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Mozaika 
Vianoc
Záverečný mesiac roka je jeden z tých 

mesiacov, ktorý poľahky rozoznáme od 
iných. Má svoju typickú atmosféru, ktorú 
si nezameníme s ničím na svete. Tvorí ju 
mozaika všakovakých drobností – nainšta-
lované vianočné osvetlenie v meste, rozs-
vecované s príchodom Mikuláša, výzdoba 
v oknách domov a bytov, výkladov obcho-
dov. Vôňa škorice, klinčekov, pomarančov 
a kapustnice. Tvorí ju múka, rozsypaná po 
dlážke v kuchyni. Vlastnoručne nakreslený 
list Ježiškovi, čakajúci na odovzdanie adresá-
tovi pri vyleštených topánkach v okne. Tvorí 
ju ešte citeľnejšia zmena repertoáru rádií či 
programovej štruktúry televízií. Dlhé večery, 
kedy máme akosi viac času na seba a svojich 
blízkych. Tvorí ju však aj vrcholiaca nákupná 
horúčka, zhon v uliciach, tlačenice v obcho-
doch a nákupných centrách a nervozita, zra-
čiaca sa v tvárach ľudí. Tvoria ju aj tajomstvá 
rodičov, ktorí po večeroch šuchocú s balia-
cim papierom a schovávajú prekvapenia pred 
zrakmi detí vo všetkých kútoch domácností. 
Tvoria ju žiariace oči detí, ktoré tieto prek-
vapenia „nevyňúrali“, kým nenastal správny 

čas, či šťastné tváre našich blízkych, keď nám 
otvárajú dvere svojich príbytkov.

Tvoríme ju však i my sami. Mnohí z vás 
sa zapájajú do rôznych dobročinných aktivít 
i v rámci nášho mestečka. Či už ide o akciu 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topá-
nok?“, alebo o ekumenickú zbierku „Urobme 
si štedrejšie Vianoce“, ktorú pravidelne or-
ganizujú staroturanské cirkvi. Duch spolu-
patričnosti a ochoty pomôcť sa každoročne 
niesol aj vianočným trhom, kde návštevníci 
mohli prispieť do vianočnej zbierky, orga-
nizovanej sociálnou komisiou. Výsledkom 
týchto zbierok býva radosť – radosť detí, 
ktoré vďaka podpore môžu absolvovať rôzne 
dobrodružstvá. Radosť na tvárach starkých, 
žijúcich v domovoch opatrovateľských slu-
žieb, či vo svojich domácnostiach, pre ktorých 
sú práve takéto chvíle tými najdôležitejšími 
čiastkami mozaiky.

Stále však, žiaľ, pretrváva obdobie, kedy 
sa musíme viacerých aktivít vzdať. Ani tento 
rok na námestie medzi deti nezavíta Miku-
láš, aby si vypočul ich básničky a pesničky, 
za ktoré by ich odmenil drobnou sladkosťou. 
S najväčšou pravdepodobnosťou sa neusku-
toční ani Vianočný trh, keďže pri súčasnej 
situácií by nebolo možné zabezpečiť všetky 
potrebné opatrenia tak, aby si všetci návštev-
níci mohli užiť prijemný, pohodový, takmer 

sviatočný čas. Musíme sa zaobísť aj bez via-
nočného benefičného koncertu Nadácie Ži-
vot a mnohých ďalších podujatí. Snáď aspoň 
malou náplasťou bude rozsvecovanie sviec 
na mestskom adventnom venci na Námestí 
slobody, i keď, tak ako vlani, v komornom 
duchu, s navodením vianočnej atmosféry 
prostredníctvom mestského rozhlasu.

Milí čitatelia, napriek tomu, v akej zloži-
tej situácií sa nachádzame, chceme veriť 
a úprimne dúfame, že nadchádzajúce sviatky 
budú pre každého z vás skutočne sviatkami 
radosti, pokoja a nádeje. Že dobro a láska 
zvíťazí nad všetkými negatívnymi emóciami, 
zlobou a strachom. Že v sebe ešte dokážeme 
prebudiť ľudskosť, spolupatričnosť a empatiu, 
že si dokážeme vzájomne pomôcť, že každý 
z nás prispeje svojou troškou do spoločnej 
mozaiky. Ďakujeme Vám za priazeň v roku 
2021 a veríme, že Staroturiansky spravodajca 
bude Vaším verným spoločníkom aj v nasle-
dujúcom roku.

P R A J E M E  VÁ M 
Č O  N A J K R A J Š I U 

M OZ A I K U  V I A N O C !
 n Redakcia

Rozsvietenie sviec na adventnom venci mesta
V nedeľu 28.11.2021 sa začalo kúzelné ad-
ventné obdobie. Mesto Stará Turá pri tejto 
príležitosti vždy pripravovalo milé stretnu-
tia pre občanov na Námestí slobody, spoje-
né so symbolickým rozsvietením sviec na 
adventnom venci. Žiaľ, i v tomto roku pre 
stále zlú epidemickú situáciu a platné opat-
renia sa nebudeme môcť stretnúť. Advent-
ný veniec však nezostane bez rozsvietených 
sviec. Mesto prostredníctvom mestského 
rozhlasu navodí aspoň skromnú atmosféru 
prichádzajúcich Vianoc. Každú nedeľu tak 
o 17:00 hod. zahráme vianočnú pesničku 
a prihovoria sa Vám zástupcovia mesta a cir-
kevných zborov pôsobiacich v Starej Turej. 
Sviecu následne rozsvietia pracovníci MsÚ, 
aby potešila nás všetkých.

P R Í H OVORY  P O Č A S 
A DV E N T N ÝC H  N E DE L Í : 

I. adventná nedeľa (28.11.2021)
Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka 

Mestského úradu Stará Turá 

II. adventná nedeľa (5.12.2021) 
Mgr. Ľuboš Činčurák a Mgr. Anna 

Činčuráková Tipulová, ECAV Stará Turá

III. adventná nedeľa (12.12.2021) 
Gabriel Gajdoš, kazateľ Cirkvi bratskej

IV. adventná nedeľa (19.12.2021) 
PharmDr. Leopold Barszcz, 
primátor mesta Stará Turá

V prípade, že nestihnete niektorý 
z príhovorov v rozhlasovom hlásení, nájdete 
ho v archíve hlásení mestského rozhlasu na 
web sídle mesta: https://hlasenie.vmflorian.
sk/sk_SK/vox/91601-mesto-stara-
tura?ref=30f0b578
Za zhotovenie tohtoročného adventného 
venca mesta patrí srdečné poďakovanie 
pracovníkom technických služieb a tiež 
pracovníčkam v DK Javorina. Želáme si 
aspoň takto prispieť k tomu, aby počas tohto 
obdobia navštívil adventný duch Vás a Vaše 
rodiny a priniesol hlavne pokoj, lásku, spo-
kojnosť a porozumenie.

 n Kancelária primátora
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Výročie ukončenia 
 1. svetovej vojny

 n Kancelária primátora

Pri tejto príležitosti si dňa 11. novembra 
2021 pri Pamätníku padlým v 1. svetovej voj-
ne uctili pamiatku obetí prvej svetovej vojny 
a Deň vojnových veteránov primátor mesta 
Stará Turá spolu so zástupkyňou primátora.

Tento deň je pripomienkou tých hrdinov, 
vďaka ktorým môžu žiť národy i jednotlivci 
slobodne. Sú to aj naši hrdinovia, ktorých 
mená sú vytesané na tomto Pamätníku v Sta-
rej Turej.

Česť ich pamiatke.

Nové vozidlo Iveco Daily  si prevzali 
aj hasiči z DHZM Stará Turá – Súš 

 n Kancelária primátora

Vo štvrtok 29.10.2021 sa v areáli hasičskej sta-
nice v Púchove uskutočnilo ďalšie slávnostné 
odovzdávanie vozidiel Iveco Daily, ktoré boli 
určené pre mestá a obce v Trenčianskom kraji. 
Jedno z týchto vozidiel bolo pridelené pre prí-
slušníkov DHZM Stará Turá – Súš. 

Vozidlo si z rúk riaditeľa odboru riadenia 
hasičských jednotiek Prezídia HaZZ Jozefa 

Voľanského, riaditeľa Krajského riaditeľstva 
HaZZ v Trenčíne Igora Šenitka a predsedu 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčian-
skeho kraja Jozefa Smolinského, prevzali 
zástupcovia mesta, spolu s členmi DHZM 
Stará Turá – Súš.

Toto nové vozidlo tak pomyselne uzavrelo 
kruh odovzdávania pre jednotlivé dobrovoľné 
zbory, ktoré pôsobia v našom meste, nakoľko 
jednotka v Starej Turej – Súš bola poslednou, 

ktorá takýmto vozidlom nedisponovala. 
Pevne veríme, že táto nová technika bude 

nápomocná nielen pri ochrane životov i ma-
jetku obyvateľov nášho mesta, ale i okolitých 
miestnych častí. 

Zároveň si prajeme, aby výjazdy našich 
príslušníkov DHZM s novou technikou boli 
vo veľkej miere len pre cvičné alebo súťažné 
účely, pretože pri tých skutočných zásahoch 
vždy ide o ľudské životy.
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Pietna spomienka 
 – storočnica narodenia 
rumunského kráľa Michala I.

 n Kancelária primátora 
foto: Lukáš Macek, Servare et Manare

Občianske združenie Servare et Manare 
zorganizovalo pri príležitosti 100 rokov 

od narodenia posledného rumunského krá-
ľa Michala I. pietne spomienkové podujatie 
s názvom – Storočnica narodenia rumunské-
ho kráľa Michala I. v rámci medzinárodného 
projektu s názvom Strom pokoja. 

Pri tejto príležitosti sa 9. novembra 2021 
konalo viacero spomienkových obradov, 
nielen k pamiatke posledného rumunského 
kráľa, ale aj obetiam, ktoré padli v bojoch za 
oslobodenie Slovenska počas druhej svetovej 
vojny. Obrady postupne prebehli v Piešťa-
noch, Zvolene, Trenčianskej Teplej a tiež 
u nás v Starej Turej. 

Naše mesto pri tejto príležitosti krátko 
navštívila Jeho Kráľovská Výsosť rumunský 
princ Radu, ako reprezentant Rumunskej 
kráľovskej rodiny, ktorého sprevádzala de-
legácia Rumunského ministerstva obrany 
pod velením podplukovníka Cornela Vădu-
vu. Spolu s ním sa spomienkového podujatia 
zúčastnil veľvyslanec Rumunskej republiky 
na Slovensku Jeho Excelencia Călin Fabian 
a tiež zástupcovia Rumunskej armády. 

Za prítomnosti Čestnej stráže Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky postupne všetci 
účastníci spoločne s primátorom mesta Stará 
Turá položili vence k pamätníku padlým ru-
munským vojakom. 

