesto) vo vedo-
mostných súťažiach (pred SPŠ Dubnica 

nad Váhom a Obchodnou akadémiou 
Prievidza). Riaditeľovi školy Ing. Milanovi 
Duroškovi odovzdal pohár a diplom pred-
seda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslav Baška na výstave Stredoškolák 

- Hrdina remesla v Trenčíne 5. októbra 2018.

SOŠ v Starej Turej sa na 1. mieste v tejto 
kategórii umiestnila už 8. krát v 15-ročnej 
histórii tejto súťaže a na druhom mieste 
4  krát. Takmer vždy sa umiestnila na 

“medailových” pozíciách. Je to vďaka výbor-
ným výsledkom žiakov školy v súťažiach 
v rámci kraja (a následne i na celoštátnej 
a medzinárodnej úrovni) - hlavne v odbo-
roch elektrotechnika a elektronika, informa-
tika, strojárstvo, obnoviteľné zdroje energie, 
robotika ale aj iné.

SOŠ Stará Turá

Živé dielne
Skúsili ste si niekedy vystrúhať varešku na 
stolárskej stolici alebo si upliesť košík z vŕbo-
vého prútia? Niektorí z nás majú už to svoje 

„po prvé“ za sebou.
Vďaka podujatiu Živé dielne sa Dom 

kultúry Javorina v sobotu 17. novembra 
2018 zaplnil šikovnými učňami, ktorí si 
odniesli nové vedomosti aj malý vlastno-
ručný výrobok. Vyskúšali si pár tradičných 
ale i špecifických remesiel z našej oblasti. 
Samotné podujatie bolo rozdelené na dve 
etapy. Prvá etapa sa konala na Základnej 
škole na Hurbanovej ulici, kde si žiaci 

všetkých ročníkov skúsili remeslá ako pra-
denie, paličkovanie a rezbárstvo. Súčasťou 
bola tiež ochutnávka tradičnej bryndzovej 
polievky „Demikát“ a sladkého jablkového 
závinu. V druhej etape sme pre návštevníkov 
pripravili v Dome kultúry Javorina tradičnú 
výrobu varešiek, pletenie košíkov z vŕbo-
vého prútia, pradenie a tkanie kobercov, 
paličkovanie, vyšívanie ľudových motívov 
a umelecké rezbárstvo. Tak ako tomu bolo aj 
v škole, ani tu nechýbala ochutnávka tradič-
ných jedál. Tento krát to bola krúpová kaša 
a chudobní rytieri. Nevšedný názov potrápil 
viacerých ochutnávačov. O to príjemnejšie 
boli prekvapení pri degustácií tejto jedno-
duchej,  ale chutnej dobroty.

Vďaka podpore FPU a ochote remeselní-
kov sme mohli zrealizovať ďalšie podujatie, 
ktoré prispelo k rozvoju tradičnej ľudovej 
kultúry v Starej Turej a jej okolí. 

Ďakujeme vám, že sme spoločne zažili 
radosť z ručnej práce. DK Javorina

Ocenení žiaci s cenou za najlepší technický exponát 
výstavy (na fotografií P. Gereg a A. Druska)

Riaditeľ SOŠ Stará Turá Ing. Milan 
Duroška (v strede) pri prevzatí ocenenia 
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V Á S   P O Z Ý V A

•	4. decembra 2018 o 16:00  – Mikuláš v Starej Turej. Tento rok 
zavíta Mikuláš do nášho mestečka o jeden deň skôr. Preto pozývame 
všetky detičky do veľkej sály DK Javorina na mikulášske predstavenie 
Jančiči a Mikuláš, kde si všetci spolu zaspievajú a zatancujú. Po pred-
stavení pomôžu deti Mikulášovi rozsvietiť veľký vianočný stromček na 
Námestí slobody a na všetkých pomocníkov bude čakať sladká odmena. 
 Vstupné: 1 €.

•	9. decembra 2018 o 15:00   – Nadácia Život v spolupráci s DK 
Javorina Vás srdečne pozýva na Benefičný koncert Nadácie Život 
do veľkej sály DK Javorina. V programe vystúpia deti ZŠ, MŠ a ZUŠ.
 Vstupné: dobrovoľné 

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

•	23.  januára  2019  o  18:00  – To  nemá  chybu – predstavenie 
Radošinskeho naivného divadla. Horká komédia o spätnom naprávaní 
starých chýb. Trochu trpký, ale skôr ľudsko-smiešny životný osud starého 
novinára v komédii Stanislava Štepku. Vstupné: 15 a 16 €.

Z Á J A Z D Y
•	31. január 2019 – Dom kultúry Javorina Stará Turá pozýva na auto-

busový zájazd na predstavenie RASPUTIN do divadla na Novú scénu 
Bratislava. Pôvodný slovenský muzikál zachytávajúci dramatické 
momenty zo života najpodivuhodnejšieho muža ruských dejín, ktoré zme-
nili beh sveta. Do osudu Ruska začal Rasputin významným spôsobom 
zasahovať v roku 1905, krátko po tom, čo prišiel do Petrohradu zo zapad-
nutej sibírskej dediny. Miesto, ktoré zaujal pri cárskom dvore, potvrdzuje, 
ako jedna jediná osobnosť môže v dejinách zohrať zásadnú úlohu. Réžia: 
Ján Ďurovčík.  Poplatok: 33 alebo 38 € (doprava + vstupenka).

V Ý S T A V A
• Srdečne Vás pozývame na výstavu s názvom „Vyzdobte sa“, počas 

Vianočného trhu (8. decembra 2018 v čase od 09:00 do 18:00), 
ktorá sa bude konať v Dome kultúry Javorina v Stredisku cezhraničnej 
spolupráce (2. poschodie). Výstava bude zameraná na rôzne šperky 
a módne doplnky, ktorými sa ženy, ale i muži, zdobili kedysi a zdobia 
dodnes. Výstava bude otvorená vždy v pracovné dni od 8. decembra 
2018 do 20. decembra 2018 v čase od 10:00 do 18:00.

K U R Z Y   A   Š K O L E N I A
• Naučte sa uháčkovať si čapicu a rukavice, ponožky, kabelky, či dokonca 

hračky pre deti. Dom kultúry Javorina pripravuje Kurz háčkovania, 
ktorý bude určený pre začiatočníkov aj pokročilých. Kurz bude prebiehať 
jedenkrát do týždňa (raz pre začiatočníkov a raz pre pokročilých) a bude 
trvať 2 hodiny. Prihlásiť sa môžete do 15. januára 2019. • Celkový 
počet hodín kurzu: 10 hodín • Predpokladaný začiatok kurzu: po 
15. januári 2019 Poplatok za osobu: 10 €.

K A L E N D Á R
• Dom kultúry Javorina vydal stolový dvojtýždňový kalendár na rok 

2019, ktorý si budete môcť zakúpiť na Vianočnom trhu (8. decembra 
2018) v Informačnej kancelárie mesta Stará Turá. Kalendár si budete 
môcť zakúpiť tiež v kancelárii DK Javorina alebo v Informačnej kan-
celárii mesta Stará Turá. Cena je 3,90 €. (Kalendár bude dostupný 
po 8. decembri 2018)

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

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

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

Beletria  Golding, William: Pán much • Borušovičová, Eva: Do 
plaviek • Sokol, Ondrej: Ako som vozil Nórov Detektívky  Wotowski, 
Stanislaw A.: Dom prízrakov Náučná  literatúra  Tomisová, 
Eva: Remeslá Starej Turej • Lukačka, Ján: Matúš Čák Trenčiansky 
• Čabalová, Darina: Krása kameňa v živote človeka Detská 
literatúra  Štelbaská, Zuzana: Štrnásťroční Detská náučná 
literatúra  Kol: Veľký obrazový atlas sveta • Butler, Nicola: Čo sa 
deje – v strome

Knižnica bude otvorená pred Vianocami 
do štvrtka 20. 12. 2018 od 12.00 – 18.00 hod. 

