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Adventný čas  v Starej Turej
Ani sme sa nenazdali, a sme v poslednom mesiaci roka. December sa už tradične nesie 
v duchu očakávania najkrajších sviatkov roka. Tak, ako sa na ne pripravujeme každý vo 
svojom vnútri či vo svojich domácnostiach, ktoré upratujeme a zdobíme, neobchádzajú 
prípravy na Vianoce ani naše mesto . 

Advent sa v Starej Turej začal návratom 
k tradícií rozsvecovania adventných sviec 
na adventnom venci mesta pri fontáne na 
Námestí slobody. Prvá sviečka už svieti, 
rozsvietili ju v nedeľu 27. novembra deti 
z materskej školy s pani zástupkyňou pri-
mátora Mgr. Soňou Krištofíkovou. V na-
sledujúce nedele sa môžete tešiť na Detský 
spevokol Lastovičky a duchovný príhovor 
Mgr. Ľuboša Činčuráka a Mgr. Anny Čin-
čurákovej Tipulovej (4. 12. 2022), Spevokol 
Cirkvi bratskej a slovo pána Petra Feríka (11. 
12. 2022) a DFS Turanček a príhovor pri-
mátora mesta Stará Turá PharmDr. Leopol-
da Barszcza (18. 12. 2022). Adventné sviece 
rozsvecujeme vždy o 17:00 hod. Všetkých 
vás srdečne pozývame.

Tento rok sa bude advent v Starej Turej 
niesť aj v znamení noviniek. Mesto Stará 
Turá pripravilo spoločné zdobenie vianoč-
ných stromčekov so školami a mestskými 
organizáciami. Každá inštitúcia, ktorej 
zriaďovateľom je mesto Stará Turá, si oz-
dobí svoj vianočný stromček, ktorý bude 
následne spolu s ostatnými skrášľovať naše 
námestie počas celého decembra. Touto 
aktivitou, na ktorej radi privítame aj verej-
nosť, chceme dosiahnuť väčšie prepojenie 
a spoluprácu medzi organizáciami a ich 

pracovníkmi a spríjemniť si tak vzájomne 
predvianočný čas. Veríme, že sa z nej stane 
tradícia a pri spoločnom zdobení stromče-
kov, tónoch vianočných piesní a občerstvení 
sa budeme stretať pravidelne.

A aby bol advent v Starej Turej ešte 
o čosi príjemnejší a veselší, rozhodli sme sa 
navodiť vianočnú atmosféru a vytvoriť mož-
nosť na stretnutie s priateľmi pri voňavom 
punči, či varenom vínku. Určite počas ví-
kendov neobíďte náš „domček“ na Námestí 
slobody. V ňom nájdete vždy od piatka do 
nedele (s výnimkou soboty 10. decembra) 
niečo malé na zahriatie či zasýtenie.

Samozrejme, najväčšie očakávania majú 
naše deti. Tie poteší Mikuláš, ktorý medzi 
ne zavíta v pondelok 5. decembra o 16:00 
hod. a rád si vypočuje a odmení básničky 
či piesne, ktoré si pre neho deti pripravia. 
Stretnúť ho budete môcť na Námestí slo-
body. Spoločnosť mu budú robiť aj anjel 
s čertom, ktorí s ním a s deťmi rozsvietia 
vianočný stromček a výzdobu na námestí. 
Následne sa príďte zohriať do Domu kultú-
ry Javorina, kde budeme pre deti premietať 
animovaný film Princezná rebelka.

Tento rok sa spolu s vami opäť radi uvi-
díme na Vianočnom trhu, ktorý sa bude 
konať v sobotu 10. decembra na Námestí 

slobody a v Dome kultúry Javorina. Čo 
vás čaká a na čo sa môžete tešiť sa dozviete 
z plagátu na zadnej časti Staroturianskeho 
spravodajcu.

Obdobie pred Vianocami je časom, kedy 
ľudia bývajú o čosi všímavejší k ostatným, 
štedrejší a ochotnejší pomáhať. Aj v Starej 
Turej existujú iniciatívy, do ktorých sa mô-
žeme zapojiť a spríjemniť tak každý svojou 
troškou Vianoce tým, ktorým je dopriate 
o čosi menej. Budeme radi, ak sa rozhodne-
te podporiť napríklad dobrovoľnú zbierku, 
vyhlásenú mestom Stará Turá, ktorá sa bude 
konať počas Vianočného trhu a ktorej úče-
lom je poskytnutie sociálnej pomoci našim 
spoluobčanom pri rôznych nepriaznivých 
životných situáciách. 

V Starej Turej tiež máme niekoľko 
zberných miest iniciatívy Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok?, ktorou mô-
žete potešiť a obdariť seniorov v ZOS Stará 
Turá, Zariadení pre seniorov Bellina, n. o. 
a v Zariadení pre seniorov a ZOS Adonis, 
n. o. v Krajnom. 

Po prestávke sa organizátori znovu 
vracajú k projektu Urobme si štedrejšie 
Vianoce, ktorého zámerom je budovanie 
spolupatričnosti a vzájomnej blízkosti vo 
vianočnom čase. 

Milí čitatelia, dovoľte nám popriať vám 
príjemné a radostné vianočné sviatky, strá-
vené v kruhu vašich najbližších. Ďakuje-
me vám za možnosť sprevádzať vás rokom 
2022 v našom meste a veríme, že nám svoju 
priazeň zachováte i v roku 2023! Príjemné 
čítanie!

 n Redakcia, foto: kopaniciarskenoviny.sk

SPOLOČNÉ ZDOBENIE 
VIANOČNÝCH 
STROMČEKOV
2.12.2022 o 10:00 hod., 
Námestie slobody

PRÍCHOD MIKULÁŠA 
A PREMIETANIE 
PRINCEZNÁ REBELKA
5.12.2022 o 16:00 hod., 
Námestie slobody / DK Javorina

VIANOČNÝ TRH
10.12.2022, 
Námestie slobody / DK Javorina

KEĎ TVORENIE JE RADOSŤ
10.12.2022 – 31.1.2023, 
Výstava, DK Javorina

VIANOČNÝ KRB
13.12.2022 o 18:00 hod., 
Predstavenie, DK Javorina

VYZNANIE MARIKY GOMBITOVEJ
18.12.2022, Autobusový zájazd, 
Dom kultúry Javorina

VIANOČNÝ KONCERT – 
SPEVOKOL LASTOVIČKY
23.12.2022 o 17:00 hod., Evanjelický kostol

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 
NA VEĽKÚ JAVORINU
31.12.2022
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Výsledky 
komunálnych 
volieb 2022 
 v meste 
Stará Turá
Ostatnú októbrovú sobotu dňa 29. 10. 2022 sa uskutočnili 
na Slovensku spojené voľby do orgánov samosprávy obcí 
a voľby do orgánov samosprávnych krajov. 

Okrem primátora mesta a poslancov nášho 
mestského zastupiteľstva obyvatelia súbežne 
v rovnakých volebných miestnostiach vybrali 
nového predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a župných poslancov. 

Účasť v komunálnych voľbách za mesto 
dosiahla 39,3 %, pričom vo volebnom obvode 
č. 1 (okrsky 1. - 6., Stará Turá) bola účasť 
40,6 %, vo volebnom obvode č. 2 (Paprad, 
Drgoňova Dolina) bola 33,4 % a vo volebnom 

obvode č. 3 (Topolecká, Súš) dosiahla účasť 
30,5 %.

Na nasledujúce štvorročné obdobie sa pri-
mátorom mesta Stará Turá stal bývalý primá-
tor PharmDr. Leopold Barszcz s rozdielom 

341 hlasov pred kandidátkou 
pani Norou Pánikovou. Na 
treťom mieste skončil pán An-
drej Radena so 122 získanými 
hlasmi.

Najvyšší počet hlasov pri 
voľbe poslancov do mestského 
zastupiteľstva získal PharmDr. 
Leopold Barszcz. Nakoľko sa 
z titulu novozvolenej funkcie 
primátora vzdal svojho man-
dátu poslanca, nastupujúcou 
poslankyňou, prvou v poradí 
z náhradníkov, sa stáva Mgr. 
Iveta Gavačová.

Všetkým zvoleným kan-
didátom blahoželáme a praje-
me, aby svojou prácou prispeli 
k rozvoju nášho mesta

n Ing. Iveta Petrovičová 
zapisovateľka mestskej 

volebnej komisie

Voľby do orgánov samosprávy mesta Stará Turá konaných dňa 29.októbra 2022 - výsledky volieb

Por. č. na 
hlasovacom 

lístku

Okrsok č. 
1

Okrsok č. 
2

Okrsok č. 
3

Okrsok č. 
4

Okrsok č. 
5

Okrsok č. 
6

Okrsok č. 
7

Okrsok č. 
8

Okrsok č. 
9

Okrsok č. 
10

Celkový 
počet 

platných 
hlasov

Poradie 
podľa
počtu

získaných
hlasov

1. Leopold Barszcz, PharmDr. 264 190 240 242 209 217 12 60 41 38 1513 1.
2. Nora Pániková 223 147 200 166 141 123 28 64 52 28 1172 2.
3. Andrej Radena 28 11 17 19 6 22 3 6 7 3 122 3.