Následne všetkých prítomných v krátkom 
príhovore privítal primátor mesta PharmDr. 
Leopold Barszcz a vyzdvihol dôležitosť spo-
mienky na tieto hrdinské činy rumunských 
vojakov pri oslobodzovaní nielen nášho 
mesta, ale aj Slovenskej republiky. Zároveň 
poďakoval za vzornú a neustále sa rozvíjajú-
cu spoluprácu so zástupcami veľvyslanectva 
i Rumunskej republiky. Návštevníkom sa 
ďalej prihovorila Jeho Kráľovská Výsosť ru-
munský princ Radu, veľvyslanec Rumunskej 
republiky v SR Jeho Excelencia Călin Fabian, 
riaditeľ Servare et Manare Mgr. Ing. Marek 
Sobola, PhD. a spomienkové podujatie na 
cintoríne ukončil duchovným slovom vojen-
ský veterán plukovník Jozef Paluba, biskup-
ský vikár Ordinariátu OS a OZ SR. 

Spomienkové podujatie ukončila delegá-
cia návštevou budovy základnej školy, kde si 
prezreli Pamätnú tabuľu venovanú rumun-
ským vojakom.
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Poďakovanie
Mesto Stará Turá by sa chcelo 
touto cestou SRDEČNE PO-
ĎAKOVAŤ pani Ľudmile 
Klimáčkovej, ktorá sa dlho-
ročne venovala vedeniu Den-
ného centra seniorov na Pap-
radi. Túto činnosť vykonávala 
22 rokov, kedy spolu aj s člen-
mi výboru zabezpečovali celý 
chod Denného centra seniorov. 
Organizovali stretnutia seni-
orov na Papradi v Kultúrnom 
dome, podnikali výlety do blízkej prírody, stretávali sa pri rôznych 
príležitostiach a úzko spolupracovali s Denným centrom seniorov v 
Starej Turej. Spolu so staroturianskymi seniormi sa stretávali a ab-
solvovali kultúrne podujatia a aj spoločné výlety. ĎAKUJEME za 
spoluprácu a spôsob, akým p. Klimáčková vykonávala túto činnosť 
– plnú entuziazmu, odhodlania a stráveného času. Cieľom jej práce 
boli stretnutia seniorov, socializácia, veľa nezabudnuteľných zážit-
kov a zachovanie tradičných ľudských hodnôt. Všetky tieto činnosti 
zvládala s ľahkosťou a „človečinou“, čo sa odzrkadlilo spokojnosťou 
všetkých zúčastnených. Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia a spokoj-
nosti v kruhu rodiny a známych.

 n MsÚ Stará Turá

Stretnutie 
 so seniormi

 n Mgr. Elena Sládková

Každoročne v mesiaci október, keď príroda 
naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju 
pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, 
ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a ko-
nanie obohatené veľkými životnými múdros-
ťami.
Pri tejto príležitosti navštívil pán primátor 
s pani zástupkyňou a zamestnankyňami 
oddelenia školstva a sociálnych vecí dňa 
19.10.2021  našich občanov – seniorov v Den-
nom centre a dňa 21.10.2021 aj seniorov v Za-
riadení opatrovateľskej služby. Pán primátor 
pozdravil prítomných krátkym príhovorom, 
v ktorom vyjadril úctu a úprimnú radosť zo 
stretnutia s nimi po dlhšom čase. Posledné 
obdobie je veľmi náročné a musíme čeliť pan-
démii, ktorá nás všetkých prekvapila. Všetci 
sa musíme vysporiadať so situáciou, ktorá 
nastala, a ešte viac ako inokedy si navzájom 
pomáhať a povzbudzovať sa. Svoj príhovor 
ukončil optimistickým prianím: „Dúfame, 
že budeme čoskoro opäť žiť plnohodnotným 
životom a najmä Vy, naši seniori, nebudete 
obmedzovaní v jeseni svojho života.“ Zaželal 
im hlavne pevné zdravie a pokojné prežitie 
ďalších rokov.

Príjemnú atmosféru sme vytvorili aj priprave-
ným občerstvením a obdarovali sme seniorov 
malým darčekom. Žiaci Základnej umeleckej 
školy pripravili pre seniorov krásne pozdra-
vy. Pán primátor s pani zástupkyňou priniesli 
pre seniorov dary – ovocie, koláčiky a rôzne 
iné dobroty. P. Halabrínová, p. Tomisová a p. 
Macúchová poďakovali v mene všetkých prí-
tomných za návštevu. Predstavitelia mesta 
diskutovali s občanmi o chode, zámeroch 

a záujmoch mesta a občanov. Taktiež pospo-
mínali na staré časy a tradície fungovania 
nášho mesta.
Milí naši seniori, mesiac október – mesiac 
úcty k starším,  patrí Vám.
Ste pre nás nefalšovaným obohatením, zdro-
jom tradície a skúseností. Nech to všetko 
môžeme od Vás čerpať plným priehrštím. 
Želáme Vám veľa zdravia, osobných úspe-
chov a spokojnosti.

Október  – náš sviatok
 n Jarmila Halabrínová

Mesiac október je od roku 1990 
uznaný ako mesiac úcty k starším. 
Je to mesiac, kedy si nás, starších, 
akosi viac všíma okolie, čo je zna-
kom spoločnosti, ktorá si váži 
starších spoluobčanov a je aj pre-
javom uznania a uvedomenia si, 
že každému, či chce alebo nechce, 
roky neúprosné pribúdajú.
Aj my, členovia Denného centra 
seniorov, tento mesiac intenzív-
nejšie pociťujeme každý prejav 
úcty a pozornosti nášho okolia, 
i keď v týchto ťažkých časoch sa 
stretávame v menšom počte, čo je 
dôsledok strachu a obavy z ocho-
renia na Covid.
O to viac si vážime, že na nás 
nezabúdajú predstavitelia nášho 
mesta, ktorí už tradične v mesia-
ci október prichádzajú medzi nás, 
aby nám zaželali pevné zdravie 
a spokojnosť.

Napriek korone pracovníci mest-
kého úradu na nás nezabudli a 19. 
11. 2021 prišli do nášho klubu na 
čele s primátorom mesta Ing. L. 
Barszczom aj Mgr. I. Gavačová, 
Mgr. E. Sládková, Ing. J. Anta-
lová. 
Po ich príhovore nám v družnej 
debate priblížili budúcnosť náš-
ho mesta, odpovedali na mno-
hé otázky, ktoré nás zaujímali 
a v priateľskom ovzduší a v druž-
nej debate zotrvali až do večera 
medzi nami.
Bolo to pekné popoludnie. Po-
tešil nás aj darček, ktorý nám 
priniesli.
Touto cestou im chcem v mene 
našich seniorov poďakovať a pre-
javiť vďačnosť za nemalé pros-
triedky, ktoré mesto na činnosť 
nášho klubu vynakladá a zaželať 
im v ich neľahkej práci pre nás 
všetkých veľa úspechov a zdravia. 
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
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V novom roku  s novinkami
Staroturiansky spravodajca – noviny, ktoré občanom Starej Turej prinášajú informácie 
o aktuálnom dianí v meste, o kultúre či športe, a občas načrú i do histórie. Za roky existencie 
sa viackrát zmenil vzhľad novín, v redakčnej rade sa vystriedalo množstvo ľudí a takisto sa 
mení ich obsah. Prispôsobuje sa dobe, aktuálnej situácii, potrebám.

Milí čitatelia, v septembrovom čísle ste 
možno zachytili informáciu, že tvorba 

Staroturianskeho spravodajcu bola presunutá 
do Domu kultúry Javorina. I keď sme sa aj 
dovtedy podieľali na jeho obsahu, pretože 
i kultúra je dôležitá v našom živote, a pop-
ri rôznych náročných životných situáciách 
prináša rozptýlenie, dnes spolu s redakčnou 
radou zostavujeme celé číslo novín. Naším 
prianím je, aby spravodajca bol novinami 
všetkých Staroturancov, nielen úzkej skupiny. 
Vieme, že vymoženosti dnešnej doby, rôzne 
informačné kanály, sú podstatne viac upred-
nostňované než noviny v papierovej podobe. 
A predsa je našou túžbou, aby oslovili i stred-
nú a mladšiu generáciu. Stane sa to vtedy, keď 
budú mať zaujímavý a pestrý obsah. Čím 
väčšie množstvo dopisovateľov spravodajca 
bude mať, tým rozmanitejšie príspevky bude 
prinášať. Preto sa obraciame na Vás, širokú 
verejnosť, staňte sa našimi dopisovateľmi! 
Príležitostnými, alebo pravidelnými. Chodíte 
s otvorenými očami a vidíte, že naše mesto 
má mnohé „boliestky“, ktoré treba riešiť, ale 
vidíte tiež, ako rastie, napreduje. Žijú medzi 
nami ľudia, ktorí v živote veľmi veľa dokázali, 
ale ich skromnosť nedáva o sebe znať. Vší-
majme si takýchto spoluobčanov a pochváľme 
ich, vyzdvihnime ich prácu. Dajme priestor 
mládeži, ich názorom, ich potrebám. Veď ko-
munikácia je základ k úspešnému cieľu.

Pri tejto príležitosti by sme Vám radi pred-
stavili nové rubriky, s ktorými sa od januára 
budete  v Staroturianskom spravodajcovi 
stretať, pokiaľ možno na pravidelnej báze:

- „Očuli ste?“ (pre autentickosť použite tvr-
dú výslovnosť; pozn. red.) – „Počul si, že...?“, 

„Vraj sa bude diať / robiť toto alebo hento!“, 
„Je pravda, čo povedala suseda, že...?“ – Ak 
aj k Vám sa dostali „zaručené správy“ o dianí 
v meste, či chcete vedieť, čo a prečo sa deje 
alebo nedeje,  alebo len máte otázku na ve-
denie mesta, pracovníkov mestského úradu 
či ďalších mestských organizácií, pýtajte 
sa! Či už osobne v kancelárií DK Javorina, 

e-mailom alebo poštou, a my sa budeme sna-
žiť na Vaše otázky odpovedať. (pozn. redakcia 
si vyhradzuje právo posúdiť vhodnosť otázok 
a uverejniť vybrané otázky)

- „Čo je nové v Starej Turej“ – hoci je Stará 
Turá malé mestečko, môže sa stať, že nám ne-
jaká novinka unikne (stavba / rekonštrukcia 
budovy, vznik nového občianskeho združe-
nia, otvorenie novej prevádzky a pod.). Touto 
rubrikou sa budeme snažiť priblížiť čitateľom 
všetko aktuálne dianie v našom meste.

- „Predstavujeme Vám...“ – obdoba pred-
chádzajúcej rubriky, v ktorej Vám radi pred-
stavíme našich šikovných, talentovaných 
spoluobčanov či ľudí pôsobiacich v Starej 

Turej, ktorí si zaslúžia, aby sme o nich vedeli. 
Žijeme v malom mestečku, poznajme sa teda 
navzájom!