Medzi sviatkami bude otvorené v piatok 28. 12. 2018 
od 12.00 – do 18.00 hod. V novom roku bude knižnica 
otvorená od piatka 4. 1. 2019 od 12.00 – 18.00 hod.

Dom kultúry Javorina Stará Turá praje všetkým 
príjemné a ničím nerušené prežitie Vianočných 
sviatkov a všetko dobré do nového roku 2019.  

Mestské múzeum Vás pozýva na výstavu

FOTOGRAFIE A KRÁSY DREVA (Jiří Tomis).
Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční 
14.12.2018  o 17.00 hod. Výstava bude 

otvorená od 18.12.2018 do 28.2.2019 počas 
otváracích hodín múzea.

Pozvánka OZ SLUHA na vianočný muzikál

OZ SLUHA srdečne pozýva na vianočný muzikál 
A R T A B A N . Vystúpi detský spevokol Lastovičky 

pri o. z. SLUHA. Muzikál bude 23. decembra 
o 18.00 hod. v Dome kultúry Javorina. 

V š e t c i  s t e  s r d e č n e  v í t a n í ! 

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Aj keď už nie si medzi nami, 

v našich srdciach žiješ stále s nami. 

Dňa 11.12.2018 uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, starý otec Ing.  Marian 
BRANDERSKÝ. 

S láskou spomína manželka Mária, 
syn Marek a Radoslav s rodinou.

•
Osud je niekedy veľmi krutý, nevráti čo raz vzal, 

zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.

Úprimne ďakujem všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s mojím manželom, 
bratom, švagrom, str ýkom 
Vladimírom JAMRICHOM, ktorý 
nás 25.10.2018 náhle opustil vo veku 
57 rokov. Ďakujeme za slová útechy 

a kvetinové dary a pánovi Halásovi za dôstojnú 
rozlúčku. 

S láskou spomína manželka a celá smútiaca rodina. 

•
Stíchlo srdce i Váš hlas, 

zostali len milé spomienky v nás. 

Dňa 1.12.2018 uplynie 
14 rokov, čo nás navždy 
opustil brat a ujo 
Vladislav JEŽO. Dňa 
23.12.2018 uplynie 22 
rokov, čo nás navždy 
opustil brat a ujo 
Miroslav JEŽO. 

S láskou spomína sestra Oľga s rodinou. 

•
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto Ťa mal rád nevie zabudnúť.

Dňa 8.12.2018 uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec Jozef  ŠKRIEČKA. 

S láskou spomína manželka 
a deti s rodinami.

Odišiel si cestou, kde každý ide sám, 
len brána spomienok, zostala dokorán. 

Dňa 17.11.2018 uplynulo 16 rokov, čo 
si Pán povolal k sebe nášho otca 
a dedka Jozefa KRÁLIKA. 

S nádejou na stretnutie vo večnosti 
spomína dcéra Veronika, syn 

Jozef a dcéra Adela s rodinami.

•
Nech je čas akokoľvek dlhý, 
nezahojí ranu, ktorá bolí. 

I keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš s nami. 

Dňa 2.12.2018 si pripomenieme 16 
rokov, čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko a brat Ján BUŠO. 

S láskou spomína manželka 
Anna, syn Igor s rodinou a brat 

Miroslav s priateľkou. 

•
Dňa 12.12.2018 si pripomíname 

12. výročie, keď nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a starý 
otec Ján VALACH z Paprade.

S láskou spomínajú  manželka, 
dcéra s manželom a vnukovia.

•
Slza za slzou padá a zmýva z tváre žiaľ, 
čas nikdy nevráti, čo nám už raz vzal. 

Osud Ti neprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš večne žiť. 

Touto cestou úprimne 
ďakujeme všetkým prí-
buzným a známym, 
ktorí sa prišli napo-
sledy rozlúčiť s našou 
drahou mamou, bab-
kou, prababkou a zná-

mou Máriou VALENTOVOU z Hlaviny, ktorá nás 
opustila dňa 14.11.2018 vo veku 89 rokov. Ďakujeme 
pánovi farárovi Mgr. Radomírovi Vařákovi za dôstojnú 
rozlúčku a ostatným za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Zároveň si pripomíname 3. výročie úmrtia otca 
Michala VALENTU, ktorý nás opustil 12.11.2015 
vo veku 93 rokov. 

Smútiaca rodina

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

Matričné okienko
Vítame bábätká
Lucia Udvorková, David Hejbal, Hanka 
Baranová 

Idú spoločným životom
• Miroslav Drška zo Starej Turej a Denisa 

Poláčková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Oľga Andová, Štefan Holovic, Vladimír 
Jamrich, Božena Novomestská, Jaroslav Ides, 
Mária Valentová 

Zoznam jubilantov

O Z N A M
V rámci ochrany osobných údajov a usmer-
nenia zodpovednej osoby MsÚ i firmy SOMI 
systems, a. s. budú všetky nasledujúce inzer-
cie v matričnom okienku (Vítame bábätká, 
Idú spoločným životom, Posledné rozlúčky, 
Zoznam jubilantov) uverejňované len na zák-
lade písomného súhlasu.
Občania, ktorí chcú byť uvedení v zozname 
jubilantov za daný mesiac, je potrebné, aby 
navštívili redakciu a podpísali súhlas so 
spracovaním osobných údajov podľa Zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za pochopenie ďakujeme! redakcia

P O Z V Á N K A  N A  B E N E F I Č N Ý  K O N C E R T
V predvianočnom období má už v našom meste každoročne trvalé 
miesto benefičné podujatie Nadácie ŽIVOT Stará Turá, organi-
zované staroturianskymi školami a Domom kultúry Javorina. 
Prijmite naše pozvanie na 

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT, ktorý sa uskutoční 
v nedeľu 9. decembra 2018 o 15.00 hod. v DK Javorina. 

V programe vystúpia žiaci staroturianskych škôl a školských zaria-
dení. Vstupné na podujatie je dobrovoľné. 
Správna rada nadácie chce zároveň poďakovať Vám všetkým, ktorí 

ste v priebehu tohto roka prispeli finančnou čiastkou na konto 
nadácie, či už formou daru alebo odviedli svoje 2 % daní za rok 
2017 pre naše deti a mládež. Finančné prostriedky sú rozdeľované 
v zmysle nadačnej listiny na rozvoj neziskových činností v Starej 
Turej a okolí v oblastiach kultúry, športu, zdravotníctva, školstva, 
životného prostredia, humanitných akcií a prispievať tak k vše-
obecnému zlepšeniu života v meste Stará Turá a okolia.
V posledných rokoch sa nadácia vo veľkej miere zameriava na 
pomoc deťom so zdravotným postihnutím  a podporuje chari-
tatívnu činnosť.

Ing. Iveta Petrovičová, správkyňa nadácie

Základná umelecká 
škola Stará Turá 

hľadá na celý úväzok 
UPRATOVAČKU 

Nástup: od 1.4.2019
Pracovný čas: 

Pondelok – piatok / 600 – 1400 h

Platové podmienky:
podľa platných tabuliek pre 

nepedagogických zamestnancov 
(Zákon č. 553/2003 Z. z., účinný 

od 1.1.2019).
Bližšie informácie: priamo 

v ZUŠ Stará Turá / 032 7763066
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Žiačky výtvarného odboru ZUŠ 
Stará Turá získali najvyššie 

ocenenia v Japonsku!
Je veľkým úspechom, že práce žiakov výtvar-
ného odboru Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej patria dlhoročne na svetových 
súťažiach k tým najlepším. Získané ocenenia 
z Číny, Egypta, Izraela, Nórska, Bulharska, 
Španielska atď., museli „prejsť“ kus sveta, 
až sa dostali k svojim detským majiteľom. 
K tým najcennejším určite patrí už 26 
medailí získaných z najväčšej svetovej súťaže 
INTERNATIONAL CHILDREN´S ART 
EXHIBITION, ktorú  organizuje od r. 1970 
nadácia pre výtvarnú výchovu Biiku Bunka 
Kyokai v Japonsku.  Hlavným sponzorom 
súťaže je firma PENTEL, ktorá okrem iného 
vyrába pomôcky pre výtvarne tvorivých ľudí. 
Jej cieľom je dať možnosť deťom vo veku 3 až 
15 rokov vyjadriť svoju tvorivosť prostred-
níctvom kresieb, malieb a  koláží. Ukázať to, 
že majú viac spoločného než toho, čo ich 
rozdeľuje. 