3. Leopold Barszcz, PharmDr. 233 168 194 184 185 166 1130 1.
7. Ivan Durec, Ing. 157 149 232 183 173 184 1078 2.
15 Peter Pecho, Ing. 218 169 213 187 145 131 1063 3.
2. Matej Antálek, Mgr. 204 147 157 170 133 117 928 4.
16. Zdena Pilátová 228 103 156 129 165 141 922 5.
6. Richard Bunčiak 110 137 173 168 138 131 857 6.
12. Soňa Krištofíková 135 110 176 140 139 155 855 7.
19. Michal Valenčík 189 133 137 125 111 103 798 8.
13. Andrea Kulíšková 136 99 124 128 75 108 670 9.
1. Jakub Martin Adamkovič 150 96 126 121 85 80 658 10.
10. Martin Gondár 146 87 90 85 109 94 611 11.
9. Iveta Gavačová 135 84 97 81 67 94 558 12.
14. Marianna Lukáčová, RNDr 119 92 94 80 72 93 550 13.
11. Andrej Klimek 120 70 107 83 84 84 548 14.
8. Helena Fáberová, Bc. 104 84 98 93 55 61 495 15.
5. Ján Blaško 106 77 75 91 60 81 490 16.
17. Janka Petrovičová 92 82 86 66 69 61 456 17.
4. Radovan Bíreš 79 51 58 57 43 51 339 18.
18. Rudolf Sabo, Ing. 59 61 65 57 44 31 317 19.

1. Zuzana Durcová 38 117 155 1.

2. Marek Medňanský 73 40 113 1.
1. Gustáv Durec 22 23 45 2.

Kandidáti na primátora mesta

Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 1

Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 2

Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 3

Milí Staroturania,
Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za 
vašu účasť v prvých spojených voľbách, 
ktoré sa uskutočnili v sobotu 29. októbra 
2022. Ďakujem taktiež všetkým voličom, 
ktorí mi dali svoj hlas. Výsledok volieb 
prijímam s veľkou pokorou. Vnímam ho 
ako prejavenú dôveru, ktorá je pre mňa na 
jednej strane ocenením doterajšej práce, ale 
na strane druhej aj záväzkom do nasledujú-
ceho volebného obdobia. Moja vďaka patrí 
aj mojím najbližším, najmä manželke a sy-
nom, ako aj priateľom a spolupracovníkom, 
ktorí ma podporovali a pomáhali mi nielen 

pred samotnými voľbami, ale v priebehu 
celého predošlého volebného obdobia.

Zvoleným zástupcom mestského za-
stupiteľstva gratulujem k získaniu posla-
neckého mandátu a verím, že v hľadaní 
spoločných cieľov v záujme rozvoja mesta 
nájdeme najlepšie riešenia a tie najspráv-
nejšie rozhodnutia pre spokojnosť našich 
občanov.

Aj v nasledujúcom období nás čaká veľa 
práce na veľkých a dôležitých rozvojových 
projektoch. Verím, že s vašou podporou 
a pomocou sa nám ich podarí úspešne 

zrealizovať. Cítim, viem a som presvedče-
ný, že ideme správnou cestou, lebo výsled-
ky našej práce sú viditeľné. Mojou snahou 
naďalej ostáva, aby sa nám všetkým v Sta-
rej Turej spolu dobre žilo, aby bol každý 
spokojný a mal dobré podmienky na život 
v tomto meste.

Želám všetkým občanom, aby sa naše 
spoločné ambície a zámery naplnili v čo 
najväčšom rozsahu.

 n Leopold Barszcz 
primátor mesta
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Aplikácia SOM  (Správy o meste)
 n Kancelária primátora

V tomto čísle Staroturianskeho spravodajcu 
pokračujeme s ďalšou sériou predstavení sú-
častí našej mestskej aplikácie SOM (Správy 
o meste). 

Dnes prinášame modul nielen pre 
cestovateľov a tým je:  
VEREJNÁ DOPRAVA

 § V tomto module nájdete po „rozkliknutí“ 
možnosť vyhľadania cestovných spojení. 
 § Modul je prepojený s on-line cestovnými 

poriadkami, ktoré môžete využiť pri 

plánovaní vašej cesty verejnou dopravou. Na 
výber máte vlakové a autobusové spojenia, 
ako aj možnosť vyhľadať spojenie MHD 
v rôznych mestách Slovenskej republiky.

Veríme, že aj vďaka tomuto modulu našej ap-
likácie SOM (Správy o meste) sa dostanete do 
vášho cieľa spoľahlivo a včas.

V ďalšom čísle si predstavíme 
modul: NÁVODY

V prípade, že Vás aplikácia SOM (Správy 
o meste) oslovila, môže si ju bezplatne stiah-
nuť cez QR kód nižšie alebo ju nájdete v App 

Store i Google Play pod názvom SOM Stará 
Turá (s diakritikou). 

Referendum  predčasné voľby
R  O   Z   H  O   D  N  U   T  I   E

prezidentky Slovenskej republiky zo dňa 4. 
novembra 2022 o vyhlásení referenda podľa 
čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202 
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, na základe petície občanov prijatej 
24. augusta 2022.

Referendum sa uskutoční v sobotu
21. januára 2023 v čase od 7,00 – 22,00 

hodiny.

Volič je povinný preukázať sa pred hlaso-
vaním preukazom totožnosti.

V Starej Turej, dňa 9. 11. 2022

 n PharmDr. Leopold Barszcz, 
primátor mesta

Miesto konania referenda
Okrsok č. 1 – Stará Turá, Mestský úrad, SNP 1/2, 1. poschodie – 
malá zasadačka č. dv. 204
pre voličov bývajúcich v ulici
Družstevná 430-451, 454-481, 483-485, 487-501, 507-512, 

677, 680, 689-690, 692-693, 740, 745
Hurbanova 156-157, 3157
Podjavorinskej 284, 516, 519, 524-535
SNP 3, 265-266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675
Okrsok č. 2 – Stará Turá, Základná škola, Hurbanova ul. č. 128/25 
pre voličov bývajúcich v ulici
Hurbanova 91, 97, 103, 120, 125, 138-139, 

3138, 143, 152, 154, 3154
Námestie Slobody 76
SNP 73-74, 83, 149
Okrsok č. 3 – Stará Turá, Požiarna zbrojnica, Mýtna ul. 554/18 
pre voličov bývajúcich v ulici
Dubník I. a II. 1031, 1054, 1111, 1132, 1144, 1157, 1162, 1175, 

1176, 1184, 1190, 1320
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 21, 612-652, 712-723, 741, 2707
Lúčna 3024-3027, 3028-3030
Mýtna 290, 537, 539, 541, 544-553, 555-557, 595
Němcovej 654-659
Sadová 3000-3011, 3012-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3035, 3037
Štúrova 108, 127, 559-594, 596-611, 653, 

683-687, 738, 739, 750
Uhrova 660-673, 701-711
Okrsok č. 4 – Stará Turá, býv. Detské jasle - PREVAK, Jiráskova ul. 
č.168/16, prízemie  pre voličov bývajúcich v ulici
Dibrovova 220-229, 232-239, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 173, 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 195, 196
Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 187, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201-217, 764-771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, učebňa č. 78 pre voličov bývajúcich v ulici
Gen. M. R. Štefánika 363-368, 377, 383-385
Lipová 369-371, 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, bývalá kaviareň pre voličov bývajúcich v ulici
Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 110, 112, 303, 304, 306, 308-317, 676
Holubyho 114, 283, 289, 318, 335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 119, 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263
Trávniky 2551-2599, 2576, 2601-2604, 2607, 2613-2614, 2621, 2630, 
 2635-2636, 2642, 2652-2653, 2655, 2659
Okrsok č. 7 – Drgoňova Dolina, Požiarna zbrojnica, 
I. poschodie č. d. 1239 pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Černochov vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330, 1341
Drgoňova dolina 1203-1254, 1316, 1324, 1327, 1345
Durcova dolina 1297-1315, 1323, 1328, 1332-1333, 1343
Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom, č. d. 1569
pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Jazviny 1726-1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1728, 1791-1798, 1800-1804, 1809, 1811, 1813, 
 1817-1821, 1823, 1825, 1829, 1835, 1837, 1839-1841, 1843, 

1844, 1846, 1848
U Mikulcov 1759-1789
Okrsok č. 9 – Topolecká, Požiarna zbrojnica č. d. 2118
pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2255, 2258, 2260, 2265-2266, 2269, 2274-2276, 
 2281-2282, 2284, 2285, 2289, 2291-2298, 2301-2302, 2304-2308
Okrsok č. 10 – Súš, budova Požiarnej zbrojnice, č. d. 2462
pre voličov bývajúcich v domoch číslo
Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2526, 2600, 2605, 2608, 2617, 
 2626, 2637-2639, 2644, 2654, 2658
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612, 2657
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Denné centrá seniorov 
 v meste Stará Turá
V našom meste už niekoľko rokov funguje 
Denné centrum seniorov. Denné centrum 
seniorov má mesto zaregistrovanú ako 
podpornú sociálnu službu, každoročne 
vynakladá nemalé prostriedky na chod 
Denného centra pre seniorov na Starej 
Turej a Papradi. Seniori sa pravidelne 
stretávajú v meste Stará Turá a taktiež 
v mestskej časti Papraď. Organizačne sú 
centrá začlenené pod oddelenie školstva 
a sociálnych vecí MsÚ Stará Turá, fungu-
jú však ako samosprávne jednotky.