Samozrejme, i naďalej Vás budeme informo-
vať o všetkom ostatnom dianí v našom meste, 
ako tomu bolo i doteraz. Či už pôjde o infor-
mácie z Mestského úradu, škôl a školských 
zariadení, informácie z kultúry či športu... 
Veríme, že aj Vaše príspevky a nové rubriky 
budú užitočným spestrením nášho mesačníka 
a že nám zachováte priazeň i naďalej!
Vaše názory a postrehy očakávame v redakcii, 
ktorá sídli v Dome kultúry Javorina, náš mail 
je spravodajca@staratura.sk. Vyjadrujte sa, 
prosím, citlivo, slušne, nikoho sa vo svojich 
príspevkoch nesnažte uraziť. Nezabúdajte, že 
aj kritika môže byť korektná. Tešíme sa na 
Vaše príspevky, podnety a ohlasy!

 n Redakcia

K ALENDÁRE 2022
Ak ešte nemáte kalendár na rok 2022, nezúfajte! V informačnej 
kancelárií mesta Stará Turá (alebo ak chcete, v Infoture) máme 
v ponuke niekoľko druhov:

 § Ste milovník folklóru, tradícií a ľudového odievania? Práve pre Vás 
je určený nástenný kalendár Herbarium Populi Vagi (Herbár 
ľudu Váhu). Mapuje oblasť myjavských kopaníc a ich okolia na 
území Trenčianskeho kraja. Okrem Brezovej pod Bradlom, 
Myjavy, Vrboviec či Hrašného tak svoj odev budú prezentovať 
aj mesto Stará Turá, obce Lubina, Bzince, Bošáca alebo Podolie. 
Cena kalendára je 14,- €.

 § Z iného súdka sú ďalšie dva kalendáre, pozostávajúce z fotografií 
prírody. Autorom jedného z nich je mladý Turanec Kristián 
Gregor, o ktorého zanietenom vzťahu k prírode sa dozviete viac 
v tomto čísle Spravodajcu na str. 11. Kalendár je k dispozícií 
v dvoch variantoch – nástenný aj stolový, a jeho cena je 10,- €.

 § Druhý je výsledkom práce fotografa Mariana Šicka, ktorý 
pozostáva z fotografií prírody v okolí Nového Mesta nad Váhom. 
Je vo formáte týždenného pracovného kalendára. Zakúpiť si ho 
môžete za 7,- €. 

Pokiaľ Vás ponuka zaujala, určite s nákupom neváhajte, z každého 
kalendára máme len zopár kusov! Informačná kancelária funguje 
v rámci výdajného okienka, kde si tovar môžete objednať na tel. čís-
lé 032 776 38 93, prostredníctvom objednávkového formulára na 
webovej stránke (https://www.dkjavorina.sk/klient-1134/kino-287/
stranka-15700), cez facebook alebo instagram.

Predaj vianočných rýb
Predaj pstruhov 
do 12.12.2021 

cena 5,30 eur/1 kg živej váhy

od 15.12.2021 
predaj vianočného 

kapra do vypredania.

Bližšie informácie a objednávky: Miroslav Blaško, Stará 
Turá, Hrádzny dom, Starý Dubník I, tel. 0905 732 483
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pokračovanie na str. 7 è

Novinky 
zo ZŠ

 n Mgr. Katarína Medňanská, učiteľka ZŠ 
foto: ZŠ

Milí naši čitatelia a priaznivci!
Opäť sa Vám chceme prihovoriť, poinformo-
vať Vás o každodennom živote na našej ZŠ 
a podeliť sa s Vami o radosti i starosti, ktoré 
prežívame.

Asi všetci sme si už zvykli, že náš každo-
denný život sa musel pripôsobiť pandemic-
kej situácii a následným protipandemickým 
opatreniam. Ani školy nie sú výnimkou. 
Dezinfekcia, rúška, testovanie, zvýšená 
opatrnosť pri stretávaní sa, minimalizovanie 
miešania skupín… to všetko sa stalo súčas-
ťou našej školskej rutiny. Podľa aktuálnej 
situácie v krajine či v regióne sa však opat-
renia priebežne menili, čomu sme sa museli 
flexibilne prispôsobovať. Napriek tomu sme 
radi, že sme (aj keď s malými prestávkami) 
stále v škole. Všetci sme sa totiž presvedčili, 
že osobný kontakt pri vyučovaní nedokáže 
nahradiť žiadna technika. A bez smiechu, 
spoločných aktivít a kontaktu s kamarátmi 
nás škola veľmi nebaví.

Samozrejme, aj v tomto školskom roku 
sme sa snažili priniesť našim žiakom ok-
rem bežného vyučovania i ďalšie doplnkové 
zábavno-vzdelávacie a kreatívne aktivity, 
snažili sme sa otvoriť naše srdiečka i pre 
potreby iných a osviežiť si školský život 
niečím výnimočným.

V septembri sa nám podarilo zorganizo-
vať zber papiera, o ktorý bol veľký záujem.

Tretí ročník sa v mesiaci september vo 
svojej ročníkovej práci venoval Listovému ta-
jomstvu. 3. A počúvala padajúce listy zo stro-
mov a dozvedela sa, čo všetko listy na svo-
jich stromoch zažili, videli a počuli. V 3. B 
a v 3. C žiaci povkladali listové tajomstvo do 
krásnych príbehov.

26. septembra každoročne oslavujeme 
Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti 
prebiehali aj na našej škole rôzne zaujímavé 
aktivity – okrem rozhlasového vysielania sme 
sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o európskych 
jazykoch hravou a kreatívnou formou na ho-
dinách cudzích jazykov (teda na angličti-
ne, francúzštine, nemčine a ruštine). Ak sa 
práve čudujete, či sa na našej škole vyučuje 
Francúzsky jazyk, s radosťou Vám chceme 
oznámiť – áno, je to tak, máme 2 skupiny FJ 
a veľmi nás to baví – oui, oui! Vďaka spon-
zorskému daru pani Ostrovskej sme si navyše 
mohli ozvláštniť vyučovanie ochutnávkou 
francúzskych jedál, čo bol pre všetkých vý-
nimočný zážitok :).

Aj keď exkurzie a výlety, ako sme boli na 
ne zvyknutí, sa v aktuálnych podmienkach 
realizovať nedajú, snažíme sa vyučovanie čo 
najviac prepojiť so životom “za múrmi ško-
ly”. Takto napr. žiaci 7. A zažili netradičnú 
hodinu Hudobnej výchovy v evanjelickom 
kostole v našom meste – pán farár Ľuboš 
Činčurák im ukázal a vysvetlil, ako funguje 
organ, aká je história tohto hudobného ná-
stroja a ukázal im, ako sa na ňom hrá. Žiaci 
9. ročníka zasa počas hodín Regionálnej vý-
chovy navštívili židovský cintorín, spoznali 
dôležité pamiatky nášho mesta a pozreli si 
stálu expozíciu i výstavu historických foto-
grafií spojenú s prezentáciou v Mestskom 
múzeu.

V jesenných mesiacoch prebehli i prvé 
kolá vedomostných súťaží a olympiád – 
v tomto školskom roku zatiaľ online formou. 
Pripravujeme sa však priebežne na všetky 
pravidelne sa konajúce súťaže – vedomostné, 
recitačné či praktické.

A ako vyzerala jeseň v ŠKD? Počas 
krásnych pestrofarebných jesenných dní sa 
deti so svojimi pani vychovávateľkami veno-
vali hrám a aktivitám na školskom ihrisku 
aj v jednotlivých oddeleniach. Na školskom 
ihrisku usporiadali i netradičnú Šarkaniádu 
– šarkany totiž kreslili kriedami na chodníky 
:). Vo vnútri zasa vyrábali rôzne jesenné de-
korácie a výrobky. V tomto období prebeh-
la i výtvarná súťaž pod názvom „Jeseň a jej 
farby”. Najkrajšie práce detí boli odmenené 
milými cenami od vychovávateliek.
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Aký by to však bol október bez vyrezávania 
tekvíc či zábavy v maskách – veru, ani tieto 
aktivity v ŠKD nechýbali.

„Október – mesiac úcty k starším“ si pri-
pomenuli deti v ŠKD, ale i všetci žiaci na vy-
učovaní – či už rozprávaním o svojich starých 

rodičoch, alebo prípravou malých darčekov 
pre seniorov. Žiaci tretieho ročníka vytvo-
rili zbierky receptov starých mám a krásne 
portréty starých rodičov – našich vzácnych 
pokladov. Nezabudli sme samozrejme ani 
na našich “kamarátov” v domove dôchodcov  
v Belline na Papradi, ktorým deti z 3. A, zo 7. 
A a deti zo ŠKD pod vedením pani učiteliek 

a vychovávateliek vyrobili krásne pozdravy 
a videopozdrav, za čo sa nám “naši starkí” 
poďakovali. Tešíme sa, že napriek obme-
dzeniam, ktoré sú, môže naše “kamarátstvo” 
ďalej pokračovať a myslíme vzájomne na seba. 
Milí čitatelia, ďakujeme, že sa zaujímate o ži-
vot v našej ZŠ. Želáme Vám všetko dobré! 

Jeseň v MŠ
 n Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ 

foto: MŠ

Po krátkom oddychu počas letných mesia-
cov na deti čakala nielen čistučká vyzdobená 
škôlka, ale aj množstvo naplánovaných akti-
vít na školský rok. Poučení z predchádzajú-
ceho obdobia sme dlho neotáľali a pustili sa 
do ich realizácie, kým nám to pandemická 
situácia umožňovala. 

Hneď prvý septembrový týždeň sa naši 
predškoláci vybrali na exkurziu do Gazdov-
ského dvora na Turej Lúke. Oboznámili sa 
tu s tradíciou varenia slivkového lekváru. Vy-
skúšali si čistenie a lúpanie sliviek, varenie 
lekváru v kotli, spoznali „veslo“ na miešanie 
slivkovej „brečky“. A keďže k ľudovým tradí-
ciám patrí aj ľudový spev a tanec, spoločne si 
aj zaspievali a zatancovali jednoduchý tanček. 
Na záver ochutnali aj slivkový lekvár natretý 
na čerstvom chlebíku. 

Športovo naladení sme pokračovali pred-
plaveckou prípravou na plavárni MŠA. Pod 
vedením inštruktorov Penguin sport clubu  sa 
v priebehu jedného týždňa deti naučili preko-
nať strach z vody, ponárať, splývať na bruchu 
i na chrbte s pomocou plaveckých pomôcok. 
Všetkým sa veľmi darilo a po absolvovaní 
kurzu tí najšikovnejší už dokázali preplávať 
bazén bez pomôcok. 

Ďalšou septembrovou špor-
tovou akciou bola Šarkaniáda. 
Podujatie bolo jednou z troch 
aktivít registrovaných v rám-
ci Európskeho týždňa športu. 
Ďalšie dve sa nám už z dôvodu 
zhoršovania pandemickej situ-
ácie nepodarilo zorganizovať. 
O to väčšiu radosť sme mali 
z vydarenej Šarkaniády, ktorej 
sa zúčastnili naše deti, ich rodi-
čia a ďalší rodinní príslušníci. Na 
kopci Drahy sa ich zišlo naozaj 
dosť, o čom svedčila obloha po-
siata desiatkami farebných šar-
kanov. Odmenou za účasť bolo 
jabĺčko a keksík, predovšetkým 
však krásne prežité  popoludnie 
vyplnené aktívnym oddychom, 
radosťou a smiechom.