Vždy v januári zasadá  v Tokiu medzi-
národná odborná porota, ktorá počas 

štyroch mesiacov posudzuje desaťtisíce 
prijatých  prác. Vážime si, že i tento rok 
ocenila tvorbu našich žiakov najvyššími 
medailami. Výrazný talent, ktorý už 7 rokov 
aktívne umelecky rozvíja v našej ZUŠ Eva 
Bezáková sa nedá nevšimnúť. Z Japonska jej 
prišla mimoriadna najvyššia zlatá medaila. 
Jej práce boli v súťažiach viackrát ocenené 
a čo je obdivuhodné, už v roku 2014 na tejto 
svetovej súťaži získala striebornú medailu. 

Za svoje kolorované kresby boli strie-
bornými medailami ocenené i naše ďalšie 
dve mladé umelkyne a to Lucia Vráblová 
a Kristína Neštáková, ktorá zároveň získala 
i bronzovú medailu. V tomto 48. ročníku 
súťaže sa zúčastnilo až 120 000 prác detí z 40 
krajín sveta. Nakoľko umelecký talent detí je 
vo svete vysoko hodnotený, súťaž zabezpe-
čuje, že víťazné práce sú počas celého roka 
vystavované v mestách po celom svete.

Oceneným žiačkam a ich p. učiteľ-
kám, ktoré ich talent rozvíjajú, Mgr. Oľge 

Medňanskej a Mgr. Miroslave Lacovej, 
srdečne blahoželáme k významnému 
úspechu. 

Základná umelecká škola v Starej Turej 
má v súčasnosti 376 žiakov. V každom die-
ťati drieme určitý talent. ZUŠ dáva možnosť 
rodičom pomôcť im zistiť, kam umelecky 
smerovať  dieťa. Podchytiť a rozvíjať ich 
talent odmalička. Žiaľ, nie každý žiak vydrží 
vynakladať svoje úsilie až do jeho rozkvetu. 
Našťastie v spolupráci s rodičmi, zriaďo-
vateľom i podporovateľmi umeleckého 
vzdelávania žiakov v našej ZUŠ a hlavne 
vďaka obetavým pedagógom, každoročne 
držíme v rukách i takéto „krásne rozkvit-
nuté kytice“...

ZUŠ Stará Turá 
autor foto: ZUŠ

Vytancovaný ďalší úspech 
žiakov zo ZUŠ Stará Turá

Po úspechu na Majstrovstvách sveta 
v Chorvátsku sme nelenili a hneď na začiatku  
školského roka 2018/2019 sme začali s nácvi-
kom nových choreografií. Necelá dvojme-
sačná príprava sa vyplatila. Zožali sme ďalší 
úspech v súťaži MY DANCE 2018, kde sme 
získali  dve 1. miesta a dve 3. miesta.

Tanečná súťaž sa konala 20. októbra 
v Dome Kultúry Samka Dudíka v Myjave. 
Súťažilo v nej viac ako tridsať tanečných 
škôl a skupín z celého Slovenska. Tanečníci 
Základnej umeleckej školy v Starej Turej – 
FREE-ZEE DANCE sa porote veľmi páčili 
o čom svedčí vysoké bodové hodnotenie. 
Choreografia „SCHOOL DANCE“ v kategó-
rii DETI I. získala 1. miesto. Zatancovali ju 
deti, ktoré sa zúčastnili tanečnej súťaže po 
prvýkrát. Usilovná práca a disciplína tak bola 
krásne odmenená a pokrstená slzami šťastia. 
Malú choreografiu „Kidsfromtheblock“ vo 

vekovej kategórii Deti II. zatancovali Nicol 
Líšková, Silvia Pribišová a Alica Bielčíková. 
Spomedzi trinástich prihlásených skupín 
v tejto kategórii si vytancovali krásne 
3.  miesto. Ďalšou úspešnou bola junior-
ská hip-hop choreografia „COLLAPS“ – 
ohodnotená 1. miestom. Tento tanec získal 
výrazný bodový náskok pred ostatnými 
tanečnými skupinami. Naši mladší juniori 
podali taktiež krásny výkon, s novou cho-
reografiou „STREET SHOW CABARET“ 
sa umiestnili na 3. mieste z pätnástich 
prihlásených.

Máme radosť, že sme začali nový škol-
ský rok takto úspešne, čo pozitívne ovplyvní 
naše ďalšie plány a nasadenie. Tanečná sku-
pina FREE-ZEE DANCE zo ZUŠ v Starej 
Turej touto súťažou prekonala hranicu 100 
ocenení za celé jej pôsobenie. Teší nás veľký 
záujem detí o tanečný odbor a systematickú 
tanečnú prípravu moderného, klasického 
a ľudového tanca. Výsledky zo súťaží sú 
čerešničkou všetkého toho, čo sme sa nau-
čili a spolu prežili nielen na hodinách. ale 
i workshopoch a tanečných sústredeniach. 

Gratulujeme ešte raz všetkým taneční-
kom a ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

Katarína Rzavská 
ZUŠ Stará Turá

Oprava hasičskej 
zbrojnice...
pokračovanie zo str. 3

V zmysle Zmluvy č. PHZ-
OPK1-2018-01469-003 o poskytnutí 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostred-
níctvom rozpočtu Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky bola oprava 
a údržba hasičskej zbrojnice ukončená 
v prvom týždni mesiaca november 2018 
s celkovými nákladmi vo výške 30 tis. Eur. 
Poskytnuté finančné prostriedky budú 
zúčtované do 31.12.2018.

Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľ-
ným hasičom a ich rodinám z Drgoňovej 
Doliny za pomoc a práce na tejto oprave, 
ktoré vykonali hlavne vo svojom voľnom 
čase.

Veríme, že s pomocou dotácie sa 
podarilo výrazne skvalitniť prostredie 
pre činnosť organizácie Dobrovoľného 
hasičského zboru, ako aj pre prácu 
Dobrovoľného hasičského zboru mesta 

- Drgoňova Dolina. Vážime si ich prínos 
pre spoločenský život v tejto miestnej 
časti a úspešnú reprezentáciu v hasič-
ských súťažiach.

Ing. Iveta Petrovičová 
vedúca organizačného oddelenia

ocenené žiačky ZUŠ Stará Turá
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Ing. Dušan Hrnčiřík 
oslavuje okrúhle jubileum
Dňa 9.12.2018 sa krásneho jubilea dožíva jeden z vzácnych obča-
nov nášho mesta. Ing. Dušan Hrnčiřík, ktorý oslávi krásnych 90 
rokov. Priblížme si teda jeho osobu i rodinu v malom životopise.  

Ing. Dušan Hrnčiřík (*9.12.1928, Nitra)
ekonóm, ekonomický riaditeľ koncernu Chirana Stará Turá v rokoch 
1965 - 1990. Otec Eduard Hrnčiřík (1894 - 1944), matka Ilona 
Šupenová (1908 - 2003), bratia Milan (1927) a Ivan 1932 - 1995), 
sobáš r. 1925. Manželka Vlasta, rod. Macejková (1933 - 2007), sobáš 
r. 1957, neter novomestského výtvarníka a pedagóga Petra Matejku 
(1913 – 1972), syn Dušan (1959) a dcéra Vlasta (1971).