Aktívny život seniorov v našom mes-
te môžeme vidieť po celý rok, nielenže sa 
stretnú a porozprávajú, ale majú veľa za-
ujímavých diskusií s pozvanými hosťami, 
alebo si pripravia program sami. Orga-
nizujú voľnočasové aktivity, v ktorých si 
seniori udržujú i rozvíjajú svoju telesnú 
i duševnú kondíciu. Členovia centier sa 
stretávajú na spoločných posedeniach pri 
príležitosti rozličných sviatkov a život-
ných jubileí. Navštevujú rôzne kultúrne 
podujatia, chodia sa kúpať do Dunajskej 
Stredy a spolu realizujú výlety po blízkom 
okolí.  

Ako sa možno stať členom 
denného centra
Za člena sa môžete prihlásiť v ktoromkoľ-
vek z 2 centier nachádzajúcich sa na území 
mesta Stará Turá, a to priamo u vedúcich 
centier. 

Zriadené Denné centrá seniorov:

 § Denné centrum Stará Turá 
M. R. Štefánika č. 355/4
vedúca: Jarmila Halabrínová
tel.: 0904 642 704

 § Denné centrum Papraď
Kultúrny dom 
vedúca: Viera Bunová
tel.: 0907 411 934 

O Denných centrách seniorov je mož-
né sa informovať u vedúcich Denných 
centier, na internete – www.staratura.sk – 
Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ, 
MsÚ - 1. poschodie.

 n Oddelenie školstva 
a sociálnych vecí MsÚ

Vyhlásenie 
dobrovoľnej zbierky

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej 
v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. 

b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku

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 odkázanej 
rodine, na preklenutie vážnej sociálnej 
situácie osobám s ťažkým zdravotným 
postihnutím ako aj na ich mimoriadne 
zvýšené náklady spojené s liečbou 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 sociálne znevýhodnených rodín.

3. Miesto a dátum konania zbierky: Nám. 
slobody v Starej Turej dňa 10. 12. 2022 
počas trvania Vianočného trhu.

4. Spôsob vykonania zbierky: dobrovoľné 
peňažné príspevky od fyzických 
a právnických osôb do označenej 
uzavretej pokladničky umiestnenej stánku 
označenom „Zbierka do charity Stará 
Turá“, výnos zbierky bude uložený na 
charitatívny účet mesta Stará Turá.

5. Predpokladané náklady spojené 
s konaním zbierky: žiadne, zbierka bude 
zabezpečovaná zamestnancami mesta, 
členmi sociálnej komisie a dobrovoľníkmi.

6. Osoby zodpovedné za konanie zbierky: 
Ing., Mgr. Zdena Pilátová – predsedníčka 
komisie pre sociálne veci a bývanie, 
Ing. Anna Halinárová – poslanec MsZ, 
Mgr. Elena Sládková   vedúca oddelenia 
školstva a sociálnych vecí.

Zbierkou získané prostriedky budú použité 
výlučne na uvedený účel v zmysle Zásad pre 
poskytnutie pomoci z charitatívneho účtu 
mesta Stará Turá. O priebehu a výsledkoch 
zbierky budú občania informovaní na 
Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej, na 
webovom sídle mesta www.staratura.sk 
a v Staroturianskom spravodajcovi. 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo 
prerokované a schválené na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 
27. 10. 2022 uznesením č. 35-XXXVIII/2022 
a zverejnené dňa 31. 10. 2022.

 n PharmDr. Leopold Barszcz 
primátor mesta

Urobme si štedrejšie Vianoce
Zložité obdobie posledných dvoch rokov 
obmedzilo mnohé aktivity v našom mes-
te. Jednou z nich je i podujatie Urobme 
si štedrejšie Vianoce, ktoré sa z dôvodu 
opatrení nemohlo realizovať. Dnes sa te-
šíme z návratu do bežného života a pre-
to sa opäť s chuťou púšťame do prípravy 
podujatia.

Zámerom projektu je budovanie spo-
lupatričnosti a vzájomnej blízkosti vo 
vianočnom čase. Množstvo dobrovoľní-
kov – koledníkov navštívi osamotených 
seniorov a rodiny s deťmi, ktoré sú v ťažkej 
finančnej situácii a odovzdajú im drobné 
dary, domáce pečivo, ovocie, kapustnicu, 
ale hlavne, venujú im svoj čas. Pre mno-
hých ľudí bude návšteva najväčším darom.

K tomu, aby sme mohli podujatie zre-
alizovať, potrebujeme pomoc a podporu 

širokej verejnosti. Obraciame sa na Vás 
s prosbou – pomôžte nám potešiť ľudí vo 
Vašom okolí.

Formy pomoci sú viaceré:
 ❤ Môžete nakúpiť drobné dary pre 
seniorov a deti

 ❤ Napiecť domáce pečivo 

Dary a pečivo môžete priniesť do Mod-
litebne ECAV 22. 12. od 14:00 do 17:00 
hod.

Veríme, že u mnohých ľudí nájdeme 
pochopenie a chuť napomôcť dobrej veci.

Za podporu ďakujú organizátori po-
dujatia: Nadácia ŽIVOT

 n Evanjelická cirkev a. v.  
Rímsko-katolícka cirkev

Silvester na pomedzí
Tradičné Silvestrovské stretnutie na slovensko-moravskom pomedzí sa bude 
konať 31.12. 2022 od 13.00 hod. pri pamätníku na Veľkej Javorine. Odchod 
bezplatného autobusu pre obyvateľov Starej Turej je o 10.30 hod. od DK Javorina.
Teší sa na Vás prípravný výbor Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.
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Mesto Stará Turá SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO 00312002
podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpnej 

zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva 
k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa

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

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

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

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

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

o výmere 688 m2, 
 § pozemok parc. č. 4554/21 – orná pôda 

o výmere 748 m2, 
ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá, 
zapísané na Okresnom úrade Nové Mesto 
nad Váhom, katastrálny odbor, na LV č. 1 
v podiele 1/1 v k. ú. Stará Turá.

Obchodnej verejnej súťaže sa môže 
zúčastniť fyzická osoba a právnická osoba. 

Účastník musí vo svojom návrhu splniť 
podmienky uvedené v podmienkach 
súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú 
k dispozícii na úradnej tabuli mesta Stará 
Turá a webovom sídle mesta Stará Turá 
www.staratura.sk.

Obhliadku nehnuteľností je možné 
vykonať individuálne kedykoľvek, nakoľko 
pozemky sú voľne dostupné.

Súťažné návrhy je potrebné doručiť 
v zalepenej obálke osobne alebo poštou 
v termíne do 10.01.2023 do 15.00 hod. na 
adresu: Mestský úrad ul. SNP 1/2, Stará 
Turá s označením „OVS Nové Hnilíky, 
Neotvárať“.

V Starej Turej dňa 27.10.2022

 n PharmDr. Leopold Barszcz 
primátor mesta

Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. 
Leopoldom Barszczom, primátorom, vy-
hlasuje
 

VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie funkcie riaditeľ 
Technických služieb Stará Turá,

mestská príspevková organizácia

Miesto výkonu práce: Technické služby, 
Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá
Požadované kvalifikačné predpoklady 
a iné kritéria a požiadavky v súvislosti 
s obsadzovanou funkciou:
 § ukončené úplné stredoškolské 

vzdelanie s maturitou ekonomického 
alebo technického zamerania alebo 
VŠ I.- II. stupňa ekonomického alebo 
technického zamerania, 

 § znalosť legislatívy v oblasti verejnej 
správy, 

 § znalosť všeobecne záväzných nariadení 
mesta Stará Turá,

 § bezúhonnosť,
 § organizačné a komunikačné schopnosti, 

samostatnosť, zodpovednosť, 
spoľahlivosť, rozhodnosť, odolnosť voči 
stresu, manažérske schopnosti,

 § ovládanie práce s PC, vodičský preukaz 
skupiny B.

Druh pracovného pomeru: Hlavný pra-
covný pomer.
Ponúkaný plat: 1 400 EUR/mesiac. 
Platové podmienky budú upravené podľa 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone prá-
ce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov.
Predpokladaný termín nástupu: 1. ma-
rec 2023

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní 
spolu s požadovanými prílohami (doklady 
musia byť originály alebo úradne overené) 
je potrebné zaslať na adresu:

Mesto Stará Turá
Mestský úrad Stará Turá
SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
alebo osobne doručiť do podateľne 

Mestského úradu mesta Stará Turá.
Obálku označte v ľavom hornom rohu 

„NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – ria-
diteľ TSST“ 
Uzávierka prijímania žiadostí je 27. 1. 
2023 do 14.00 hodiny.