Október už nebol taký priaz-
nivý na  realizáciu aktivít a čin-
ností. Naše tradičné besiedky pre 
starých rodičov a vystúpenia pre 
seniorov nahradila výroba dar-
čekov pre starkých a spoločné 
jesenné tvorivé popoludnia sa 
presunuli do domácností detí. 
O šikovnosti a fantázii rodičov 
vypovedali chodby a šatne mater-
skej školy plné farebných ikebán a výrobkov 
z tekvíc, ovocia, zeleniny, konárikov a lístia.

Plody jesene sme si vychutnávali aj na ta-
nieri. V rámci „Týždňa zdravej výživy“ deti 
s pani učiteľkami odšťavovali ovocie a zele-
ninu, ochutnávali ich, hrali chuťové hádanky. 
Vďaka štedrým príspevkom ovocia od rodičov 
mali denne k dispozícii bohaté ovocné taniere 
plné vitamínov a zdravia. S podporou konzu-
mácie ovocia sme neprestali ani po ukončení 

„Týždňa zdravej výživy“. Snažíme sa deťom 
denne ponúkať dávku ovocia a zeleniny. 
Využívame na to projekt „Školské ovocie“, 
možnosti školskej jedálne a pomáha nám aj 
sponzorské ovocie pre triedu od rodičov, za 
čo im v mene detí ďakujeme.

V téme zdravia, jeho ochrany a zdravého 
životného štýlu sme pokračovali aj v novem-
bri. Prostredníctvom vzdelávacích prog-
ramov, prezentácií, príbehov z knihy Filip 
v krajine zdravia, rozprávkových príbehov 
a piesní deti spoznávali časti ľudského tela, 
zmysly, orgány a ich funkciu. Rozlišovali, čo 

nášmu zdraviu prospieva a čo mu škodí, zdra-
vé a nezdravé potraviny, vhodný a nevhodný 
životný štýl. Špeciálnu pozornosť sme veno-
vali starostlivosti o zúbky. V rámci projektu 
„Zdravý úsmev“ sa deti zážitkovou formou 
dozvedeli, ako sa správne starať o zúbky, 
ktoré potraviny ich zúbky posilňujú a ktoré 
im škodia, nacvičovali si správnu techniku 
čistenia zubov. Tieto informácie im pútavou 
formou vo všetkých  triedach sprostredkova-
li dentálne hygieničky Renátka Izakovičová 
a Paťka Kadlecová a pani doktorka Monika 
Halinárová. Patrí im naša úprimná vďaka za 
ochotu, láskavý prístup a čas, ktorý deťom 
venovali.

S nástupom decembra sa nálady v našej 
škôlke menia. Nevieme sa dočkať, kedy na-
padne sneh, aby sme si užili zimné radovánky. 
Ale ešte viac sa tešíme na Mikuláša  a maškr-
ty, ktoré má pre nás ukryté vo svojom vreci. 
A na čo sa tešíme zo všetkého najviac, to ani 
nemusíme hovoriť...

Prajeme všetkým krásne a pokojné Vianoce! 

Novinky zo ZŠ
è pokračovanie zo str. 6
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Dom kultúry Javorina

Milí priaznivci kultúry,
v tomto roku sme nemali veľa príležitostí ponúknuť Vám rozptýlenie a príjemné 
kultúrne zážitky. Kultúry bolo ako šafranu, hoci my by sme radi... Aj nám kultúra 
chýba, a chýbate nám hlavne Vy, naši návštevníci. Veríme však, že si to v budúcnosti 
vynahradíme. Že príde čas, kedy sa naša veľká sála opäť zaplní, ľuďom sa na tvár vráti 
úsmev a budeme k sebe milí, ľudskí.

Čas nikdy nebeží tak rýchlo, 
aby sa dalo zabudnúť.

Dňa 14.12.2021 uplynie 1 rok, 
čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a dedko Jaroslav 
DUNAJČÍK. 

Za tichú spomienku ďakuje 
manželka a dcéry s rodinami.

•
Rozprestrel sa závoj pretkaný bôľom, 

 v ňom ukrytý je žiaľ. 
Odišiel si od nás potichučky, 

bez slov, bez rozlúčky.

Dňa 17.11.2021 sme si pripome-
nuli smutných 19 rokov odcho-
du do večnosti nášho otca a sta-
rého otca p. Jozefa KRÁLIKA.

S láskou spomínajú deti 
Veronika, Adelka a Jozef 

s rodinami. Spomína aj svatka Anna Bušová.

Čas plynie, roky ubiehajú,  
spomienky zostávajú.

Dňa 23.12.2021 si pripomína-
me 10 rokov, kedy nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko, 
pradedko Ing. Pavol ZMEKO. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Oľga 

a deti Daniel, Peter, Martin 
s rodinami a ostatná rodina.

•

Čas plynie ako tichej rieky prúd 
a my si pripomíname prvé výro-
čie úmrtia našej dcérky Ľubky 
SLIMÁKOVEJ, ktorá nás navž-
dy opustila 13.12.2020.

S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

Pominula mamina ochrana, 
dôvera a bezhraničná oddanosť. 

Pominula láska, ktorá nemá nikdy dosť.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našou milova-
nou mamičkou pani Idou JU-
RÁŇOVOU, ktorá nás opustila 
dňa 5.11.2021 vo veku 90 ro-

kov. Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

NOVINKY 
mestskej knižnice

Dlhé zimné večery sú ako stvorené na čas 
strávený s rodinou, venovanie sa ručným 
prácam či výučbe jazykov, alebo na šálku 
horúceho čaju a schúlenie sa pod deku 
s knihou v ruke. Teší nás, že napriek rôz-
norodým vymoženostiam a všakovakým 
zdrojom informácií, si stále mnohí z vás 
nájdu cestu do našej knižnice. 

Ako už isto viete, Mestská knižnica 
Kristíny Royovej bola úspešným žiadate-
ľom o grant z Fondu na podporu umenia, 
určený na modernizáciu a rekonštrukciu 
priestorov knižnice. S tou sme začali už 
na jar, a to vysťahovaním 27.000 zväzkov 
kníh do náhradných priestorov, vyprata-
ním pôvodného zariadenia, následne po-
kračovali stavebné, elektrikárske, podla-
hárske a ďalšie práce. V čase, kedy čítate 
tento článoček, už naše šikovné knihov-
níčky usilovne pracujú na rozmiestnení 
a uložení kníh do novučičkých regálov, 
dolaďujú sa posledné detaily a upratujú 
priestory, aby bolo na otvorení vynovenej 
knižnice všetko tip-top!

Z tohto dôvodu je knižnica zatvo-
rená. Prosíme Vás teda o pochopenie 
a trpezlivosť, vieme, ako radi by ste sa 
zásobili knihami, ktoré sú Vašimi ver-
nými spoločníkmi. V tejto chvíli je však 
potrebné, aby sa nám do knižnice vrátilo 
čo najväčšie množstvo kníh „z obehu“, 
aby nevznikali dodatočné komplikácie 
pri rozmiestňovaní samotných zväzkov 
do priestoru a tým k zdržaniu otvorenia 
knižnice. Preto, ak sa Vám doma pova-
ľujú už prečítané knihy, ktoré ste nestihli 
vrátiť, môžete tak urobiť každý pracov-
ný deň v čase od 12.00 do 15.00 hod., 
a to buď v knižnici, alebo v kancelárií 
Domu kultúry Javorina. Úprimne ďaku-
jeme za pochopenie tejto situácie, i za 
Vašu ústretovosť počas všetkých rekon-
štrukčných prác, a tešíme sa na stretnu-
tia s Vami v novom roku, vo vynovených 
priestoroch, so stále rovnakou vášňou pre 
literatúru! 
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

„Kto v srdciach žije, neumiera“.

Dňa 23.11.2021 uplynulo už 
dlhých 30 rokov, čo nás pred-
časne opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko, svokor a brat Ján 
HLUCHÝ z Černochovho Vr-
chu. Kto ste ho poznali, venujte 

mu spolu s nami tichú spomienku.
S lásku a úctou spomínajú 

manželka, dcéra a syn.

•
Aj keď Vám hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, 

tí, čo Vás radi mali, neprestanú spomínať. 
Tam v raji nebeskom pokoj večný majte, 

buďte našim anjelom, na zemi nás chráňte.

Dňa 26.12.2021 
uplynie 1 rok, čo 
nás navždy opusti-
la naša milovaná 
mamička, babička, 
sestra, priateľka 

Oľga ADAMKOVIČOVÁ . Zároveň dňa 
19.5.2021 uplynulo 22 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, dedko, brat, priateľ 
Ing. Dušan ADAMKOVIČ. Za tichú spo-
mienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.

S láskou v srdci spomína dcéra 
Janka a syn Martin s rodinou.

•
Často ku Tvojmu hrobu chodíme, 

každý deň na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš večne žiť.

19.12.2021 uplynie už 17 rokov, 
čo od nás navždy odišla naša 
dobrá mamička a babka Anna 
STANČÍKOVÁ, rod. Bičianová 
z Drgonovej Doliny. Kto ste ju 
poznali a mali radi, venujte jej 

spolu s nami tichú spomienku.
 manžel Jaroslav a deti Ľubica, 

Mirko a Jarka s rodinami

•
Dňa 24.12.2021 uplynie 15 ro-
kov, čo od nás navždy odišiel 
Milan MACHAJDÍK.

S láskou spomína celá rodina.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,  
pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 

Aj keď si odišiel a niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš navždy s nami.

Dňa 2.12.2021 si pripomíname 
19 rokov, kedy nás navždy opus-
til náš manžel, otec a starý otec 
p. Ján BUŠO.

S láskou spomína 
manželka Anna, syn 

Igor s rodinou a ostatná rodina.

•

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

Dňa 12. decembra 
2021 si pripomína-
me 15 rokov od 
smrti nášho otca 
a  s t a r é h o  o t c a 
Jána VALACHA 

a zároveň 14. decembra 2021 uplynie smut-
ný rok od úmrtia našej mamičky, babičky 
a prababičky Anny VALACHOVEJ.

S láskou spomína smútiaca rodina.

•
Ktosi múdry povedal, že rozdávať vedomosti 
je ako zažať svetlo, aby bolo vidieť na cestu. 

Ona to svetlo celý svoj život zažínala v deťoch, 
ktorým odovzdávala svoje vedomosti. 

Učila ich poznávať svet, vštepovala im lásku 
ku knihám, k pravde, i spravodlivosti.

Dňa 22.12.2021 uplynie 20 ro-
kov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mamička a babička, 
pani učiteľka Mgr. Jarmila 
KOPCOVÁ. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína najbližšia rodina 
a kolektív učiteľov bývalej 1. ZŠ Stará Turá

•
Dňa 6.12.2021 uplynie jeden 
rok, čo nás opust i la dcéra 
Monika GRÁFOVÁ. Venujme 
jej tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina

Odišiel tíško, nie je medzi nami, 
ale v našich srdciach stále žije s nami.