Rodičia Ing. Dušana Hrnčiříka sa zoznámili vo firme Baťa, keď 
otec Eduard (rodák z Fryštáku na Morave) bol od r. 1919 vedú-
cim predajne obuvi v Nitre a Ilona 
Šupenová (tamojšia rodáčka a budúca 
jeho mamička) tu pracovala ako poklad-
níčka. K urýchleniu sobášu prispela aj 
personálna politika firmy Baťa, ktorá 
uprednostňovala ženatých vedúcich 
obchodov. V r. 1932 si Baťa povolal 
Eduarda Hrnčiříka do svojej centrály 
k zaškoleniu do novej funkcie. Po roz-
pade ČSR v r. 1939 rodina prišla na 
Slovensko, do Šimonovian, neskorších 
Baťovian, po r. 1945 premenovaných na 
Partizánske, keď Eduard bol poverený 
výstavbou a riadením novej Baťovej 
továrne. Napriek vtedajším protičeským náladám a opatreniam 
na Slovensku rodina sem patrila, nakoľko manželka bola z Nitry 
a deti sa na Slovensku narodili. Otec ako československý vlastenec 
v  regióne Hornej Nitry sa popri prípravách zúčastnil i Slovenského 
národného povstania (SNP). Jeho zásluhy v odboji boli ocenené štát-
nymi vyznamenaniami in memoriam „Československý vojnový kríž 
1939“ a  „Rad SNP II. triedy“. Na znak úcty sa jeho meno nachádza 
na viacerých pamätníkoch účastníkov odboja v ČR a SR (Fryšták, 
Zlín, Partizánske), v Partizánskom nesie dodnes jedna ulica jeho 
meno.

Ing.  Dušan  Hrnčiřík vychodil základnú školu (vrátane inoja-
zyčnej meštianky) v Zlíne v rokoch 1935 - 1942. V rokoch 1942 

- 1944 pokračoval v stredoškolskom štúdiu na Obchodnej akadé-
mii v Turčianskom Sv. Martine. Tu pripomeňme, že v tom období 
počas ktoréhosi návratu z  povstaleckého územia pri Ľubietovej, pri 
prechode rieky Hron, bol Dušan Hrnčiřík zadržaný nemeckými 
vojakmi a umiestený do zberného zajateckého strediska v Slovenskej 
Ľupči. Odtiaľ sa mu našťastie podarilo krátko po zadržaní ujsť. Celá 
rodina sa potom opäť zišla vo Zvolene začiatkom novembra 1944. 
Tam sa vtedy naposledy stretol a rozlúčil so svojím otcom. Po potla-
čení SNP sa rodina presťahovala do Nitry.

Stredoškolské štúdium ukončil na Obchodnej akadémii v Nitre 
v roku 1946 maturitou. V rokoch 1946 - 1950 študoval na Slovenskej 
vysokej škole obchodnej v Bratislave, kde bol promovaný ako inži-
nier ekonómie. Dňa 1.8.1950 na umiestnenku nastupuje do n. p. 
Presná mechanika. Ešte v tom roku odchádza na dvojročnú zák-
ladnú vojenskú službu. Jeho pokusy odísť zo Starej Turej sa nevypl-
nili, zvíťazila ponuka pracovať v dynamicky sa rozvíjajúcom podniku. 
Prešiel tu viacerými funkciami v ekonomickom a obchodnom úseku. 
V rokoch 1956 - 1957 pracoval ako delegovaný zástupca výroby 
v podniku zahraničného obchodu KOVO v Prahe. V apríli 1958 sa 
uskutočnila vnútorná reorganizácia podniku, v jej rámci boli všetky 
hlavné ekonomické funkcie podniku spojené do novovytvoreného 

ekonomického úseku. Na jeho čelo bol 
menovaný vo veku 29 rokov Ing. Dušan 
Hrnčiřík. Po vytvorení zoskupenia prí-
buzných podnikov, vyrábajúcich zdra-
votnícku techniku v celej bývalej ČSSR, 
Odborového podniku Chirana, závody 
zdravotníckej techniky, s generálnym 
riaditeľstvom v Starej Turej, bol v roku 
1965 menovaný do funkcie ekonomic-
kého riaditeľa. Tu zotrval až do odchodu 
do dôchodku v roku 1990. V rokoch 
1978 – 1990 bol súčasne i prvým zástup-
com generálneho riaditeľa. Takmer celý 
pracovný život Ing. Dušana Hrnčiříka 

bol spätý s Chiranou (predtým Presnou mechanikou), s jej budo-
vaním, rozvojom, výstavbou, tvorbou jej organizačných štruktúr 
a samozrejme aj s jej úspechmi, problémami a ťažkosťami. Po dlhé 
roky bol jedným s najbližších spolupracovníkov generálneho ria-
diteľa Ing. M. Neráda. Spolu s rozvojom podniku Chirana rástlo 
a menilo sa pozitívne aj jeho sídlo – obec a neskôr mesto Stará Turá 
a jej infraštruktúra. Aj k týmto okolnostiam sa zrejme prihliadalo, 
keď mu bolo v roku 2012 udelené ocenenie „Významná osobnosť 
mesta Stará Turá“. Aktívne sa zapájal aj do spoločenského a kultúr-
neho života. Súčasťou aktivít Ing. Dušana Hrnčiříka bola aj publi-
kačná činnosť. Článkami s hospodárskou tematikou prispieval do 
odborných časopisov (Hospodárske noviny, Nové slovo a po r. 1989 
Trend), v ktorých propagoval a zviditeľňoval skúsenosti Chirany, 
bol tiež prispievateľom do Staroturianskeho spravodajcu. Už ako 
dôchodca bol i niekoľko rokov mestským kronikárom.

GR

B L A H O Ž E L A N I E !
Dňa 9. decembra 2018 sa dožíva krásneho 

životného jubilea 90. rokov významná osobnosť 
mesta Stará Turá Ing. Dušan Hrnčiřík.

V mene redakcie Staroturianskeho spravodajcu 
mu srdečne blahoželáme a do ďalších rokov 

prajeme ešte veľa zdravia, šťastia a radosti v kruhu 
svojich najbližších. Ďakujeme Vám i za dlhoročnú 

zodpovednú a obetavú prácu pre naše mesto.

Srdečne gratulujeme!
redakcia

autor: Post Bellum – Roland Valko
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50 rokov v záhradkách
Kopaničiarsky jarmek konaný dňa 
19.10.2018 bol príležitosťou pre nás záhrad-
károv zo Základnej organizácie Slovenského 
zväzu záhradkárov v Starej Turej usporiadať 
po dlhých rokoch Výstavu ovocia a zeleniny. 

Výstava bola spojená s prezentáciou 
historických a súčasných fotografií a doku-
mentov na paneloch. Veď história 50-tich 
rokov existencie našej organizácie je hodna 
pozornosti. Podarilo sa nám zhromaždiť 
veľa zaujímavých fotografií, ukazujúcich 
aké boli začiatky ťažké – bolo treba vyklčo-
vať pozemky, vybudovať oplotenie, priviesť 
vodu a elektrinu. A to všetko v náročných 
svahovitých terénoch s ohromným množ-
stvom kameňa a balvanov. Pri týchto ťaž-
kých začiatkoch sa utužovali kamarátstva, 
záhradkári boli jedna veľká rodina, radili si 
navzájom, pomáhali si. A prekážky sa spolu 
prekonávali ľahšie.

Na výstave sme prezentovali aj súčasnosť. 
Na fotografiách i komentároch. Sme veľmi 
radi, že sme mohli prezentovať i aktivitu 

Republikového výboru SZZ, a to každoročné 
súťaže „Mladý záhradkár”. Súťaže sa v tomto 
roku zúčastnili aj žiačky staroturianskej ZŠ, 
dnes deviatačka Zuzana Naďová obsadila 
krásne 2. miesto v rámci Slovenska.