Ďalšie informácie: Mgr. Soňa Krištofí-
ková, tel. č. 032 746 16 12, 0915 984 311 
alebo webové sídlo mesta www.staratura.sk.

 n PharmDr. Leopold Barszcz 
primátor

MATRIČNÉ OKIENKO

n VÍTAME BÁBÄTKÁ
Roman Topolčany, Marie 
Lukačovičová

Počet narodených detí: 5

n UZATVORILI MANŽELSTVO
Počet uzavretých manželstiev: 1

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
Emma Rubaninská, Ľudmila Durcová, 
Eva Bačová, Ing. Anna Andová, 
Ema Bohovicová, Božena Jansová, 
Ladislav Révay, Pavol Kováč, Ľudmila 
Žákovicová, Elena Sadloňová, Eva 
Skúpa, Dušan Čičo
Počet úmrtí: 12
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 Jeseň  u škôlkarov
Aj tento rok sa jeseň v našej materskej škole 
niesla predovšetkým v duchu športových 
aktivít a posilňovania zdravia a imunity pred 
nástupom sychravých zimných dní.

Pravidelným jesenným podujatím organizova-
ným našou škôlkou je kurz predplaveckej príp-
ravy. Tohto kurzu sa v dňoch 26. – 30. 9. 2022 
zúčastnilo 41 predškolákov. Deti sa učili bez 
strachu pohybovať v bazéne, ponoriť hlavu pod 
vodu, splývať nohami, jednoducho povedané 
– mať vodu ako svoju kamarátku. Tieto zruč-
nosti si zdokonaľovali so skvelými inštruktormi 
a inštruktorkami Penquin sport clubu, ktorí lás-
kavým a citlivým spôsobom deťom vysvetľovali, 
čo je vo vode potrebné, čo nám voda nedovolí, 
v čom nám pomôže. Pokiaľ ju budem vedieť 
rešpektovať a dokážem sa s ňou „porozprávať“, 
neublíži mi. Po týždni si deti na základnej 
úrovni osvojili plavecké zručnosti, vybudovali 
si pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, stali 
sa sebaistejšie a odvážnejšie. Veď o to nám ide 

– aby naše deti boli zdravé, nebojácne, otužilé 
a uprednostňovali i v ďalšom živote pohyb pred 
nudou a lenivosťou.  

K jeseni neodmysliteľne patria šarkany 
a s nimi aj naša tradičná „Šarkaniáda“. Využili 
sme pekný slnečný deň, vybrali sa na „Drahy“ 
a prevetrali sme našich papierových kamarátov. 
Počasie nám vyšlo na jednotku, čo bolo vidieť 
na skvelej účasti rodičov, detí, ba i starých ro-
dičov. Len vetru sa akosi nechcelo poriadne 
fúkať, ale napriek tomu sme si pri obľúbenej 
popoludňajšej aktivite s najbližšími užili veľa 
zábavy a radosti. 

Babie leto bolo v plnom prúde, keď naši 
škôlkari, malí aj veľkí, naštartovali svoje kolo-
bežky, trojkolky, bicykle a odrážadlá, aby sa zú-
častnili športového popoludnia „Na kolesách“. 
Keďže išlo o akciu organizovanú v spolupráci 
s rodičmi, s mnohými prišli športovať nielen 
súrodenci, ale aj ich rodičia. Takže pribudli aj 
deti v kočiaroch, ako aj mamy a oteckovia na 
bicykloch či kolobežkách. Pre účastníkov sme 
pripravili tri rôzne trasy, každý si mohol zvo-
liť obtiažnosť podľa veku alebo zdatnosti. Po 
úvodnom privítaní, oboznámení sa s pravidlami 
a rozjazde na školskom dvore všetci nadšene 

vyrazili do terénu po zelených, modrých či čer-
vených značkách. O bezpečnosť detí pri pohy-
be na mestských komunikáciách sa postarala 
Mestská polícia mesta Stará Turá. Deti trasu 
zvládli hravo, niektorí dokonca aj viackrát. Po 
jej absolvovaní ich na školskom dvore čakala 
zdravá chutná odmena.

Príbeh mladého hrdinu sa stal podnetom 
pre zorganizovanie Behu Terryho Foxa. Touto 
akciou sme chceli vytvoriť u detí povedomie 
o živote ľudí s handicapom, potrebe ich pod-
pory a akceptácie. Deti pri nenáročnom orien-
tačno-vytrvalostnom behu plnili úlohy na 
stanovištiach. Overili si svoje vedomosti, ale 
aj pohybové zručnosti. Každý bol odmenený 
sladkým prekvapením a diplomom za účasť na 
zmysluplnej akcii.   

Jeseň očarúva aj bohatstvom plodov, ktorý-
mi sa plnia komory a pivnice. Jedným z nich sú 
aj slivky. S tradičným spracúvaním tohto typic-
kého kopaničiarskeho ovocia sa naši predško-
láci oboznámili pri varení slivkového lekváru 
na Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Spoločne 
slivky očistili, rozpolili a odstránili z nich kôs-
tky. Potom ich pridali do veľkého kotla, miešali 
a pozorovali, ako lekvár postupne hustne. Na-
koniec si spoločne zatancovali a pochutnali si na 
dobrom lekvárovom chlebíku a bylinkovom čaji.

Jabĺčka boli zasa v centre pozornosti pri 
zážitkovom učení s tetou Jankou v CVČ. Deti 
si tu pochutnali na jabĺčkach aj jablkovej šťave, 
zasúťažili si, zaspievali, vytvorili si farebné pa-
pierové jabĺčka technikou koláže a nalepili ich 
na papierové stromy, ktoré si priniesli do škôlky.

Pri všetkom tomto jesennom šantení, súťa-
žení a zdravom maškrtení sme nezabudli ani na 
našich starkých. Dňa 25.10.2022 deti z triedy 
múdrych sovičiek navštívili seniorov v ZOS pri 
príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Pripravili 
pre nich kyticu básní, piesní, ľudových tancov 
a tiež nezabudli na darčeky, ktoré pre nich 
s láskou vytvorili. Dopriali im nezabudnuteľné 
okamihy z predstavenia, ktoré si pripravova-
li s cieľom potešiť ich. Deti starkým zaželali 
veľa zdravia, radosti, aby boli obklopení láskou, 
pozornosťou všetkých najbližších. Počas sviat-
ku úcty k starším si jednotlivé triedy pripravili 
pre rodičov a starých rodičov triedne besiedky 
spojené s tvorivým popoludním a milým prek-
vapením. Starí rodičia spoločne so svojimi vnú-
čatkami vytvorili krásne tekvičkové dekorácie. 
Naším prianím bolo, aby sa starkí s nami dobre 
cítili, aby im na túto slávnostnú chvíľu zostali 
len milé spomienky.

Onedlho opadnú zo stromov posledné listy 
a vtedy už budeme netrpezlivo čakať na prvé 
vločky snehu. S príchodom zimných večerov 
začíname cítiť vôňu Vianoc a s ňou aj radostné 
očakávanie príchodu najkrajších sviatkov roka. 

 n Mgr. Ľubica Hučková 
MŠ Stará Turá 

foto: MŠ Stará Turá

 Zážitkové 
učenie 
 v 4. A
Ach, tá vlastiveda, 
nie je žiadna veda.
Zážitkovo sa na nej učíme a hráme, 
zároveň množstvo činností skúšame.

Práca s mapou sa stala zábavou 
a pomaly sme prešli do našej histó-
rie. Ocitli sme sa v 6. storočí a zvítali 
sa so Slovanmi - postavili zemnicu, 
založili oheň, na ktorom sa piekli 
placky, tkali sme, vyrábali sme šperky 
a modelovali sme aj s hlinou. Nako-
niec sme založili Samovu ríšu. V 9. 
storočí vznikla Veľkomoravská ríša, 
s Rastislavom sme privítali Cyrila 
a Metoda a so Svätoplukom sme ob-
javili silu jeho 3 prútov. 

Uhorsko v 10. storočí so Šte-
fanom I. vzniklo po rozpade Veľ-
komoravskej ríše, my sme sa však 
neskryli do žiadnej skrýše. Bojovali 
sme s Tatármi a Turkami, stretávali 
sa s kniežatami a dvornými dámami.

Čaro a múdrosť hradných pánov 
a ich povestí spoznávali.

 n Mgr. Soňa Kotrasová

Včielka 
 Meduľka
V školskom roku 2021/22 sa trieda 3. 
A zapojila do medzinárodnej súťaže 
Včielka Meduľka. Včielky putovali 
do Chorvátska. Získali sme 1. mies-
to v kolektívnej práci a dve ocenené 
žiačky Améliu Černičkovú a Aničku 
Bielčikovú. Darčeky štvrtákov v no-
vom školskom roku 2022/23 veľmi 
potešili. V mesiaci október bola výsta-
va súťažných prác v Slovenskom kul-
túrnom centre v Našiciach ako záver 
celej súťaže. Fotografiami sme obo-
hatili výstavné práce a zároveň sme 
promovali aj našu školu v Chorvátsku.

 n Mgr. Soňa Kotrasová
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 Novinky  zo ZŠ
Milí naši čitatelia a priaznivci, 

tešíme sa, že otvárate Staroturianskeho 
spravodajcu aj na tejto strane, kde Vám pri-
nášame informácie, novinky a zaujímavosti 
zo života našej ZŠ. Sme radi, že sa o našu 
činnosť zaujímate, a že sa s Vami môžeme 
podeliť o všetko, čo sme v poslednom období 
prežili - a veru, nie je toho málo :). 