Dňa 10.12.2021 uplynie 20 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, starý 
otec Ing. Vítězslav POPELKA 
vo veku nedožitých 60 rokov. 
Prosím, ktorí ste ho poznali  

a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína manželka 

Zdenka, syn Roman, dcéra Kristínka 
a Sabínka s rodinami a ostatná rodina.

MATRIČNÉ 
OKIENKO
n VÍTAME BÁBÄTKÁ
Filip Hrivňák, Emma Vranáková, 
Viktória Bašnáková, Sofia Pauerová, 
Veronika Ester Jurčová
Počet narodených detí: 5

n UZATVORILI MANŽELSTVO
Počet uzavretých manželstiev: 2

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
Miroslav Poliačik, Ing. Ján Vráblik, 
Mária Vrtochová, Michal Klč, Ida 
Juráňová, Emília Hargašová, Štefan 
Gajdoš, Ing. Jozef Gračka
Počet úmrtí: 8

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

V Staroturianskom spravodajcovi 
č. 11/2021 bola uverejnená smútočná 

spomienka na pani Martu Koštialovú 
s chybou, za ktorú sa rodine úprimne 
ospravedlňujeme a smútočnú spomien-
ku uverejňujeme ešte raz:

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

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

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

v nás.

24. 10. 2021 sme si pripo-
menuli 1. výročie úmrtia 
našej milovanej maminy, 
b a b i č k y,  p r a b a b i č k y 
Marty KOŠTIALOVEJ. 

S láskou a úctou 
spomína celá rodina.
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Vyšetrenie na stanovenie protilátok na COVID-19 

bude dostupné pre záujemcov aj v mobilnom odberovom 

mieste Stará Turá pri Poliklinike. Časy a dni vyšetrení budú 

zverejnené na webovom sídle mesta Stará Turá a FB stránke 

mesta. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 0907 
125 699, www.akozachranitzivot.sk.

 Spomienka na  103. výročie vzniku 
Československej republiky

 n Viliam Pagáč 
predseda S. M. R. Š. – Klub Stará Turá

Dňa 30.10.2021 si členovia Spoločnosti M. R. 
Štefánika – Klub Stará Turá pripomenuli 103. 
výročie založenia Československej republiky, 
spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Autobusový zájazd na Veľkú Javorinu 
sa uskutočnil v sobotu 30.10.2021, za veľmi 
krásneho jesenného počasia, s ideálnymi vý-
hľadmi na českú i slovenskú stranu.

Pri pamätníku Československej vzájom-
nosti sme položili kytičku a naša členka p. 
Zuzana Zigová v krátkom príhovore pripo-
menula historické okamihy vzniku Česko-
slovenskej republiky a zároveň „Martinskú 
deklaráciu“, ktorá bola prijatá dňa 30.10.1918. 

Táto deklarácia znamenala akt potvrdenia 
zväzku slovenského národa s národom čes-
kým. SNR v tom čase bola jediným oprávne-
ným zástupcom slovenského národa.

Na záver sme pri pamätníku vzájomnosti 
zaspievali českú a slovenskú štátnu hymnu.

Na Holubyho chate sme položili venček 
k pamätnej tabuli, ktorá vyjadruje symboli-
ku spojenia Čechov, Moravanov a Slovákov 
v spoločnom zväzku, čo viedlo k vzniku Čes-
koslovenskej republiky, ktorá bola oficiálne 
vyhlásená veľmocami dňa 28.10.1918 v USA.

Pre prísne pandemické opatrenia sme sa 
nedostali do priestorov chaty a teda sa ne-
mohla uskutočniť plánovaná prednáška zo 
života gen. Milana Rastislava Štefánika.

Pred chatou p. Oľga Pagáčová zarecitovala 

báseň „Spomienka na bohatiera“, ktorú zložil 
náš dlhoročný člen, p. Jaroslav Rojko.

Na záver sme všetci zaspievali hymnickú 
pieseň “Na tom vršku Javoriny“.

Občerstvenie, teda káva a čaj, sa dalo 
zakúpiť cez výdajne okienko. Vďaka patrí p. 
Vilme Matejkovej za prinesené čerstvé chutné 
pagáčiky z vlastnej pekárne. V neposlednom 
rade patrí poďakovanie MsÚ Stará Turá, 
ktorý nám poskytol dotáciu na tento zájazd, 
ktorého sa zúčastnilo 28 členov S. M. R. Š. – 
Klub Stará Turá.

S dobrými pocitmi a zážitkami zo sln-
kom zaliatej Veľkej Javoriny sme sa na po-
ludnie vrátili na Starú Turú.

Zlaté 
a diamantové 
svadby 
 na mestskom úrade
Dňa 18. novembra si v ob-
radnej sieni mesta Stará 
Turá pripomenuli 3 staro-
turianske manželské páry 
50 rokov spoločného spo-
lužitia – zlatú svadbu, a to 
manželia Stachovci, Dur-
covci, Orechovskí a jeden 
pár 60 rokov – diamantovú 
svadbu, manželia Klimáč-
kovci. 

Dňa 20. novembra 
prišli do obradnej siene 
ešte manželia Samekovci, 

ktorí oslávili diamantovú 
svadbu. 

Poslankyňa mestské-
ho zastupiteľstva pani Bc. 
Zuzana Zigová v krátkych 
príhovoroch vyslovila ob-
div nad ich dlhoročným 
manželským spolunaží-
vaním. Zaželala im ešte 
veľa krásnych spoločne 
prežitých rokov v pevnom 
zdraví, šťastí a láske.

 n MsÚ Stará Turá
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Úspech Kristiána 
Gregora  na 43. ročníku 
SOČ v Žilinskom 
samosprávnom kraji

 n Milan Skovajsa

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil v januári 
tohto roku 43. ročník stredoškolskej 
odbornej činnosti. Kristián GREGOR, občan 
Starej Turej v miestnej časti Papraď a zároveň 
študent Strednej odbornej školy lesníckej 
a drevárskej J. D. Matejovie v Liptovskom 
Hrádku v treťom ročníku, sa na túto SOČ 
prihlásil pod číslom odboru 04-Biológia. 
Názov práce „Monitoring vtáčích búdok na 
území Mestských lesov Stará Turá“.

Práca s búdkami sa začala už v roku 2017, 
kedy boli skompletizované a rozvezené 

po Mestských lesoch v Starej Turej. V spolu-
práci so štátnou ochranou CHKO Biele Kar-
paty sa robili kontroly o obsadenosti, znáške, 
výchove mláďat a čistenie búdok k nasledu-
júcemu roku.

Hlavným dôvodom tejto rozsiahlej čin-
nosti bol záujem dozvedieť sa viac o svete 
vtáctva žijúcom na území mestských lesov 
– ako, kedy a za akých podmienok prebieha 
hniezdenie.

Za necelé 4 roky práce so zisťovaním 
údajov o obsadenosti, veľkosti a obdobia za-
čatia znášok, veľkosti znášok, dĺžky výchovy 
mláďat, veľkosti hniezd, podiel vyliahnutých 
mláďat... /celkove sa vyhodnocovalo 14 kri-
térií každý rok/, sa zistili údaje do tabuliek, 
grafov, popisov na 50 strán celej práce.

V niektorých búdkach sa usadili aj osy, 
netopiere, plchy, ryšavky a vo väčších búd-
kach aj kuny a veveričky. Na jednej búdke 
obsadenej sovou lesnou sa nám podarilo 

fotopascou odfotiť orla krikľavého, ktorý na 
jar vykráda hniezda vtákov. V našej búdke sa 
mu to nepodarilo. Pre svoju veľkosť sa nemal 
ako dostať k mláďatám.

Toto 50-stranové vyhodnotenie skoro 
štvorročnej práce predložil Kristián GRE-
GOR 3.1.2021 na okresné kolo konané 
v Liptovskom Hrádku, kde získal I. miesto 
a postúpil na krajské kolo 31.3.2021 v Kysuc-
kom Novom Meste, kde tiež získal I. miesto. 
Následne postúpil na celoštátne kolo, ktoré sa 
konalo v Trenčíne dňa 29.4.2021. Tu získal 
II. miesto. Je to veľmi pekný úspech cieľave-
domej práce mladého študenta.

Touto cestou by chcel poďakovať odbor-
nému garantovi a školiteľovi Ing. Martinovi 

Fridmanovi. Ďalej by chcel poďakovať vede-
niu mestských lesov Stará Turá za spoluprácu. 
Taktiež by chcel poďakovať Štátnej ochrane 
prírody CHKO  Biele Karpaty za umožne-
nie prístupu k búdkam v čase intenzívneho 
hniezdenia.

Vyhodnotenie súťaže
Super, podarilo sa! Také bolo správne riešenie osemsmerovky 
z predchádzajúceho čísla Staroturianskeho spravodajcu. Do súťaže 
o balíček produktov z Informačnej kancelárie sa zapojilo niekoľko 
desiatok úspešných riešiteľov. Spomedzi nich bol na stretnutí redakčnej 
rady vyžrebovaný pán Ján Pavlech, ktorému aj takýmto spôsobom 
k výhre blahoželáme! Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, a i keď 
sa na nich šťastie tentokrát neusmialo, veríme, že pri osemsmerovke strávili 
príjemné chvíle. Budeme Vám držať palce niekedy nabudúce.
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 Katarína Holubeková Naďová, rodáčka zo Starej Turej, napísala knihu pre detičky 
  RÝMOVANÉ VYPRÁVAČKY STARÉHO TURA
Pani Katka je dcérou Márie, rodenej Filovej a Ing. Jaroslava Naďa. Na Starej Turej vyrastala 
spolu s bratom Jaroslavom. Tu absolvovala okrem MŠ, ZŠ i strednú školu. A popri tom aj 
výtvarný odbor Základnej umeleckej školy pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej. Potom 
odišla z rodného mesta za ďalším vzdelávaním na školu dizajnu a neskôr aj za prácou do 
Bratislavy. Ako sama skromne hovorí, jej život nebol ničím zvláštnym až do chvíle, kým 
sa z nej nestala mama krásneho Adamka. Vtedy akoby začala viac počúvať vnútorný hlas 
a postupne sa venovala tvorbe pre svojho synčeka. Neskôr sa jej naskytla ponuka viesť 
kreatívne dielničky pre najmenších, kde si vyskúšala prácu s deťmi a zistila, že práve toto 
je jej cesta.