Veľmi nás potešil veľký záujem návštevní-
kov jarmoku, našich priateľov a priaznivcov, 
ale i vedenia mesta. Krásnym zážitkom bol aj 
záujem členiek speváckeho zboru z Kunovíc, 
ktoré sa prišli v podvečer na výstavu pozrieť, 
podebatovali s nami, pochválili nás a na 
záver iba pre nás zaspievali. Bola to pre nás 
organizátorov výstavy milá odmena.

Ďakujeme touto cestou všetkým návštev-
níkom, ktorí sa zastavili pri našej výstave, 
pohovorili s nami, mali otázky alebo sa tiež 
pochválili aké jablká alebo hrušky, či iné 
ovocie a zeleninu dopestovali. Naše poďa-
kovanie patrí tiež kolektívu Domu kultúry 
Javorina za pomoc a možnosť výstavu zre-
alizovať. Bola to akcia s veľmi priateľskou 
atmosférou. 

Poďakovanie patrí našim členom/

záhradkárom, ktorí priniesli svoju úrodu 
a prezentovali tým naše snaženie a výsledky 
našej práce. Bez nich by sme výstavu 
nezrealizovali.

Výstava zostala prístupná ešte aj ďalší 
týždeň. Pozvali sme na “exkurziu” deti zo 
škôlky i zo základnej školy.

Nakoniec ešte zopár čísel: vystavovali 
sme spolu 98 exponátov ovocia a zeleniny 
od 39 členov/záhradkárov.

No a kde skončili exponáty? Všetky 
vystavené jablká a hrušky sme darovali 
dôchodcom v Dome opatrovateľskej služby 
na “Vintrovci”.

Eva Horňáková

Príroda nám nie je ľahostajná
Od leta 2017 sa spoloč-
nosť Sensus Slovensko, a. s. 
(člen skupiny Xylem, USA 
www.xyleminc.com) aktívne 
zapája do programu spoločnosti 
Xylem s názvom Watermark. 
Watermark je program spo-
ločensky zodpovedného pod-
nikania, ktorého cieľom je 
zabezpečiť riešenia bezpečnej 
vody pre ohrozené mestá a obce 
po celom svete a vzdelávať ľudí 
ohľadne problémov s vodou. Ide 
o dobrovoľnícku činnosť, ktorej 
sa venuje v mieste svojho pôso-
benia. V tomto prípade na Starej 
Turej a blízkom okolí. Hlavným 
cieľom dobrovoľníckej činnosti 
je ochrana prostredia a čistoty 
vody v regióne, zabezpečenie 
dostatku vody v prírode. 

V spoločnosti Sensus 
Slovensko, a. s. Stará Turá sa 
z iniciatívy Miriam Púdelkovej 
sformovala skupina dobrovoľ-
níkov z radov zamestnancov, 
ktorí sa dňa 20.10.2018 stretli 
na aktivite usporiadanej spolu 
s organizáciou Lesotur, s. r. o. 
pod vedením pána Ivana Durca. 

Naša druhá spoločná akti-
vita (prvá prebehla v 04/2018 

„Čistenie okolia Dubníka“) 
sa konala v lokalite Nárcie 
a Dubník. Prihlásilo sa 29 dob-
rovoľníkov a 3 deti. 

Hlavnými bodmi programu 
bola výsadba plodonosných dre-
vín v lese, monitorovanie kvality 
vody a čistenie časti brehu jazera. 
Les je pre celú krajinu veľmi 
dôležitý. Zadržiavanie vody 

v krajine je nezastupiteľnou 
funkciou lesa. V mnohých 
oblastiach by bez prítom-
nosti lesov neexistovali pra-
mene a potoky, teda žiadna 
pitná voda. 

Stretli sme sa pred výš-
kovou budovu Chirany, 
odtiaľ sme sa presunuli 
do Topoleckej, ku kance-
lárii Lesoturu. Všetkých 
29 účastníkov bolo zaško-
lených a odborne pouče-
ných, ako má táto výsadba 

prebiehať. 27 dobrovoľníkov 
sa rozdelilo do skupín, dostali 
náradie, mladé stromčeky (21 
kusov plánok jabloní a hrušiek, 
10 kusov pagaštana konského) 
a pod dohľadom odborníkov 
ich vysádzali v lokalite Nárcie, 
Horná Mestská a Prídolie. 

Ostatní 2 dobrovoľníci 
a 3 deti sa presunuli na Dubník 
I a Dubník II, kde jednoduchým 
testom otestovali kvalitu vody 
v nádržiach (zakalenie, teplota, 
okysličenie a PH vody). V ďal-
šom období budeme s deťmi 
touto formou monitorovať via-
ceré vodné zdroje (potok, stud-
ničky). Výsledky si budeme 
zapisovať a porovnávať. Je dôle-
žité vytvárať väzby najmenších 
na prírodu, na vodu, ktorá je jed-
nou z nutných komodít k preži-
tiu živých organizmov na zemi. 
Monitorovanie kvality vody je 
kľúčovým nástrojom na pocho-
penie stavu miestnych vodných 

zdrojov. Následne spolu s deťmi 
bol vyzberaný neporiadok na 
jednej časti brehu Dubníka II. 
Napokon sa táto skupina pri-
pojila k dobrovoľníkom v Nárcí. 
Takto aj deti boli súčasťou akti-
vity dospelých, ktorá smerovala 
k budovaniu a ochrane krajiny. 

Po dokončení spomínaných 
dobrovoľníckych aktivít, Ivan 
Durec porozprával o lesoch 
v našom regióne a o stave lesov 
na Slovensku. Napokon sme sa 
všetci zišli pri guláši z diviny 
a dobrom pive. Občerstvenie, 
nápoje, prepravu a ochranné 
pracovné pomôcky zabezpečo-
vali spoločne Sensus Slovensko, 
a. s. a Lesotur, s. r. o. Stará Turá.

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa akcie zúčastnili a prispeli 
tak k zlepšeniu kvality životného 
prostredia v okolí nášho mesta.

Miriam Púdelková, 
Sensus Slovensko, a. s., 

Ivan Durec, Lesotur, s. r. o.

ÚVERY OD 
3 – 10 000 €

bez skúmania úverového registra, 
bez založenia nehnuteľností 

NUTNÝ PRÍJEM, A J DÔCHODCI

kontakt:  0905 436 432

Všetci zúčastnení dobrovoľníci
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Čaká nás 13. ročník...
Po predvianočnom pôste, vianočných sviat-
koch a oslave konca roka príde na rad ple-
sová sezóna. Už tradične aj u nás v Starej 
Turej. 

Tradičný ples (do roku 2017 pod názvom 
Ples mernej techniky), ktorý organizujeme 
už 12 rokov sa bude opäť konať v priestoroch 
Hotela Lipa dňa 8. februára 2019. Prípravy 
sú v plnom prúde, jednanie so sponzormi 
prebieha tak, aby sme zabezpečili tradične 
dobrú úroveň plesového večera a noci. 

Program plesového večera tradične 
začneme predtancovaním profesionálneho 
tanečného páru, pokračujeme chutnou veče-
rou. V Kongresovej sále hotela Vás pozý-
vame na dobrú zábavu pri tanečnej hudbe 
skupiny Radical, v Reštaurácii Linden do 
tanca i spevu hráva Myjavská cimbalovka, 
tu nám zahrievacie tanečné kolo ponúknu 
tanečníci z Kopaničiara.  

Počas celého večera je možné zakúpenie 
tombolových lístkov, ktorých výťažok je celý 
venovaný na zbierku na zabezpečenie akti-
vít pre postihnuté deti zo Starej Turej. Na 
zbierku sa dá prispieť aj individuálne. Aby 
účastníci plesu videli ako boli v uplynulom 
roku vyzbierané peniaze pre deti využité, je 
v Lobby bare pustená prezentácia fotografií 
z akcií.

Vlani sme po prvýkrát pripravili aj 
dražbu ručných prác postihnutých detí – 
licitácia bola vtipná a vybrané peniaze sme 
pridali do „plesovej“ zbierky.  Je nám cťou 
organizovať dobrú zábavu s charitatívnym 
rozmerom.