Prvé mesiace školského roka sú už tradič-
ne na 1. i 2. stupni prepojené s jesennými mo-
tívmi. Chodby i triedy žiaria červenými, zla-
tými a oranžovými odtieňmi a radosť z dobrej 
úrody si pripomíname i vďaka výstavke je-
senných plodov a zaujímavých rastlín. 

V septembri mali žiaci 8. a 9. ročníka 
výnimočnú príležitosť zúčastniť sa 11-dňo-
vého jazykového poznávacieho zájazdu 
v Anglicku. Veľké poďakovanie patrí najmä 
pani učiteľkám ANJ, a to Anne Haverovej, 
ktorá tento zájazd už toľkýkrát zorganizovala 
a zrealizovala, tiež jej ochotným kolegyniam, 
Kristíne Hudečkovej a Oľge Hollej, a v nepo-
slednom rade i vedeniu školy za umožnenie 
realizácie tejto akcie. Naši žiaci takto mohli 
prežiť nezabudnuteľný čas, spoznať iné kraji-
ny (Anglicko, Brusel), svoje jazykové schop-
nosti si mohli vyskúšať v anglickej rodine 
i v jazykovej škole v  mestečku Barnstaple 
v Devone.

11. 10. našu školu zasa navštívila Kirs-
ty Bowie, naša obľúbená lektorka z  jazy-
kovej školy SOL v Barnstaple v Anglicku, 
a koncom októbra sa mohli žiaci zúčastniť 
intenzívneho vyučovania angličtiny s naším 
obľúbeným Rayom Sikorskim.

V októbri sa žiaci 9. ročníka zúčastnili 
výstavy stredných škôl nášho kraja s náz-
vom “Stredoškolák” v Trenčíne. 

Žiaci 3. ročníka zasa v októbri absolvo-
vali plavecký výcvik, ktorý prebiehal pod 
vedením skúsených inštruktorov zo športo-
vého klubu Penguin. Cieľom výcviku bolo, 
aby žiaci zvládli základné plavecké zručnosti 
a pokračovali osvojením si techník jednot-
livých plaveckých spôsobov, no najmä, bu-
dovať pozitívny vzťah k vode. Poďakovanie 
patrí trénerom a trénerkam z Penguin klubu 

a triednym pani učiteľkám 
tretiakov.

V tomto mesiaci sa 
tiež konalo okresné kolo 
v malom futbale žiakov 
základných škôl, kde naši 
žiaci získali 1. miesto a po-
stúpili do krajského kola.

Konali sa tiež školské 
kolá viacerých olympiád, 
z ktorých spomeniem teraz 
školské kolo Technickej 
olympiády - v kategórii 
A sa online testu zúčastni-
lo 13 žiakov z 8. a 9. roč-
níka, v kategórii B si pre-
verilo vedomosti 9 žiakov 
zo 6. a 7. ročníka. Postup 
do okresného kola získali: 
Alex Fajnor a Jakub Barto 
z 9. A a  Terézia Jurčová 
zo 6. A.

Okrem súťaží a exkur-
zií sme zažili i ďalšie zau-
jímavé - zábavné i poučné 
aktivity - napr. týždeň 
jablka či pečenie perní-
kového koláča v 4. triede 
u p. uč. Stupavskej. 

Žiaci 2. stupňa sa 
zasa zapojili do projek-
tu Zmudri.sk, čo je vzdelávací portál plný 
praktických videokurzov pre školy, učiteľov 
a študentov. Šiestaci v tomto projekte pracujú 
v module Ako sa chrániť na internete a de-
viataci majú modul Ako sa brániť hoaxom 
a zlepšovať kritické myslenie. 

Žiaci 9. ročníka sa dňa 18. 10. 2022 
zúčastnili exkurzie do výrobného podniku 
Grafobal v Skalici. Tu sa dozvedeli o pos-
tupoch pri výrobe papierových obalov - od 
grafických návrhov cez prípravu pigmentov, 
po vysekávanie a lepenie finálnych obalov. 
Po prehliadke podniku sa zoznámili s his-
tóriou mesta v samotnom srdci Skalice, nav-
štívili  jezuitský kostol, expozíciu kníhtlače 
a sladkou bodkou výletu bola výrobňa tra-

dičného Skalického trdel-
níka v priestoroch krásneho 
Kláštora františkánov.

Ani štvrtáci nezaháľa-
li v spoznávaní svojho kra-
ja - koncom októbra sa totiž 
zúčastnili na vlastived-
nej exkurzii “Po stopách 
velikánov slovenských 
dejín”. Cesta ich zaviedla 
najprv do Múzea M.  R. 
Štefánika v jeho rodných 
Košariskách, ďalšou za-
stávkou bola Mohyla M. R. 

Štefánika na neďalekom Bradle.
Viaceré triedy tiež mali v mesiaci ok-

tóber možnosť navštíviť rôzne divadelné 
predstavenia, ktoré sú súčasťou praktické-
ho vyučovania literatúry. Žiaci 5. A a 5. B 
si pozreli dobrodružné rozprávkové pred-
stavenie o veľrybe Gréte, žiaci 7. B a 7. C 
videli krásne spracovanie známeho príbehu 
o Malom princovi a žiaci 8. A, 8. D a 9. D 
sa mohli pobaviť i zamyslieť nad hodnotami 
života pri divadelnej hre Pozor, dobrý pes. 
Ďalšie triedy čakajú divadelné predstavenia 
v nasledujúcich týždňoch.

Okrem klasického vyučovania sa teda 
snažíme poskytnúť našim žiakom i zážitko-
vé vyučovanie, či už počas exkurzií, v teré-
ne, v divadle, ale i zavádzaním moderných 
prvkov do vyučovania, zefektívnenia procesu 
učenia sa - či už formou rovesníckeho uče-
nia, učenia sa v tímoch a zavádzaním prvkov 
formatívneho hodnotenia (keď si žiaci sami 
uvedomujú, čo sa na danej hodine nauči-
li, ako napredujú, v čom potrebujú na sebe 
ešte popracovať a vedia si dať spätnú väzbu). 
Našou túžbou je, aby sa všetci cítili v škole 
bezpečne a prijatí, a na tom chceme i naďalej 
pracovať - lebo všetci sa máme stále čo učiť 
a máme kam napredovať :). 

 n Mgr. K. Medňanská, učiteľka ZŠ 
foto: ZŠ Stará Turá
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Dom kultúry Javorina pripravuje

 n 13. decembra 2022 o 18:00 hod.  – 
TAJOMSTVÁ VIANOČNÉHO KRBU – ve-
selo aj vážne o Vianociach. Priam rodinné 
stretnutie pri krbe spomienok, zábavných 
príhod aj melancholických úvah na tému 
Vianoc. Milé slovo, anjelská hudba aj spev. 
Zaznejú najväčšie a najznámejšie vianočné 
piesne, melódie a nápevy. Tie, ktoré ulahodia 
vášmu uchu a srdcu, ale aj tie, ktoré len teraz 
s nami nanovo objavíte a spoznáte. A zami-
lujete si ich! V príťažlivom hudobnom a vo-
kálnom šate.

 Vstupné: 15,- a 17,- €

 n 26. januára 2023 o 18:00 hod.  – 
DIVADELNÁ KOMÉDIA – ambiciózna 
a snaživá riaditeľka malého regionálneho 
divadla angažuje vyhasnutú operetnú hviez-
du Lindu Molinovú s nádejou, že pozdvih-
ne umeleckú kvalitu súboru a plánovaného 
predstavenia. Už pri prvých skúškach však 
narážajú na prvé prekážky, ktoré pramenia 
z naštrbených vzťahov hercov a Lindinej ne-

schopnosti pamätať si texty. Tieto problémy 
vyúsťujú do nepredvídateľných komických 
situácií, ktoré vás v kombinácii s vynikajúci-
mi hereckými výkonmi poriadne rozosmejú.

 Vstupné: 9,- a 10,- €

 n 22. februára 2023 o 18:00 hod.  – 
MUŽSKÉ ODDELENIE – trpká, či citlivá 
komédia Radošinského naivného divadla, 
v ktorej nám autor Stanislav Štepka s jeho 
typickým humorných pohľadom predstavu-
je pestré osudy skupiny pacientov v súčasnej 
nemocnici –ligového futbalistu, čudného 
a bodrého majstra opravára, bývalého hlav-
ného čašníka a jeho ženy čašníčky, vládneho 
ministra, ale aj doktorky a svojráznej sestričky 
na mužskom oddelení v štátnej nemocnici. 
Pestro popretkávané osudy s trpkými, ale 
aj humornými situáciami a príbehmi, ktoré 
nakoniec viac podávajú správu o ubolených 
dušiach ako telách.