„Deti sú ten najdrahší poklad, 
ktorý na Zemi máme.“
Hovorí pani Katka: „Každým narodením pri-
chádza na svet nová “dušička z plastelíny” a je 
len na nás, ako ju budeme modelovať. Áno, 
dnešný svet je hyper inteligentný a techno-
lógie už dokážu nahradiť skoro všetko. No 
nikdy nenahradia našu lásku, pozornosť a ani 
spoločne strávený čas. A presne preto vznikla 
táto kniha, kde si deti môžu nájsť nielen cestu 
k čítaniu, tvoreniu, vedomostiam, ale hlavne 
ide o tie chvíle strávené spolu s nimi. A záro-
veň je to z mojej strany vyjadrenie úcty k môj-
mu rodnému mestu, opradenému bohatou 
históriou. A vo mne stále rezonujúce vzácne 
spomienky na krásne časy, ktoré som tu pre-
žila v kruhu mojej milujúcej rodiny, mojich 
spolužiakov, priateľov, učiteľov... Spomienky 
na potulky naším mestom. A vďaka za to, že 
som vyrastala a od detstva sa formovala práve 
na Starej Turej.“

Pani Katka je teda spisovateľkou.
„Slovo spisovateľka je v mojom prípade veľ-
mi silné. Toto je lokálny projekt, keďže 
som ho písala ja, rodená Staroturanka pre 
malých Staroturancov. Ilustrovaný je deťmi 
z výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá, kto-
rého absolventkou som i ja. Je to rýmované, 
veršované rozprávanie príbehov o desiatich 
zaujímavých miestach v našom meste – Hu-
sitská veža, Stĺp hanby, Angora, Dom bielych 

hláv (sestry Royové), Štúrova skala, Meštian-
ka, skala na Ulici kozmonautov, železničná 
stanica, Kalvária, víla Vodulka na Námestí 
slobody. Veselou hravou formou s dotykom 
historických faktov, skutočných udalostí, 
ruka v ruke s fantáziou a určitým spôsobom 
humoru, obohatený o úlohy, ktoré by mohli 
v deťoch zanechať viac, ako „len“ samotné 
čítanie. Za každou básňou čaká deti nejaká 
skúška pamäti – vymaľovávanie, dokresľova-
nie, písanie, tajničky a iné. Na konci knihy je 
mapka mesta s miestami príbehov. Do nej si 
deti môžu značiť, ktoré miesto už navštívili 
alebo si napísať do poznámok, čo ich najviac 
oslovilo. Kniha aktívne pracuje s deťmi, jej 
poslaním je vytiahnuť všetkých na vzduch 
a spoločne prebádať zaujímavé zákutia nášho 
mesta. Sponzorom knihy je SOS – Starotu-
ranský okrášľovací spolok.“

Krst knihy, jej uvedenie do života, 
sa konal v Dome kultúry Javorina 
na Starej Turej.
Jeho súčasťou bola výstava presne 105 ilustrá-
cií detí ZUŠ. Práce boli očíslované. Porotcom 
bol každý účastník akcie, na papierik napísal 
číslo práce, ktorá ho najviac oslovila a vhodil 
do pripravenej krabičky – urničky. Bola to po-
riadne náročná úloha a zodpovednosť. Každé 
dielko bolo originálne, unikátne. Z každého 
bilo veľké srdiečko jej malého autora. Pani 
Katka Holubeková Naďová predstavila svoju 

knihu a jej cieľ. Žiaci Dominik Ctirad Kováč 
a Ninka Skaličanová predniesli básne z krste-
nej knihy – Štúrova skala a Meštianka.

Knihu uviedol do života primátor 
Starej Turej PharmDr. Leopold 
Barszcz.
„Pokvapkal“ ju listami lipy, stromu Slovanov 
a určite aj stromu Starej Turej. Veď na jar je 
do voňavého omamného lipového kúpeľa po-
norené celé mesto, vôňa lipy dýcha z každého 
jeho póru. Pán primátor pridal i teplé ľud-
ské slovo: „Ďakujem pekne za pozvanie a za 
možnosť byť súčasťou uvedenia tejto knihy 
do života. Dnešok je pre nás taký sviatočný 
deň z toho dôvodu, že dnes, v dobe internetu, 
je o klasické knihy menší záujem. Autori sa 
snažia a bojujú s touto dobou, lebo čitateľov je 
z roka na rok menej a menej. Z tohto dôvodu 
je treba vážiť si takýchto ľudí, ktorí sa snažia 
písať knižky, ovplyvňovať nás a tvoriť istú at-
mosféru a povedomie. Medzi takýchto vzác-
nych ľudí, ktorým treba vzdať poďakovanie, 
patrí aj pani Katarína Holubeková Naďová. 
Som rád, že sa podujala na takúto neľahkú 
úlohu, ale v konečnom výsledku o to krajšiu. 
Lebo je to knižka o našom meste. Ja si veľmi 
cením a prejavujem Vám poďakovanie, že 
nielenže propagujete naše spoločné mesto, ale 
zanechávate aj trvalé hodnoty o tomto našom 
okolí. Každá knižka je vzácna nielen obsa-
hom, ale aj tým, ako je prevedená jej výtvarná 
stránka, ilustrácie a kresbičky. Som pyšný na 
to, že túto knižku mohli ilustrovať naše deťú-
rence zo Starej Turej, ktoré prispeli nemalým 
dielom k jej zdokonaleniu. Veľká vďaka tým 
deťom, veľká vďaka aj pedagógom, ktorí ich 
k tomu vedú. A veľká vďaka aj rodičom, ktorí 
k tomuto svoje deti vychovávate. Krstím túto 
knihu, nech ide svojou púťou, nech má čo naj-
viac čitateľov, ktorí budú po nej túžiť a ktorí 
ju budú stále hľadať a čítať.“

 n 1. miesto „železničná stanica“ 
Autorka Alexandra Molcová  n 2. miesto „Meštianka“ Autor Ondrej Kovačovic
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Pani spisovateľka kyticami 
ďakovala...
Mgr. Miroslave Lacovej, Mgr. Oľge Med-
ňanskej a osobe, ktorá o poďakovaní vôbec 
netušila – Ing. Eve Tomisovej za inšpiráciu, 
lebo ona venovala histórii Starej Turej 5 veľ-
kých kníh. 

Prečo sa pani Katka rozhodla pre 
ilustrácie detí výtvarného odboru 
ZUŠ?

„Lebo som ho sama absolvovala. A chcela 
som sa takýmto spôsobom poďakovať za 
svoje zručnosti hlavne pani učiteľke Mirke 
Lacovej. Pod jej vedením a pod vedením jej 
kolegyne Olinky Medňanskej deti vytvorili 
viac ako 100 nádherných prác.“

Vyjadrenie Mgr. Miroslavy Lacovej.
„Katkino oslovenie bola pre nás česť a veľká 
výzva. Vždy sme radi, keď je talent našich 
detí nejako zviditeľnený. Ale táto doba nám 
nepriala, učili sme dištančne a v rámci toho 
sme to mali o to zložitejšie, že sme mohli 
využiť len niektoré techniky, podľa toho, 
aký materiál mali deti doma. To bola v pr-
vom rade kresba a maľba. 
A veľa detí vôbec niektoré 
miesta nepoznalo, lebo sú  
z okolitých dedín. Tak som 
sa snažila nájsť im reálne 
obrázky tých miest a počas 
dištančného vzdelávania 
cez počítač som ich deťom 
ukazovala a veľa sme sa 
o nich rozprávali. Až keď 
v máji deti nastúpili do 
školy, tak sme mohli robiť 
aj zložitejšie techniky. Ja 
som s deťmi robila aj gra-
fiku, linoryt... Kolegyňka 
Oľga mala vyše 50 detí, 
ja som mala 83. Zapojili 
sa skoro všetky a tešili sa 
z toho. Prvotná Katkina 
myšlienka bola, že chcela 
ilustrácie len k básňam. 

Ale pri formovaní textov jej prišli ďalšie ná-
pady. Prvý výber sme robili s Katkou. A hlav-
ný výber robila Katka s grafikom Romanom 
Sikom. Na to sme už my dosah nemali. Počas 

vzniku knihy to Katke samej ukazovalo, či 
ešte pridá nejaké práce. Takže tým pádom 
tam mohlo mať ilustrácie viacej detí.“

Ako hlasovanie kresbičiek – 
umeleckých diel detí ZUŠ skončilo?
1. miesto získala 14-ročná ALEXANDRA 
MOLCOVÁ za linoryt železničnej stanice, 
2. miesto získal 13-ročný ONDREJ KOVA-
ČOVIC za maľbu Meštianky, 3. miesto zís-
kala 15-ročná EVA BEZÁKOVÁ za maľbu 
Voduľky.

Skromné poďakovanie pani Katky.
„Ďakujem svojej rodine, ktorá ma od začiatku 
v mojej predstave naplno podporovala. A naj-
mä môj brat, ktorý bol nielen mojím kritikom, 
ale hlavným technickým poradcom a pravou 
rukou celého projektu. Obrovská vďaka pat-
rí ZUŠ Stará Turá, pani učiteľkám a najmä 
deťom, ktoré do knihy vniesli kus nenahradi-
teľnej detskej predstavivosti. Rovnako veľká 
vďaka patrí grafikovi Romanovi Sikovi, ktorý 
svojou praxou a skúsenosťami dal knihe hla-
vu, pätu a sám prišiel s množstvom výbor-
ných nápadov.“

Kniha je naozaj unikátne 
dielo pani Kataríny Ho-
lubekovej Naďovej, kto-
rým vyryla a zanechala po 
sebe hlbokú stopu úcty, 
lokálpatriotizmu, hrdos-
ti na svoje korene. Katka, 
nápadom, ilustrovať ho 
staroturianskymi žiak-
mi ZUŠ, ste ich posunuli 
k vyšším métam. A nech 
vás naša veľ ká vďaka 
a obdiv posunú k ďalším 
métam k vášmu-nášmu 
mestu. Nech „STARÝ 
TUR“ nezostane osamo-
tený, nech k nemu pridáte 
nejakú knižnú „turicu“.

n Mgr. Elena Klimová

Cévečko  v roku 2021
 n Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Rok 2021 bol pre cévečko ťažkým rokom. 
Covid-19 zamiešal karty i u nás a rok veľ-
kých plánov a projektov sa zmenil na obdobia 
činnosti a nečinnosti. Ale len na prvý pohľad. 
Čas, kedy sme museli obmedziť alebo pre-
rušiť prevádzku CVČ, sme využili najmä na 
zbieranie skúseností v iných zariadeniach, 
a tak sa z nás stali podľa potreby mesta vy-
chovávateľky v ŠKD, učiteľky na I. stupni 
ZŠ a v materskej škole i asistentky pri de-
ťoch, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť. 

Boli týždne, kedy sme pracovali každý deň 
v inom zariadení, s inou vekovou kategóriou, 
v inom čase a s inou pracovnou náplňou. 

V cévečku sme počas roka okrem krúž-
kovej činnosti zorganizovali zopár výtvar-
ných dielničiek, s podporou Nadácie ŽIVOT 
akciu Po námestí na kolieskach, motivačnú 
prednášku pre rodičov s deťmi a možno stih-
neme ešte Mikulášske besiedky pre deti MŠ. 
Letnú činnosť sme zvládli bez obmedzení, 
„v plnej poľnej“ a v cévečku sa vystriedalo na 
letných aktivitách niekoľko desiatok detí.

Tak, ako sa píše v médiách, i na 

staroturianske deti a ich rodičov doľahla ťa-
žoba pandémie a viac ako po iné roky k nám 
v rámci sociálno-výchovného poradenstva 
chodili rodičia konzultovať výchovné prob-
lémy v rodinách i v škole.