Počas plesovej noci nás bude sprevádzať 
šarmantná moderátorka Karin Majtánová. 
Nebude na našom plese prvýkrát J. Sme 
radi, že máme veľa priaznivcov tohto plesu 
a minimálne polovica zábavychtivých hostí 

nevynechalo ani jeden z týchto plesov.
Takže pripravte si dlhé plesové šaty, páni 

oblek a všetci spolu dobrú náladu a príďte si 
zatancovať, zaspievať a jednoducho – dobre 
sa zabaviť.

Vstupenky na ples bude možné zakúpiť 
začiatkom roka 2019. Informácie budú na 
plagátoch a Facebooku Hotela Lipa.

Dajte si túto akciu do svojho kalendára! 
Ak ste našimi priateľmi na Facebooku, 
budeme sa Vám pripomínať J. Tešíme sa 
na Vás.
Organizátorky plesu Mgr. Nina Haverová Hotel Lipa, 

Eva Horňáková

Deň otvorených dverí 
v Kúpeľoch Smrdáky 

bol v novom šate
Už tradične bol v Kúpeľoch Smrdáky pri prí-
ležitosti Svetového dňa psoriázy Deň otvo-
rených dverí (27. októbra 2018) Tento rok 
sa však prezliekol do nového šatu. Pestrý 
sprievodný kultúrny a vzdelávací program 
ocenilo viac než 50 návštevníkov a 250 uby-
tovaných hostí. 

Napriek nepriaznivému počasiu sa 
v informačnom stánku PLK Smrdáky 
zastavilo vyše 50 záujemcov, ktorí prišli 
nielen z okolia, ale aj z odľahlejších častí 
Slovenska: Nitrianskeho, Banskobystrického, 
či dokonca z Prešovského kraja. Registrácia 
spolu so vstupnými informáciami a darče-
kom v taške s materiálmi o našich aktivitách, 
bola prvou novinkou v tento deň. Viacerí 
využili možnosť rezervovať si špeciálny zľav-
nený pobyt, či zakúpiť si minerálny kúpeľ 
v aktuálnej promo cene. Všetci návštev-
níci podujatia mali možnosť získať radu 
od odborníkov – dermatovenerológov –  aj 
s odporúčaniami, ako sa starať o svoju kožu, 
ako sa stravovať a samozrejme získať cenné 
rady v liečbe psoriázy. Možnosť vyskúšať si 
minerálny kúpeľ mali nielen dospelí, ale aj 
deti.

„Hlavným liečebným prostriedkom 
v Smrdákoch je minerálna voda, ktorá má 
jedinečné účinky najmä pri liečbe kožných 
ochorení a ochorení pohybovej sústavy. Má 
nielen vysokú koncentráciu terapeuticky 
účinného sírovodíka (680 mg/l), ale aj mine-
rálov a solí – najmä na báze Na, Mg a Ca 
(3400 mg/l), ktoré priaznivo prispievajú 

k liečebnému účinku. 
Aj preto bol mine-
rálny kúpeľ odpo-
ručený najčastejšie,“ 
hovorí vedúci lekár 
Prírodných liečeb-
ných kúpeľov Smrdáky, MUDr. Ján Lidaj. 

Marketingoví pracovníci našich kúpeľov 
ukázali záujemcom počas organizovaných 
prehliadok celý kúpeľný areál, detskú balne-
oterapiu a celkový obraz o kúpeľoch dotvo-
rili prehliadkou výstavy starých fotografií 
v historickej budove s klasickými koloná-
dovými stĺpmi. Celú akciu sprevádzali zaují-
mavé vzdelávacie aktivity v kinosále kúpeľov. 
Prednášky boli prezentované na rôzne témy 

– diéta a vplyv na liečbu, psoriáza, atopický 
ekzém, účinky sírovodíka či inštrukcie ako si 
podať kúpeľný návrh. Prednáškový blok  bol 
zakončený veľmi živou diskusiou s kúpeľ-
ným lekárom, ktorý odpovedal na priame 
i anonymné dotazy. Krátke videá zobra-
zujúce prehľad kúpeľných procedúr, rôzne 
životné príbehy ľudí s kožnými ochoreniami  
či možnosti výletov v okolí poskytli divákom 
ďalšiu rovinu nových informácií. Mažoretky 
Crazy cats zo Senice pod vedením Ing. Dany 
Marečkovej spestrili otvorenie druhého 
prednáškového bloku. Vo vstupnej hale 
hotela Centrál sa prezentovali firmy s rôz-
nymi zdravotnými produktmi, no nechý-
bala aj Spoločnosť psoriatikov a atopikov 
Slovenskej Republiky. Návštevníci mali mož-
nosť využiť bezplatnú zdravotnú diagnostiku 

Všeobecnej Zdravotnej Poisťovne SR a líče-
nie a poradenstvo Mary Kay.   

Na záver podujatia boli vylosovaní výher-
covia poukazov a rozdaná bohatá tombola. 
Záverečnú bodku za vydareným dňom uro-
bil koncert talentovanej speváčky a super-
staristky Anety Horňákovej a jej klaviristu.  
Celý deň Otvorených dverí sa niesol v zna-
mení informácií, noviniek, zábavy a dobrej 
nálady. Budúci rok sú plánované až dva ter-
míny Otvorených dverí – jeden júnový pre 
deti a jeden októbrový  pre dospelých. Už 
teraz sa na všetkých v Kúpeľoch Smrdáky 
tešia a opäť chystajú novinky a zaujímavé 
aktivity. 

text a fotografie: 
Bc. Marianna Schweitzerová, MSc.



14  Staroturiansky Spravodajca 12/2018 www.staratura.sk

Výsledky zápasov družstiev MBK Stará Turá
Do súťažného kolotoča vstúpili aj ďalšie družstvá nášho klubu. 
Starším mini žiačkam U12 sa pod vedením trénera Tomáša 
Mihaljeviča podarilo vykročiť do súťaže tou správnou nohou a majú 
za sebou 4 víťazné zápasy. Na prvý dvojzápas vycestovali dievčatá do 
Bratislavy, pre niektoré hráčky to bola vôbec prvá návšteva hlavného 
mesta. Okrem víťazstva si z Bratislavy odniesli aj kulinársky zážitok 
z McDonaldu J. O dva týždne dievčatá potešili domácich fanúši-
kov, kedy výrazným rozdielom zvíťazili nad Klokankami z Ivanky 
pri Dunaji. 

Výsledky dvojzápasov starších mini žiačok U12:
BK Slovan Bratislava – MBK Stará Turá 31:46, 23:47

MBK Stará Turá – BK Klokani Ivanka pri Dunaji 68:18, 63:13

Naopak, mladšie žiačky U13, neuspeli ani na domácej, ani na súpe-
rovej pôde. V prvom súťažnom dvojzápase privítali dievčatá zo 
Šamorína. Hoci fanúšikovia a rodičia vytvorili skvelú atmosféru, 
nič to nemenilo na tom, že  domáce zápasy vysoko prehrali.

Na druhý dvojzápas vycestovali dievčatá s trénerom Martinom 
Sýkorom do Piešťan. Hoci sa snažili, proti fyzicky vyspelejším 
súperkám stačili len prvú štvrtinu prvého zápasu. Ale v druhom 
zápase dievčatá držali s Čajočkami krok, kedy vyhrali polčas o 3 
body. V závere štvrtiny sa však ukázala sila a vyspelosť súpera a MBK 
prehralo aj druhý zápas.

Netreba vešať hlavy – v tomto tíme sú len 3 hráčky s ročníkom 
narodenia 2006, ostatné sú mladšie. Svoje skúsenosti zo zápasov 
využijú dievčatká v mladšej kategórii, kam aj vekovo patria. 