 Vstupné: 19,- a 21,- €

ZÁJAZDY

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

 Poplatok za dopravu: 13,- €

 n 18. decembra 2022  – nenechajte si ujsť 
mimoriadnu príležitosť a zažite nezabudnu-
teľný večer na koncerte kráľovnej slovenskej 
populárnej hudby VYZNANIE MARIKY 
GOMBITOVEJ v NTC Aréne Bratislava

 Poplatok: 52,- €

DO STAREJ TUREJ PRÍDE MIKULÁŠ!

 n  V pondelok 5. decembra o 16:00 hod. 
sa všetky deti môžu tešiť na príchod Miku-
láša na Námestie slobody, kde si rád vypo-
čuje a odmení ich básničky či piesne. Spolu 
s deťmi, anjelom a čertom rozsvieti vianočný 
stromček na námestí a pozve deti na premie-

tanie príbehu Princezná rebelka do Domu 
kultúry Javorina. Vstup na premietanie je 
voľný. Po skončení premietania bude pre deti 
pokračovať program v Clube 3, kde sa môžu 
tešiť na súťaže a balíčky. Rezervácia na tel. č. 
0901 738 393, cena 4,- €.

Informácie o podujatiach 
a vstupenkách  v kancelárií 

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

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

VÝSTAVA

 n  Venujete sa vlastnej tvorbe (maľujete ob-
razy, vyšívate, pletiete, háčkujete, vyrezávate 
či tvoríte niečo iné)? Nenechávajte si vý-
sledky svojej práce len pre seba, ale ukážte 
ich aj nám! DK Javorina pripravuje výstavu 
prác šikovných Turancov pod názvom KEĎ 
TVORENIE JE RADOSŤ. Svoje dielka mô-
žete priniesť do 5. 12. 2022 do kancelárie DK 
Javorina, tel. č. 032 776 3366. Výstava bude 
otvorená počas Vianočného trhu v čase od 
9:00 do 17:00 hod. a následne počas pracov-
ných dní od 12. do 22. decembra a od 9. do 
31. januára 2023 v čase od 8:00 do 16:00 hod. 
vo výstavnej sieni Domu kultúry Javorina.

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Durdík, Vladimír: Kým sa obzriem
Macháčková, Monika: Dôverné rozhovory s 

Mirom Marošom
Oldhamová Ashcraftová, Tami: Kým prišla 

búrka
Repová, Hana: Nestrať mapu k môjmu 

srdcu

n DET EK T Í V K Y
Wrightová, Jaime Jo: Kliatba Misty 

Wayfairovej

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Čeman, Róbert: Vesmír
Lévi-Strauss, Claude: Smutné tropy

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Johnsonová, Rebecca: Julinka malá 

zverolekárka
Laciková, Zdenka: Cesta do Afriky

Knižnica bude otvorená pred 
Vianocami do štvrtka 22. 12. 2022 
od 12.00 - 18.00 hod.

Medzi sviatkami bude otvorené 
v stredu 28. 12. 2022 od 9.00 - 11.00 
hod. a od 12.00 - 16.00 hod.

V novom roku bude knižnica otvorená 
od stredy 4. 1. 2023 od 9.00 - 11.00 
hod. a od 12.00 - 16.00 hod. 
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Dňa 10. septembra 
sme si pripomenuli 
nedožité 90. naro-
deniny nášho dra-
hého otca, starého 

a prastarého otca Milana SOUKUPA (1932-
2015) a dňa 23. novembra uplynulo už 10 
rokov odvtedy, ako nás navždy opustila naša 
drahá mama, stará a prastará mama Elenka 
SOUKUPOVÁ (1934-2012). Kto ste ich po-
znali, venujte im tichú spomienku. 

Smútiace rodiny dcéry Daše a syna Milana.

•

Dňa 24. 10. 2022 
sme si pripomenuli 
4. v ýročie smrti 
n á š h o  b r a t a 
Š t e f a n a 

HOLOVICA a dňa 29. 12. 2022 si pripome-
nieme 2. výročie smrti našej milovanej ma-
mič k y, babič k y a prababič k y Emílie 
HOLOVICOVEJ.

S láskou spomína smútiaca rodina.

•

Už ťa slnko nezobudí, ani krásny deň,  
na tichom mieste snívaš svoj večný sen.

Čas plynie rýchlo a my sme si 
25.  10. 2022 pripomenuli 4. 
v ý roč ie,  čo od nás nav ždy 
odišiel Vladimír JAMRICH 
z Paprade.

S láskou spomína manželka a celá rodina.

•

Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach. 

Dňa 20. novembra 2022 sme si 
pripomenuli druhé smutné vý-
ročie, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, babka a pra-
babka Ružena BIHÁRIOVÁ . 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku a modlitbu.

S úctou, láskou a vďakou spomína celá rodina

Očiam si odišiel, 
ale v našich srdciach ostávaš navždy.

Dňa 17. 11. 2022 uplynulo smut-
ných 20 rokov, čo od nás odišiel 
do večnosti náš otec a dedko p. 
Jozef KRÁLIK. Odpočívaj v po-
koji.
S láskou spomínajú deti Veronika, 

Jozef a Adelka so svojimi rodinami.

•

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

Dňa 1. 12. 2022 si 
pripomenieme 18 
rokov, čo nás navž-
d y  o p u s t i l  b r at 
Vladislav JEŽO 

a zároveň si pripomenieme 26 rokov od 
smrti brata Miroslava JEŽU, ktorý nás 
opustil 23. 12. 1996.

S láskou spomína sestra Oľga s rodinou.

•

Sú dni, keď ticho bolí,  
keď odíde ten, s ktorým sme šťastní boli.  

Len kyticu z lásky na hrob Ti môžeme dať,  
zapáliť sviečku a ticho spomínať.

Dňa 2. 12. 2022 uplynie 20 ro-
kov, čo si náš Pán povolal k sebe 
môjho manžela, nášho otca 
a dedka p. Jána BUŠU. Odpoči-
nutie večné daj mu, Pane.
S láskou spomína manželka Anna 

a syn Igor so svojou rodinou.

•

To, že rana sa zhojí je len klamné zdanie.  
V srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.

Dňa 5. 12. 2022 si pripomenie-
me 5 výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, 
starý otec, brat Ján JANSO.

S láskou spomína manželka, 
deti s rodinami a celá ostatná rodina.

Hoci ste odišli niet Vás medzi nami, 
ale v našich srdciach budete stále s nami.

Pripomíname si 22. 
výročie úmrtia na-
šej mamy a babičky 
D a r i n k y 
S L E Z Á K O V E J 

a 20. výročie úmrtia nášho otca a deda 
Miloslava SLEZÁKA.

S úctou a láskou spomína dcéra 
Anka so svojou rodinou.

•

Dňa 6.12.2022 uplynú 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša dcéra Monika GRÁFOVÁ.

So smútkom v srdciach a s láskou 
spomínajú rodičia, sestry a neter.

•

Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť stále  
v srdciach tých, ktorí ma milovali.

8. 12. 2022 si pripomenieme 
9. výročie od smrti nášho man-
žela , otca, deda a pradeda 
Jozefa ŠKRIEČKU.

S láskou spomína 
manželka, dcéry a syn s rodinami.

•

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

Dňa 9. 12. 2022 si pripomenie-
me prvé výročie od chvíle, čo 
nás vo veku 77 rokov opustil 
náš drahý manžel, otec a dedko 
Vladislav PAGÁČ. Kto ste ho 

poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

•

D ň a 10. 12.  2022 uply n ie 
5  smut nýc h rokov,  čo n á s 
navždy opustil náš drahý Ivan 
VYDARENÝ. Pre svet možno 
nebol veľa, ale pre nás zname-

nal celý svet. 
S láskou spomína Miladka, syn a dcéra 

s rodinami a ostatná rodina.

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia 
uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY
Čas plynie, roky ubiehajú,  

ale spomienky v našich srdciach zostávajú...

Dňa 26. 5. 2022 
sme si pripomenu-
li 42 rokov, čo nás 
nečakane opustil 
náš otec, dedko, 
pradedko, ujo, pán 

Pavel JURÍK. Dňa 17. 12. 2022 uplynie 15 
rokov, čo nás opustila naša mamička, babič-
ka, prababička a teta, pani Katarína 
JURÍKOVÁ.

S láskou spomína dcéra, vnúčatá, 
pravnúčatá, neter a ostatná rodina.

Každý deň na Teba myslíme, 
často ku Tvojmu hrobu chodíme. 

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

19. 12. 2021 uplynie už 18 ro-
kov, čo od nás navždy odišla 
naša dobrá mamička a babka 
pani 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.

Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami,  
ale v našich srdciach ostávaš navždy s nami.

Dňa 11. 12. 2022 uplynie už rok, 
keď nás navždy opustila naša 
milovaná mama, príbuzná, 
p r i a t e ľ k a  a  s u s e d a  E v a 
DUGOVÁ, rod. Nemcová.

S láskou spomína celá rodina.

•
Všetko sa rozplynulo, len stopy jeho lásky  

a spomienky na jeho dobré srdce ostali.

Dňa 15. 12. 2022 si pripomína-
me smutné 2. výročie, kedy nás 
opustil môj manžel Štefan 
RÁCZ a zároveň jeho 76. naro-
deniny v tento deň.

S láskou spomína 
manželka Jana, deti a vnúčatá.

•
Od života pre seba nič si nežiadal,  
všetko len pre svoje deti a rodinu,  
svoje zlaté srdce celé si nám dal,  

večný kľud nech dá Boh Ti za odmenu 

Dňa 21. 12. si pripomíname 1. 
výročie úmrtia pána Ivana 
OKRUCKÉHO zo Bziniec pod 
Javorinou.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami.