Tak aký bol rok 2021 v CVČ? 
Pestrý. Najmä pre zamestnancov. Bol 

rokom inšpirácie, improvizácie, poznávania 
a sebapoznávania. Toho, čo potrebuje každý 
pedagóg k odovzdávaniu sa deťom.

A my si už len želajme, aby nám rok 2022 
dal k tomu príležitosť. 

 n 3. miesto „Voduľka“ 
Autorka Eva Bezáková

 n Autori víťazných prác 
(Foto ZUŠ)
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 Úspech na celoštátnom kole  
Hviezdoslavovho Kubína

 n Mgr. Júlia Bublavá, DiS. art. 
Učiteľka LDO, ZUŠ Stará 
Turá 
foto: HK

Hviezdoslavov Kubín je naj-
staršou a najprestížnejšou 

súťažnou prehliadkou v oblasti 
umeleckého prednesu. Prostred-
níctvom textov žiaci vyjadrujú 
svoje myšlienky a postoje, prehl-
bujú literárne poznanie, rozvíjajú 
tvorivosť a pestujú vzťah k pred-
nesu. Umelecké slovo je neodde-
liteľnou súčasťou našich hodín 
literárno-dramatického odboru.

Na začiatku školského roka 
sme sa zúčastnili krajského kola, 
ktoré sa konalo v Mestskom kul-
túrnom stredisku v Novom Mes-
te nad Váhom. Súťaže sa zúčast-
nili najlepší recitátori z celého 
kraja. Našu školu prezentoval 

Dominik Ctirad KOVÁČ. Za 
svoj prednes poézie získal krás-
ne 1. miesto s postupom na 
celoštátne kolo. 

Aj napriek nepriaznivej pan-
demickej situácii sme veľmi radi, 
že sa celoštátne kolo po ročnej 
prestávke uskutočnilo prezenč-
ne a tak sme mohli zažiť úžasnú 
atmosféru a sledovať výborné 
prednesy recitátorov z celého 
Slovenska. Síce bol tohtoročný 
Hviezdoslavov Kubín iný, tich-
ší, komornejší, no o to vrúcnejší, 
kde každé stretnutie bol sviatok. 

67. ročník, ktorý sa usku-
točnil v dňoch 27.-30.10.2021, 
bol však mimoriadny aj tým, že 
sme si pripomenuli 100. výročie 
úmrtia Pavla Országha Hviezdo-
slava. Dominik Ctirad KOVÁČ 
sa predstavil s textom od Milana 

Rúfusa – O troch grošoch, ako je-
diný chlapec v spoločnosti ôs-
mich dievčat. Svojím prednesom 
zaujal odbornú porotu a získal 

nádherné bronzové pásmo, za čo 
mu úprimne gratulujeme a želá-
me mnoho ďalších úspechov.

 Práce výtvarníčok ZUŠ  ocenené 
na svetovej súťaži v Srbsku

 n Mgr. Miroslava Lacová 
ZUŠ Stará Turá 
foto: ZUŠ

Medzinárodné stretnutie detí 
Európy „Joy of Europe“ je naj-
väčším a najstarším festivalom 
detskej tvorivosti, ktorý od roku 
1969 prekonáva hranice európ-
skeho kontinentu a zjednocuje 
deti a mládež z celého sveta.  
Tie prejavujú svoju kreativitu 

v oblastiach hudby, spevu, tanca, 
výtvarného umenia a multimédií. 
Jeho zakladateľom a patrónom je 
mestská správa mesta Belehrad 
výkonným producentom je Cen-
trum detskej kultúry v Belehrade. 

Každoročne, v prvý októbro-
vý týždeň, privítajú belehradské 
deti v svojich domácnostiach 
stovky kamarátov z celej Európy, 
ktorí predvádzajú svoje umenie 
a kultúrne zvyky na námestiach, 

uliciach a  sálach mesta. Prog-
ram festivalu končí tradičným 
karnevalom a slávnostným gala-
koncertom, ktorý vysiela Srbská 
televízia. Mottom tohtoročného 
52. ročníka sa stal verš básnika 
Miroslava Antiča „Toto sú moje 
najkrajšie farby“, ktorým chceli 
organizátori zdôrazniť, že v ťaž-
kých časoch netreba zabúdať na 
bohatý a pestrý svet citlivých 
detských dušičiek a dôležitosť 
sily umenia, ktoré síce nezmení 
svet, no dokáže ho skrášliť svo-
jimi farbami.

Najmladšou súčasťou tohto 
podujatia a jedinou, ktorá má 
súťažný charakter, je medziná-
rodná výtvarná súťaž, do kto-
rej sa zapojili i žiaci výtvarného 
odboru ZUŠ Stará Turá. Prihlá-
sených viac ako 3200 prác detí 
z 22 štátov sveta, posudzovala 
odborná porota najskôr v elektro-
nickej podobe. Originály prác si 
vyžiadala zaslať len od ocenených 
žiakov.

„S veľkou radosťou Vám ozna-
mujeme,“ začínal mail historičky 

umenia Lidije Seničar, „že odbor-
ná porota na čele s akademickým 
grafikom a výtvarným pedagógom 
Draganom Janičom, udelila žiakom 
ocenenia...“

Dozvedeli sme sa potešujúcu 
správu, že v 2. kategórii detí vo 
veku 7-9 rokov, získali talentova-
né žiačky SÁRA ČIERNIKOVÁ 
a VIKTÓRIA ANNA ILUŠÁ-
KOVÁ – Individuálne čestné 
ocenenia. Obidve tvorivo roz-
víja pani učiteľka Mgr. Mirosla-
va Lacová. Ich maľby, spoločne 
s ostatnými víťaznými prácami, 
sú vystavené v Galérii Detského 
kultúrneho centra v Belehrade, je 
z nich tiež vytvorená virtuálna 
galéria a vydaný katalóg nejlep-
ších prác tejto svetovej súťaže 
a festivalu. Práca Viktórie Anny 
je dokonca použitá v katalógu 
dvakrát, organizátori si ju vybrali 
i k úvodnému textu.

Sárke Čiernikovej a Viktórii 
Anne Ilušákovej blahoželáme 
a prajeme, aby tie ich najkrajšie 
farby palety im ešte vymaľovali 
veľa takých ocenení. 
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Rozbalené Vianoce
 n Mgr. Anna Činčuráková Tipulová, 

farárka ECAV

Keď som bola malá, vždy pred Vianocami 
sme s rodičmi vyrábali vianočné kolekcie. 
Bola to doba, v ktorej nebolo všetkého na-
dostač, a tak už farebný lesklý papierik, do 
ktorého sme zabaľovali čokoládu odliatu 
podomácky vo formičke, bol fakticky luxus. 
Ešte dnes cítim vôňu kakaa miešajúceho sa 
so škoricou, a vždy, keď si spomeniem na ten-
to čas strávený s rodičmi, je mi v duši veľmi 
dobre. Vianočných čokoládových ozdôbok by 
však bolo treba urobiť veľmi veľa, aby pokryli 
celé naše Vianoce, preto mama do farebného 
lesklého papierika zabalila aj niekoľko orieš-
kov, kocky cukru, alebo kamienky, ktoré na 
stromčeku vyzerali veľmi pekne. Nemilé 
prekvapenie nastalo vo chvíli, keď som sa 
potajomky prikradla ku stromčeku, aby som 
si jednu čokoládku uchmatla. Hádajte, čo mi 
ostalo po rozbalení v ruke? Milý priateľ, čo 
ostane „v ruke” Tebe po rozbalení Tvojich 
Vianoc?

Rok čo rok si pripravujeme Vianoce, aby 
sme na chvíľku zabudli na to, čo nás tak veľmi 
ťaží, čo z nás robí zraniteľných a utrápených 
ľudí. Rok čo rok zabaľujeme naše obyčajné 
ťažké životy do „pozlátka” a naše tvrdé srd-
cia do láskavej nehy. Tak veľmi túžime po 
tom, aby na chvíľu niekto vzal naše breme-
ná, aby sa omamná vôňa čokolády a škorice 

rozprestrela okolo nás a vyvolala ten dojem 
detskej bezstarostnosti, do ktorej by sme sa 
chceli vrátiť najmä keď život bolí: Keď strá-
came blízkych. Keď riešime zväzujúce opatre-
nia. Keď sa bojíme budúcnosti... Rozsvietime 
svetlá, aby sme to škaredé oslnili jasom farieb 
a skrášlili stereotyp a povrchnosť sveta, v kto-
rom žijeme. Áno, je to tak! „Pripravujeme si” 
Vianoce, aby sme to tu na zemi nejako vydr-
žali, nejako zvládli, čo so sebou život prináša, 
a pritom nás to stojí omnoho viac námahy, 
síl a starostí ako sme čakali. Pripraviť si po-
koj nás oberá o pokoj. Pripraviť si radostnú 
atmosféru nás paradoxne oberá o radosť. Je 
nesmierne vyčerpávajúce postarať sa o Via-
noce. Kde sa stala chyba? Dieťa v jasliach sa 
stalo nepodstatným. Nepochopili sme ho. 
Je akousi príjemnou dekoráciou Vianoc, ale 
zdá sa, že jeho malé ručičky nie sú dosť silné, 
aby nás zachránili. A tak sa spoliehame iba 
na seba a investujeme do „Vianoc bez Ježiša”. 
Keď však pozbierame všetky svetielka a blika-
júce hviezdičky, keď dojeme vianočné pečivo 
a dary zovšednejú, naše duše sa prebudia do 
reality. Starosti a problémy budú vykúkať 
z preplnených kalendárov a unavených sŕdc, 
a nemáme dosť farebných pozlátok, aby sme 
to vyriešili.

Milovaní, je aj lepšia možnosť! Nemu-
síme sa snažiť pripraviť dokonalé Vianoce, 
pretože Boh ich dávno pripravil pre každého 
z nás! Boží Syn si zobral ľudské telo a vstúpil 

do nášho uboleného sveta plného tvrdosti 
a ťažoby, aby ho zmenil na niečo príjemné 
a dobré, lepšie ako čokoláda. Prišiel do zmät-
ku našich dní, aby zobral naše bremená na 
seba. V Ježišovi Kristovi nám pripravil ne-
konečné Vianoce! A tak na chvíľku zastaň: 
Rodina kráčajúca do preplneného Betlehema 
– v nej sám Boh klope na naše srdcia a prosí 
o prijatie. Nemajú miesto! A Ty? Máš miesto 
pre Ježiša? Jasle plné pichľavej slamy a smrad 
zvierat v stajni, kde sa narodil, a potom bolesť 
pri prerezávaní zubov, a plač, a ustarostené 
srdce Márie, ktorú ťaží budúcnosť... To je tvr-
dá realita života, ktorej náš Boh rozumie. Bol 
odmietnutý, zranený a nepochopený. A pred-
sa Jeho Božie ramená sú dosť silné na to, aby 
niesli Tvoj kríž. Len Mu dovoľ rozsvietiť 
v Tvojom srdci a urobiť Ti Vianoce. 