Výsledky dvojzápasov mladších žiačok U13:
MBK Stará Turá – ŠBK Šamorín „A“ 21:64, 21:67

Piešťanské Čajočky – MBK Stará Turá 70:30, 49:32

Staršie žiačky U15 s trénerom Michalom Kubalom po jednej tesnej 
prehre a jednej výhre vonku, privítali na domácej palubovke súpe-
rov spod Tatier. V sobotu vstúpili baby do zápasu s odhodlaním 
a v polovici zápasu viedli proti „BAMPáčkam“ z Popradu o 25 bodov. 
Hoci sa v druhom polčase súperovi vďaka poľaveniu koncentrácie 
domáceho družstva podarilo výsledok skorigovať o pár bodov,  fanú-
šikovia MBK sa tešili z víťazstva.

V nedeľu sa dievčatá proti Spišskej Novej Vsi rozbiehali pomalšie, 
ale výsledok 47:10 v polovici zápasu ukázal jasné rozdiely medzi 

tímami. Žiaľ, opätovnú stratu koncentrácie a chyby v obrane začal 
súper postupne využívať a dokonca sa mu podarilo vyhrať druhý 
polčas. 

Výsledky zápasov starších žiačok U15:
MBK Stará Turá – BAM Poprad 68:47

MBK Stará Turá – ŠBK Spišská Nová Ves 68:42

Kadetky U17 vycestovali po návrate z Rigy na ligové zápasy na 
stredné Slovensko. Hoci oba zápasy prehrali, tréner Martin Sýkora 
je s prejavom družstva spokojný. So súperom zo Zvolena sa stretli už 
na domácom turnaji, kedy naše hráčky prehrali o 20 bodov. Preto 
sa na zápas zodpovedne pripravovali, čo sa v konečnom dôsledku 
odzrkadlilo na hre. Hoci si súper už na začiatku spravil viacbodový 
náskok, dievčatá sa nepoložili a zápas nebol ani do poslednej minúty 
rozhodnutý. V nedeľu čakal kadetky veľmi ťažký súper z Banskej 
Bystrice. V tomto družstve je 5 extraligových hráčok, preto sa naše 
dievčatá presadzovali len ťažko. Napriek tomu sa im podarilo súpera 
udržať v prvom polčase len na 21 bodoch.

Výsledky kadetiek U17:
BK ZŠ Zvolen – BK NMnV+MBK Stará Turá 65:62

BK ŠKP 08 Banská Bystrica – BK NMnV+MBK Stará Turá 58:43

V I. lige žien sa náš tím stretol so Slovanom Bratislava. Po viacerých 
rokoch nastúpila do zápasov aj kapitánka a asistentka trénera Lucia 
Krč-Turbová. Svojimi skúsenosťami výrazne pomohla mladším 
spoluhráčkam k lepšiemu výkonu, ako predviedol súper. V oboch 
zápasoch si naše juniorky vypracovali viac než 20 bodový náskok, 
preto tréner Martin Sýkora šetril hráčky a na palubovke si zahrali 
aj mladšie hráčky z družstva kadetiek. 

V nasledujúcom kole zápasov súper z Myjavy nekládol veľký 
odpor a aj preto si všetky hráčky schuti zahrali. Do zápasov nastú-
pili znovu aj viaceré kadetky, pre niektoré z nich to bola premiéra 
v ligovej súťaži. 

Výsledky I. ligy žien/junioriek U19:
MBK Stará Turá – BK Slovan Bratislava 72:49
BK Slovan Bratislava – MBK Stará Turá 48:78
BO Spartak Myjava – MBK Stará Turá 35:97
MBK Stará Turá – BO Spartak Myjava 96:29

Jana Vandlíková, MBK Stará Turá

§ Dňa 13.9.2018 v čase o 10:45 hod. bolo telefonicky oznámené na MsP, 
že na lavičke na Lipovej ulici sa nachádza skupina osôb, ktorá sa správa 

vulgárne. Nakoľko bola hliadka na pešej obchôdzke neďaleko uvedeného 
miesta, bola tam v priebehu troch minút. Na mieste bolo zistené, že na 
lavičke a v jej blízkosti sa nachádzajú: M. D., M. T., I. B. a R. Š. Jednalo 
sa o osoby bez trvalého pobytu, ktoré boli pod vplyvom alkoholu. Hliadka 
s nimi vykonala pohovor a z miesta boli vykázaní.

§ Dňa 14.9.2018 v čase o 23:30 hod. bolo telefonicky oznámené, že na 
Dubníku niekde v okolí hrádze je počuť hlasitú hudbu. Hliadka oznam 

preverila a v RO Dubník I. zistila, že „pri Rybníčkoch“ na jednej z chát pre-
bieha oslava narodenín, na terase sa nachádzalo 8 ľudí, ktorí sa chceli baviť. 
Hliadka vykonala pohovor s osobou zodpovednou za prenájom chaty Ing. 
B. J. bytom Myjava, ktorý okamžite zabezpečil stíšenie hudby a prisľúbil, že 
dohliadne na to, aby už nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja.

§ Dňa 29.9.2018 v čase 01:15 hod. bolo na MsP prijaté telefonické ozná-
menie, že na Družstevnej ulici, sedí mladík na chodníku, pravdepo-

dobne je opitý a neďaleko od neho sa nachádza starší bicykel, ktorý ležal 
priamo na vozovke. Hliadka oznam preverila, na mieste bolo zistené, že 
sa jedná o V. D. bytom Topolecká. Mladík bol silne pod vplyvom alkoholu, 
nemal žiadne viditeľné zranenia, ani sa na žiadnu bolesť nesťažoval, akú-
koľvek pomoc odmietol a hliadke uviedol, že si chcel iba trocha odpočinúť 
a preto si sadol na chodník a pospal si. Hliadka mu dala reflexný pásik 

a mladík pokračoval idúc vedľa bicykla domov.

§ Dňa 2.10.2018 O 13:30 hod. volal pán R., že pred administratívnou 
budovou na Družstevnej ulici „túrujú“ a šmykujú už asi 15 minút 

autá. Hliadke sa po príchode na uvedené miesto  podarilo zablokovať vo 
výjazde posledné vozidlo. Na mieste bolo zistené, že vodič M. R. A. bytom 
Nové mesto nad Váhom jazdil s kamarátom a ukazoval mu ako sa šmykuje. 
Zároveň uviedol, že týmto spôsobom chcel staré pneumatiky zodrať. Na 
mieste bol upozornený, že takýto spôsob jazdy nemôže robiť na verejných 
komunikáciách a bola mu uložená bloková pokuta 20 € za nerešpektovanie 
dopravnej značky zákaz vjazdu.

§ Dňa 9.10.2018 v čase o 16:23 hod. tel. oznámila I. P., že sa práve 
neznáma osoba pokúsila o krádež v Jednote a utekala smerom k SLSP. 

Hliadka oznam preverila a podľa opisu podozrivú osobu hľadala. Páchateľ 
J. T. bezdomovec bol hliadkou nájdený a zadržaný v priestoroch bývalého 
internátu SPŠE. Keďže nič neukradol, bol s ním vykonaný rázny pohovor 
o nevhodnosti správania sa. Sľúbil hliadke, že sa podobná situácia už nebude 
opakovať. Bol značne pod vplyvom alkoholu a hliadke sa posťažoval, že má 
problém s požívaním alkoholu. Chcel by sa liečiť, ale nakoľko má  nedopla-
tok v zdravotnej poisťovni vo výške 3500 €, tak ho nechcú prijať na liečbu. 
Spätne bol priebeh riešenia oznámený vedúcej supermarketu Jednota aj 
oznamovateľke.

MsP Stará Turá

Z denníka MsP
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Kadetky U16 na 1. turnaji EGBL v Rige
V sezóne 2018/2019 sa naše kadetky pod 
vedením trénera Martina Sýkoru budú 
zúčastňovať nadnárodnej kadetskej – U16 
súťaže EGBL (Európskej dievčenskej bas-
ketbalovej ligy). Okrem nášho tímu v tomto 
ročníku pôsobia v rôznych kategóriách aj 
tímy Ružomberka a Young Angels Košice. 
Dievčatá sa stretnú v zápasoch so súpermi 
z viacerých krajín. Celkovo je v 2. divízii pri-
hlásených 16 tímov rozdelených do 4 skupín 
a v súťaži sa stretne každý s každým. 