•
Mal som Vás všetkých veľmi rád 

a chcel som ešte žiť. 
No prišla chvíľa, 

keď som Vás musel opustiť.

Dňa 21. 12. 2022 uplynie rok od 
smrti nášho manžela, otca, 
b r a t a  a  p r i a t e ľ a  J á n a 
ŠTEPANOVICA.

S láskou spomína rodina.

•
Dňa 24. 12. 2022 si pripomenie-
me 16. výročie úmrtia nášho 
Milana MACHAJDÍKA.

S láskou spomína celá rodina.

•
Dňa 27. 12. 2022 si pripomenie-
me 20. výročie úmrtia nášho 
milovaného otca, deda, pradeda 
Ladislava PODOLANA . Kto 
ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina.
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 Príhovor  k Vianociam
V adventnom období si zvykneme dávať rôzne predsavzatia, aby sme sa čo najlepšie pripravili 
na sviatok Narodenia Pána. Príjemne ma prekvapilo jedno dievčatko, ktoré si dalo ako 
predsavzatie na tento čas radostného očakávania, že v priebehu týždňa zavolá častejšie 
svojim starým rodičom a porozpráva sa s nimi.

Na prvý pohľad sa to môže zdať veľmi jedno-
duché a samozrejmé, ale skúsenosť hovorí, že 
nie vždy je tomu tak. Sviatok Božieho naro-
denia je sviatkom, keď sa Boh stáva človekom, 
a teda jedným z nás, a vchádza do ľudskej 
rodiny Jozefa a Márie.

Boh sa stal pre nás ozajstným človekom, 
aby nás naučil pravej ľudskosti, aby nám uká-
zal, ako by sa človek mal správať k človeku. 
Boh Otec sa skrze svojho Syna dotýka našej 
ľudskej biedy, krehkosti a učí nás ceste pravej 

pokory a nezištnej lásky k sebe navzájom 
a tiež voči Pôvodcovi všetkého dobra. Via-
noce sú teda sviatkom rodiny, každej ľudskej 
rodiny, lebo Boh sa stal človekom pre každé-
ho človeka, aj pre tých, ktorí ho ešte nestretli 
či nepoznajú.

Vo svätú noc Narodenia Pána budeme po-
čúvať slová proroka Izaiáša: „Ľud, čo kráča vo 
tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú 
v krajine temnôt, zažiari svetlo.“ (Iz 9, 1) Li-
turgia Božieho Narodenia je spojená s témou 

svetla. Nevieme si možno predstaviť Vianoce 
bez tej krásnej výzdoby a všetkých svetielok, 
ktoré zdobia naše ulice, domy, stromčeky či 
jasličky, avšak oni majú za cieľ upriamiť náš 
zrak na to pravé a nehasnúce svetlo, ktorým 
je novonarodené Dieťa Ježiš.

Ono sa chce stať pre každého človeka 
svetlom v temnotách, chce byť tým svetlom, 
ktoré prináša nádej na nový a plnohodnotný 
život, a preto prijmime to Svetlo z Betlehe-
ma ochotne, aby Ono preniklo do našich sŕdc 
a vzťahov v rodine, aby sme s láskou, rados-
ťou a v pokoji prežili dni Narodenia nášho 
Spasiteľa.

 n otec Michal Ledecký

 Posolstvo  adventu
Viete, aké je posolstvo Adventu? Mnohí ľudia hovoria, že ide o prípravu na Vianoce a myslia 
tým vytvorenie správnej vianočnej atmosféry, rodinnej pohody a nákup darčekov. Naozaj, 
túžime po tom, aby naše Vianoce boli dokonalé, a snažíme sa ich pripraviť. Niektorí toto 
obdobie označujú ako „čakanie na Vianoce“, čím sa ešte viac zdôrazňuje ten magický pocit 
sladkej idylky, ktorá by do našich životov mala vniesť pokoj a radosť aspoň na ten jediný deň.

Nuž, ale čo ak Tvoje Vianoce nebudú také 
ideálne krásne ako čakáš. Možno máte malé 
deti a predstava harmonického večera sa veľ-
mi rýchlo rozplynie nervozitou detskej úna-
vy. Čo ak sa pripáli koláč, nepodarí sa jedlo 
a my vôbec nebudeme v dobrej nálade?! Čo 
ak práve na Štedrý deň nenájdeš porozumenie 
s blízkymi?! Čo ak nárast cien spôsobí, že 
možno nebudú žiadne darčeky? V tom prípa-
de si čakal zbytočne? To naozaj čakáme iba 
na to, aby sme sa prejedli šalátom a koláčikmi, 
a oklamali naše deti, že darčeky nosí Ježiš-
ko, aj keď sme za ne sami museli nechať celú 
výplatu v obchode? A čo ak sa prihodí niečo 
zlé... Čo ak vám požiar zničí dom, budeš mať 
nehodu práve na Vianoce, alebo Ti tesne pred 
nimi diagnostikujú ťažké ochorenie a sviatky 
budeš musieť stráviť v nemocnici? Možno si 
teraz vravíš: „Nestraš, prosím!“ A poverčiví sa 
aj poklepú po čele. (Akoby to malo pomôcť!) 
Ja však poznám množstvo ľudí, ktorí prežili 
ťažké veci, a napriek tomu mali nezabudnu-
teľne krásne Vianoce! Vieš prečo? Lebo Ježiš 
bol tam. Bol pri tej posteli ťažko chorého, bol 
v tých troskách rozpadnutých snov, a rozrážal 
tu desivú tmu, ktorou prechádzali. Naozaj, 
priatelia, veľmi záleží na tom, čo vlastne od 
Vianoc čakáme, a čo pre nás Advent zname-
ná.... 

Slovo Advent je z lat. „adventus“ a zna-
mená „príchod“. Adventný čas je predovšet-
kým duchovná príprava na príchod Spasiteľa. 
Má naše srdcia aj mysle sústrediť na Ježiša 
Krista a Jeho - Boží „príchod“ do tohto sveta. 
Boh zobral ľudské telo a stal sa jedným z nás, 

aby nám bol blízko. Prišiel do pochmúrnej 
reality našich životov, ktorú sme spôsobi-
li svojím hriechom, a ktorú neraz nevieme 
uniesť. Prišiel, aby bol s nami v našej ťaživej 
každodennosti, a premieňal všetky tie zlé si-
tuácie, ktorým sa chceme radšej vyhnúť, na 
niečo dobré, hodnotné a požehnané! Boh 
chce prísť k Tebe do toho čím 
žiješ. Ak Mu dovolíš vstúpiť, 
zostane verný v ťažkostiach aj 
v bolesti, bude mať pod kon-
trolou každú situáciu v ktorej 
sa ocitneš, a vnesie do nej svoj 
pokoj a svetlo. 

A nielen to! Budeš tiež 
pripravený na stretnutie so 
svätým Bohom. Advent nám 
totiž pripomína, že dieťa 
z betlehemských jasieľ raz 
príde na túto zem znova ako 
mocný Pán a Kráľ. A my po-
trebujeme byť pripravení na 
Jeho druhý príchod tak, že 
Ho každý deň v tom čo žijeme 
budeme čakať. 

Nuž, a viete čo znamená 
symbol adventného venca? 
Každú nedeľu zapaľujeme 
jednu zo štyroch sviec, lebo 
„Svetlo prišlo na svet, aby nikto 
nezostal v tme, kto verí v Neho.“ 
(Ján 12, 46) Tvar venca nám 
odkazuje na vavrínový veniec, 
ktorý je v Biblii spomínaný 
veľmi často ako odmena pre 

víťaza. Pán Ježiš raz príde ako víťaz „ovenče-
ný“ preto, že svojou obeťou na kríži porazil 
to, čoho sa najviac bojíme a s čím zápasíme: 
Moc smrti a diabla. A Biblia tiež hovorí, že 
taký veniec dostane každý, kto bude „bojovať 
dobrý boj viery a zvíťazí“ !

Vždy, keď zapáliš sviecu na adventnom 
venci, nech Ti Pán Boh pripomenie, že taký-
to veniec je pripravený aj pre Teba! Len bojuj 
dobrý boj viery! Žehnám Ti Advent plný Jeho 
blízkosti! 

 n Anna Činčuráková Tipulová, 
evanjelická farárka
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Pán Ivan Roháček zo Starej Turej 
 sa venuje umeniu, ktoré nazýva „abstraktný 
expresionizmus“ alebo „umenie recyklácie“.
Výstavu svojich netradičných unikátnych diel mal prvýkrát v DK 
Javorina na Starej Turej v jeseni v roku 2016. Vtedy som o nej 
písala. A vďaka množeniu sa jeho prác mal ďalšiu tento rok. Zhodou 
okolností v čase diania festivalu „Divné veci“. Jeho diela nie sú divné. 
Sú nápadité, iné, obdivuhodné, tvorené z netradičných materiálov, 
ktoré my ostatní ignorujeme, považujeme za smeti, vyhadzujeme 
do koša. 