Nech je tá Tvoja realita a tvrdosť života 
akákoľvek, môžeš ju slobodne odbaliť z fa-
rebného pozlátka pred Ježišom. Smieš po-
ložiť svoje krehké ubolené srdce také aké je 
pred Neho. Ver mi, iba tak prežiješ skutoč-
né Vianoce. Ježiš Ti priniesol plnosť života, 
ktorú do ničoho netreba zaobaľovať. Povedal: 
„...a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej 
miere!” Ján 10,10 

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!” Ma-
túš 11,28

A opäť sú tu Vianoce
 n Michal Ledecký, 

farský administrátor RKC

Drahí Staroturianci, 
k tohtoročným sviatkom Božieho narodenia 
sme pozvaní kráčať spolu. Predpokladám, že 
v tomto roku napriek proticovidovým opat-
reniam, nebudem pri kráčaní do Betlehema 
osamotený. Traja králi malému dieťatku Je-
žiškovi priniesli vzácne dary a ja mu ponú-
kam svoje srdce plné starostí a radostí, ktoré 
sú spojené so starostlivosťou o farské spolo-
čenstvo.

Cez tieto Vianoce skôr nachádzam svo-
je miesto v skupine pastierov. Títo muži to 
nemali jednoduché. Boli odkázaní na milosť 
a nemilosť svojich pánov. Nezriedka treli 
núdzu a politická situácia v krajine, v ktorej 
žili, nebola ani ľahká, ani potešujúca. A práve 
k nim, ako k prvým, prišiel Boží posol, ktorý 
im zvestoval veľkú radosť, že sa „dnes v Bet-
leheme narodil Kristus Pán“. 

Pripojili sa k nemu aj ďalšie zástupy an-
jelov, ktorí plní nadšenia „zvestovali pokoj 
ľuďom dobrej vôle“. Títo jednoduchí pastieri 
hneď pochopili, že sa k nim sklonilo nebo. 

Bežali k bezradnému dieťaťu uloženému 
v jasliach, pretože cítili, že toto malé dieťa 
prišlo na zem preto, aby im bolo pomocou 
v ich často zložitých životných situáciách. 

Určite ich Ježiš nechce riešiť za nich, ale 
chce byť v ich živote prítomný. Prišiel kvôli 
malým a chudobným. Prišiel k tým, ktorí sú 
chorí a potrebujú lekára, prišiel kvôli hriešni-
kom. Dieťa Ježiš sa pri svojich jasliach nebojí 
stretnúť s každou ľudskou núdzou a s každým 
ľudským utrpením. Aj keď je ešte malým člo-
vekom, zároveň je veľký Boh, preto nebojme 
sa, že mu naše problémy budú na príťaž. 

Teším sa na tieto Vianoce, pretože viem, 
že Syn Boží má o nás všetkých záujem. Viem, 
že v betlehemských jasliach je vtelené večné 
Slovo, ktoré prichádza „medzi svojich“.

Chcel by som, aby sa tieto Vianočné 
sviatky v prvom rade stali pre každého z vás 
pozvaním, aby sme v duchu kresťanskej lásky, 
pokoja a nádeje kráčali k betlehemským jas-
liam spolu. Betlehemských pastierov nebolo 
až tak veľa a určite sa pri Ježišových jasliach 
nájde miesto aj pre nás. Ježiš na nás čaká, 
chce pozorne vypočuť naše životné príbehy. 
On prišiel kvôli každému z nás, bez výnimky.

Adventné slovo
Boží most k človeku
Zvykli sme si, že v našej krajine každá 
rieka a údolie sú preklenuté mostom. 
Mosty nám uľahčili cestu. Často sú 
jedinou možnosťou, ako sa dostať na 
druhý breh. Keď sme na druhej stra-
ne mosta, je nám jasnejšie, akú cenu 
most má. 
Koľko asi stojí most, ktorý nie je sta-
vaný a plánovaný človekom, ale Pánom 
Bohom? Ten je postavený v Ježišovi 
Kristovi. Ježiš Kristus prišiel v plnosti 
času a prichádza aj dnes. Ježiš povedal: 
Ja som tá cesta, pravda i život, nikto ne-
príde k Otcovi, len skrze mňa.
Aj dnes sú nenápadní hrdinovia 
viery, ľudia ktorí stavajú mosty.
Vytvárajme atmosféru dôvery a lásky. 
Modlime sa Pánovu modlitbu Otče 
náš!
Dávam povzbudenie – 2x3 “B” z Bible: 
Božia blízkosť blaží! Boží Baránok bo-
juje - za nás a víťazí! 

 n Daniel Jurčo,  
emeritný kazateľ CB v Starej Turej
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 Spúšťame nový systém  evidencie 
odpadov v rodinných domoch
Technické služby mesta Stará Turá spúšťajú nový systém evidencie odpadov pre 
rodinné domy. Evidenčný systém bude využívaný na monitorovanie množstva 
vytvoreného zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu ako plasty, 
kovy a papier. Zozbierané údaje o jeho množstve a úrovni triedenia sa budú 
pravidelne vyhodnocovať a na ich základe bude možné zvýšiť mieru triedenia 
a získavať prehľad o tom, koľko odpadu občania vytvoria a vytriedia. 

Ako to bude fungovať?
Poverení pracovníci označia Vaše nádoby na 
komunálny odpad originálnym RFID čipom. 
Na triedenie plastu, papiera a kovov budú po-
užívané vrecia ako doteraz, no tie sa budú 
označovať jednorazovými nálepkami s QR 
kódom, ktoré každá domácnosť dostane. 
V prípade, že sa vám nálepky minú, nové si 
môžete vyzdvihnúť na Technických službách. 
Pri zbere odpadu budú kódy elektronicky za-
znamenávané a vytvoria prehľadnú štatistiku 
o produkcii a triedení odpadu v konkrétnej 
domácnosti. Na triedenie skla sa bude po-
užívať aj naďalej zelený zvonový kontajner.

Postupne sa budú označovať nádoby 
na všetkých uliciach, kde sú rodinné domy. 

Keď bude Vaša nádoba na odpad v rodinnom 
dome označená a obdržíte vrecia na triede-
ný odpad spolu s QR kódmi, môžete začať 
označovať vrecia. Takto označené vrecia sú 
pripravené na zber, stačí ich už len vyložiť 
pred bránu. Každá zaevidovaná nádoba alebo 
vrece sa automaticky priradí k domácnosti, 
vďaka čomu budeme vedieť, kde a v akom 
množstve odpad vzniká. Údaje o množstve 
odpadu budeme pravidelne vyhodnocovať 
a do budúcna môžeme pripraviť systém od-
mien pre všetky domácnosti, ktoré budú k od-
padu pristupovať zodpovedne.

Kedy bude systém zavedený?
Elektronická evidencia odpadov sa bude 
spúšťať postupne tak, ako budú pribúdať 

ulice s už označenými nádobami. Ulice, 
ktoré už majú nádoby označené, preto môžu 
QR kódy na triedený odpad využívať. Ku 
dňu 5.11.2021 sú označené tieto ulice: uli-
ca 8. apríla, ulica Dibrovova, ulica Kozmo-
nautov, ulica Družstevná, ulica Holubyho, 
ulica Podjavorinskej, ulica Uhrova, ulica 
Hviezdoslavova a ulica Boženy Němcovej.  

Rodinné domy, ktoré majú na svo-
jich uliciach umiestnené aj kontajnery na 
triedený odpad, môžu zatiaľ používať aj 
tie (v takomto prípade nie je nutné vrecia 
označovať QR kódom). Postupne budú tie-
to kontajnery odobrané a zber triedeného 
odpadu bude prebiehať na základe kalen-
dára zvozu separovaného odpadu (vrecia 
sa budú označovať QR kódmi). Kalendár 
zvozu, resp. frekvencia zvozov sa môže 
v budúcnosti na základe elektronickej evi-
dencie odpadu upraviť podľa potreby.

Viac informácii k novej elektronickej evi-
dencii odpadov nájdete na webe Technických 
služieb www.tsst.sk.

 n Technické služby Stará Turá

TRIEDIME ODPAD  – nebezpečný, veľkoobjemový, 
drobný stavebný odpad a elektroodpad
Všetky druhy týchto odpadov patria na Zberný dvor. Neukladajte prosím tento 
odpad do nádob na komunálny odpad alebo pred brány Zberného dvora. V rámci 
poplatku za komunálny odpad má každý občan Starej Turej nárok na vývoz 
200 kg na osobu veľkoobjemového odpadu alebo drobného stavebného odpadu 
z rekonštrukcií zdarma. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD je odpad z domác-
ností, ktorý môže byť ohrozujúci pre zdravie 
obyvateľov alebo životné prostredie (farby, 
oleje, riedidlá, rôzne chemikálie a obaly 
z nich, tonery a náplne do tlačiarne, lepidlá 
a podobne). 
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD ako napríklad 
starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, 
koberce a podobne, je potrebné odviesť na 
Zberný dvor. V prípade, že nemáte možnosť 
vykonať odvoz vlastným autom, môžete vy-
užiť služby Technických služieb, ktoré odpad 
za poplatok odvezú. Odvoz takéhoto odpadu 
je potrebné nahlásiť vopred na tel. č. 032/776 
32 15. Veľkoobjemový odpad je potrebné 
umiestniť pri kontajnerové státie alebo pred 
svoj dom počas víkendu, najneskôr do pon-

delka 06:00 hod. ráno. Odpad, ktorý bude 
umiestnený pri kontajnerové státie a nebude 
nahlásený, Technické služby neodvezú a pô-
vodcom hrozí pokuta.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD, ktorý vzni-
kol pri rekonštrukcii a stavebných úpravách 
domu alebo bytu (zmesi betónu, tehly, dlaž-
dice, obkladačky, keramika, sadrokartón 
a podobne) nesmie obsahovať nebezpečné 
látky ako azbest, ortuť a iné. V takom prípade 
je potrebné pri nakladaní s takýmto odpadom 
kontaktovať špecializovanú firmu. 
ELEKTROODPAD odvážaný na zberný dvor 
musí byť v kompletnom stave, čo znamená, že 
žiadne časti nesmú chýbať, napríklad práčka 
bez motora.

Naším cieľom je predchádzať vytváraniu 

neporiadku a viesť k správnemu nakladaniu 
s odpadom, čo pomôže ochrane životného 
prostredia. Preto prosíme všetkých občanov, 
aby nevytvárali neporiadok okolo kontajne-
rových státí.

Ďakujeme, že triedite!

 n Technické služby Stará Turá

Poďakovanie
Radi by sme týmto spôsobom vyjadrili 
verejné poďakovanie Ing. Janke Vráb-
lovej, dlhoročnej riaditeľke Technic-
kých služieb, za jej ochotu, ústretovosť 
a pomoc (nielen) pri príprave podujatí.

Milá Janka, úprimne Ti ďakujeme 
a prajeme veľa úspechov a radosti 

v Tvojom ďalšom smerovaní! 

 n Kolektív DKJ