Kadetky majú za sebou prvý z troch tur-
najov, ich cesta viedla do ďalekého Lotyšska.

„Vo štvrtok ráno 18.10.2018 o 6.00 hod. 
8 dievčat družstva kadetiek  r. 2003 (hráčky 
E. Vavrincová a P. Malovcová  pre zranenie 
nemohli vycestovať), posilnené o 4 hráčky 
z družstva starších žiačok  r. 2004,  vyra-
zili dvomi mikrobusmi zo štadióna v Starej 
Turej na svoj prvý trip, aby zohrali 1. tur-
naj v rámci európskej ligy EGBL v Rige 
(Lotyšsko). Čakala nás 4 hodinová cesta na 
letisko do Katowic, odkiaľ sme leteli smer 
Warszawa a po prestupe do Rigy. Na letisku 
v Rige nás čakala delegátka EGBL, ktorá nás 
zobrala autobusom na hotel Linovo, ktorý sa 
stal našim prechodným domovom. Dievčatá 
sa ubytovali v troch izbách po štyroch. Po 
večeri sme mali zaslúžený odpočinok po 
celodennom cestovaní. Cesta prebehla 
hladko a bez problémov .

V piatok sme mali svoj prvý zápas na 
pláne až o 12.00 hod, tak dievčatá mali čas 
na oddych aj aklimatizáciu, keďže sme mali 
hodinový časový posun dopredu. Na prvý 
zápas nám žreb pridelil domácu basketba-
lovú akadémiu Jugla Riga. Dievčatá sa nech-
celi ľahko vzdať a bojovali zo všetkých síl. 
BS Jugla Riga, LV – MBK Stará Turá 50:43. 
Prehra o 7 bodov proti víťazovi tohto turnaja 
nie je zlé vysvedčenie pre naše družstvo. 

Navečer o 18.00 hod. nás čakal druhý 
súper Sport Club Audentes z Estónska. Toto 
družstvo malo evidentnú výškovú prevahu 
, s ktorou sa naše hráčky slušne vyrovnali 
a dokázali sa aj tak presadiť a uhrať prijateľný 
výsledok. MBK Stará Turá – Sport Club 
Audentes, EST 52:68.

V sobotu ráno o 9.00 hod. sa náš tím 
postavil proti družstvu z Poľska. Po dobrom 
výkone dievčatá dosiahli svoje prvé víťazstvo, 
MBK Stará Turá – OSSM Czluchow, PL  60: 
46. Poobede o 15.00 hod. sme hrali proti 
Sport school Parnu z Estónska. Ešte eufória 
z raňajšej výhry si vypýtala svoju daň, keď sa 
dievčatá nevedeli dostať do správneho her-
ného tempa, čo malo za následok tesnú pre-
hru, MBK Stará Turá – Parnu Sport School, 
EST 52:59. Poobede sme mali voľno a keďže 
vonku bola zima, tak sme sa moc nechceli 
prechádzať po vonku. Škoda, lebo Riga má 
veľa pekných miest, čo stoja za videnie. Ale 
my sme prišli za iným cieľom, tak sme zvo-
lili náhradný program a dali 2 hodiny voľno 
v nákupnom centre.

V nedeľu ráno bol na pláne posledný 
zápas s UKS 7 Trefl Sopot Poľsko, ktorý je 
zároveň aj usporiadateľom 2. turnaja v janu-
ári. Herný čas o 8.30 bol veľmi skoro, keď 
pridáme ešte časový posun o hodinu vpred 
(7.30 hod. nášho času). Dievčatá takto 
skoro určite ešte nehrali. Večierku sme mali 
v sobotu o 21.00, aby si stihli dostatočne 
oddýchnuť a skoré vstávanie im neurobilo 
problém. Ráno po raňajkách a už zbalené 
sme aj s kuframi merali poslednýkrát cestu 
do haly. Po dôkladnej rozcvičke a odhodlané, 
nastúpili proti súperovi podať čo najlepší 
výkon a pokúsiť sa o druhú výhru na turnaji. 
To sa aj po kompaktnom výkone podarilo 
a z druhého víťazstva sme mali obrovskú 
radosť, MBK Stará Turá – UKS 7 TREFL 
Sopot, PL 53:26. Takže s prvým turnajom 
sme sa rozlúčili výhrou a s bilanciou 3 pre-
hry a 2 víťazstvá sme obsadili piate miesto.

Po zápase nás čakala cesta na letisko, keď 
sme opäť leteli Riga – Warszawa, Warszawa – 
Katowice a po prílete do Katowic 17.40 hod. 
nás už čakali dvaja naši šoféri s mikrobusmi. 

O 23.00 hod. sme síce unavení, ale šťastní 
a spokojní prišli na Starú Turú. Poďakovanie 
patrí klubu MBK Stará Turá za možnosť 
sa zúčastniť turnajov celoeurópskeho for-
mátu, dievčatám za predvedené výkony a aj 
obom našim šoférom - p. J. Čičmanskému 
a M.  Petremu za bezpečnú jazdu. Už sa 

tešíme na druhý turnaj v januári v poľ-
ských Sopotoch a predovšetkým na tretí 
turnaj v marci, ktorý usporiada náš klub 
v Diplomat Aréne v  Piešťanoch. 

Vydareného výjazdu sa zúčastnili hráčky  
T. Kraislová, T. Vandliková, M. Pomajbová, 
Z. Ostrovská, N. Vojteková, P.  Gadušová, 
K. Mikudíková, B. Burianová, E. Eliášová, 
V. Kubinová, E. Kubalová a Z. Gergelyová 
pod trénerským vedením M.  Sýkoru 
a K. Šustíkovej a vedúcej družstva 
T. Moravčíkovej.“  

K. Šustíková za MBK ST

Vianočný plamienok
Čas, keď skoro tma sa vkráda,

ukrajuje svetlo denné,
čas, keď dobro ľudí hľadá,

prídu tie dni adventné.

Obdar dobrou mysľou seba,
láskou zasa druhých,
pokoja nám je treba,

nielen v dňoch sviatočných.

Plamienok sviece v radosti svieti,
rozlieha sa vôňa škorice a vanilky,

prekvapenie k deťom letí,
vychutnaj si medové oblátky.

Máme slobodu, voľnosť,
všetko, čo si ľudia prajú,

no pomysli si v túto časnosť,
na tých, čo to nemajú.

Príbeh dávny, narodí sa dieťa,
tá zvesť svetom nesie sa,

prináša pokoj, lásku vo viere,
vianočný čas je tu zasa,

nech všetkým ľuďom dobre je...

J. Trúsiková

Silvester na pomedzí
Tradičné Silvestrovské stretnutie 

na slovensko-moravskom pomedzí 
sa bude konať 31. 12. 2018 

od 13.00 h pri pamätníku na 
Veľkej Javorine. Vystúpi mužský 

spevácky zbor Boršičané z Boršíc. 
Odchod bezplatného autobusu 

pre obyvateľov Starej Turej, je 
o 10.00 h. od DK Javorina.

Teší sa na Vás prípravný výbor 
Slávností bratstva Čechov 

a Slovákov na Javorine.

PREDAJ PSTRUHOV
do 11.12.2018 cena 5 eur/1 kg živej váhy,
od 13.12.2018 predaj vianočného kapra do vypredania. Dňa 15.12.2018 bude 
predaj kapra prebiehať na Mestskej tržnici. Info a objednávky:
Miroslav Blaško, Stará Turá, Hrádzny dom, Starý Dubník I, tel. 0905 732 483



16  Staroturiansky Spravodajca 12/2018 www.staratura.sk