Je mi cťou zviditeľniť ho 
aj vďaka tomu, že bol môj 
spolužiak na Základnej 
škole v Starej Turej.
Celých 9 rokov. A dobrý spolu-
žiak, nerobil nám babám zle ani 
keď s nami mlátila puberta. Ma-
ximálne mal pre nás prezývky. Ja 
som bola Trúsička, ďalšia Havla, 
Hašla... A my sme mu hovorili 
Rožlo. Pamätám si zážitok zo 7. 
triedy: zopár spolužiakov sme 

raz poobede ostali robiť v trie-
de nástenku. Aj Ivan. Blbli sme 
a podarilo sa nám stoličkou roz-
biť sklo na skrinke. Aby nikto nič 
nevedel, dali sme dokopy drobné 
a išli ku sklenárovi, aby nám vy-
rezal nové. Urobil to na počkanie. 
A pri osádzaní sme ho rozbili 
znova. A to už niektoré žalobaby 
posunuli našej báječnej triednej 
Mgr. Veronike Truhlíkovej a tá 
to riešila s láskavou prísnosťou, 

hoci by sa bola najradšej smia-
la. Spomínam si i na posledné 
kroky zo ZŠ. Odchádzali sme 
s plačom. Všetci sme sa rozišli 
a ja som sa do našej triedy vrátila 
len tak sa popozerať s nostalgi-
ou, že tu skončila jedna bezsta-
rostná etapa života, ktorá sa už 
nevráti. A našla som tam Ivana. 
Spolu sme si poplakali a „odišli“ 
do ďalšieho neznámeho života. 
Ešte si spomínam, že ma už po 
ZŠ bol pozvať do kina. Mala som 
prísnych rodičov, bál sa zazvoniť. 
Tak len vypiskoval a vykrikoval 
pod oknom: „Trúsička, poď do 
kina.“ Tato to počul a zahnal ho 
preč: „Soplák, zmizni.“  Ivan 
na to zabudol, ale ja mám pamäť 

„dlouhou“. 

Vyštudoval Strednú 
priemyselnú školu 
strojnícku v Novom 
Meste nad Váhom.
Narodil sa v roku 1960 rodičom 
Olge, rodenej Štyssovej z Brna 
a Pavlovi zo Starej Turej. Vy-
rastal s o 2 roky starším bratom 
Petrom, ktorý nás opustil v mla-
dom veku 58 rokov. Ivan 7 rokov 
pracuje ako technológ vo firme 
Honeywell na Starej Turej. Ume-
leckej záľube sa venuje 26 rokov. 
Len tak, pre svoje potešenie, re-
lax, uvoľnenie po náročnej práci... 
Niekto štrikuje, vyšíva, háčkuje, 
vyrezáva sochy... Ivan tvorí niečo 
iné. Inšpiruje sa vlastnou fantá-

ziou. Pri tvorbe uprednostňuje 
pre výtvarné umenie netradičné 
materiály: orechové a pistáciové 
škrupiny, bižutériu, dary prírody, 
krabičky zo zápaliek a cigariet, 
drevo v rôznych podobách, ozu-
bené kolieska, hodinové strojče-
ky, drevené odrezky, flitre, broš-
ne a veľa iných. Vie ich krásne 
obdivuhodne skombinovať. Jeho 
diela sú zamyslenia hodné hlavne 
pre diváka. My tie komponenty 
vyhadzujeme do koša a on ich 
dokáže neuveriteľne sceliť do 
obdivuhodného kompaktného 
diela, povýšiť na umenie.

Ivan, klobúk dolu pred 
Tvojím koníčkom. Si 
technológ. Technológa 
nezaprieš ani vo svojich 
obrazoch. Je to iná 
technológia ako v práci, 
ktorú musíš dodržiavať. 
Obdivuhodná, Tvoja vlastná, 
nespútaná, slobodná... 
Vlastne ani neviem slovami 
vyjadriť, aká. Povedz mi 
o tom niečo, prosím.

„Práca technika je väčšinou daná 
vopred predpísaným postupom. 
V tvorbe je to iné. Nie vždy  
mám v hlave myšlienku finálnej 
podoby. Niekedy ma skôr upúta 
materiál, s ktorým som ešte ne-
pracoval a ten ma navedie, ako 
ho spracovať. Začnem, tvorím, 
pridávam komponenty a ako sa 
obraz postupne rysuje, pýta si 
ďalšie a ďalšie.“

A čo Ťa inšpirovalo 
k takémuto umeniu? Mnohí 
tie veci považujeme za 
haraburdy, ktoré končia 
v smetiaku, Ty ich povyšuješ 
na nádherné umenie. Viem, 
o čom hovorím, lebo Ty si 
skromný a za umelca sa 
nepovažuješ. Tak hovor 

„No, keď už som sa dal na tvorbu, 
chcel som sa trocha odlíšiť od 
iných výtvarníkov, ktorých diela 
sú síce krásne, ale niekedy, nech 
mi prepáčia, na jedno kopyto. To 
je môj pocit, takto na mňa pôso-
bia. Klobúk dolu pred tými, ktorí 
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do svojej práce vnášajú invenciu a zhmotnia 
vlastné myšlienkové pochody.“

Ty sa s tými drobnými komponentmi 
asi v duchu rozprávaš: „Ty 
pôjdeš sem, teba dám sem, na 
toto miesto sa hodíš...“ Koľko 
obrazov si za tie roky vytvoril?

„Tak to teda neviem, takúto štatistiku som si 
nikdy neviedol. Ale za tie roky to budú už 
asi stovky.“

A kde vlastne čerpáš inšpiráciu? 
Ventiluješ napätie z roboty? Keď 
Ťa naštve vedúci, tak ho tam pre 
vlastnú úľavu nejako nainštaluješ, 
že nevie o tom nikto, iba Ty?

„Nie, vedúcich mám dobrých. Občas mi na 
niečo padne zrak a poviem si, že s týmto som 
ešte nerobil, skúsim. A ak tam viem pridať 

pomyselnú čerešničku na tortu, vyšlo to, s vý-
sledkom som spokojný.“

Tvoríš na „jeden nádych“ alebo 
postupne podľa chuti? Koľko 
času Ti zaberie jeden obraz?
„V závislosti od rozsahu kompozície od 1 dňa 
po 1-2 mesiace. Ale nakoľko zvyčajne nie 
som tlačený termínom, tak čas nie je mojim 
pánom, ale ja som pánom času.“ 

Je Ti z Tvojich diel niektoré najmilšie? 
Srdcu najbližšie, na ktoré si hrdý? 
Napríklad, máš niečo pekné v rodine 
a vyjadríš to takýmto spôsobom?

„Priznávam, že nie na všetko, čo som vytvo-
ril som hrdý. Ale prešiel som rôznymi obdo-
biami tvorby a stále sa snažím posúvať ďalej 
a hľadať nové inšpirácie. Či už v materiáloch,  
v technike alebo v obrazotvornosti... Ťažko 

povedať, ktoré sú mi alebo boli najmilšie. Ur-
čite boli aj také.“

Máš k svojej tvorbe nejaké 
životné krédo?

„Krédo? Možno: Keď máš talent a chceš, neub-
rániš sa. Skúsiš a pohltí ťa to. Bavím sa, tvo-
rím pre vlastné uspokojenie. A ak to poteší 
i niekoho iného, je to pre mňa zadosťučinenie 
a radosť z dobre vykonanej práce.“

Ivan, máš závidenia hodný talent, 
skúsil si. Bola to správna voľba. 
Tvoja vášeň Ťa pohltila. Nebráň 
sa a chci ešte dlho, predlho. Nech 
Ťa chuť tvoriť neprejde. My, Tvoji 
fanúšikovia, sa chceme kochať Tvojou 
fantáziou a obdivovať ju zhmotnenú 
v Tvojich dielach ešte dlho, predlho.

 n Text a foto: Mgr. Elena Klimová

VIANOČNÝ STÁNOK
 n  Na Námestí slobody stojí počas celého adventu bielo-modrý domček – vianočný 

stánok. Otvorený bude vždy v piatok, sobotu a nedeľu (okrem soboty 10. decembra) 
v čase od 14:00 do 19:00 hod. Budete sa pri ňom môcť zohriať teplým nápojom či niečím 
chutným pod zub, stretnúť sa s priateľmi či známymi, alebo si len jednoducho vychutnať 
všadeprítomnú (pred)vianočnú atmosféru ;)

Ak už Vás chytá tá správna 
predvianočná atmosféra, 

určite sa nezabudnite zastaviť 
aj v našej Informačnej 

kancelárií (INFOTUR), 
kde máte možnosť zakúpiť pre 
Vašich blízkych niečo malé, 
milé, originálne od našich 

lokálnych výrobcov. 
V ponuke máme výrobky 

z Prameňa na Súši, 
originálne fľaše na pálenku, 

výborný med priamo od 
včelára, keramické hrnčeky 

s rôznymi motívmi, knižky 
pre dospelých aj deti od 

miestnych autorov a mnoho 
iného.

Nenechávajte si nákup 
darčekov na poslednú 

chvíľu – otvorené máme 
do 22.12.2022!

1. Dom kultúry Javorina Stará Turá 3. OcÚ Vaďovce
2. OcÚ Lubina 4. OcÚ Krajné

5. T-štúdio s.r.o. kontaktná osoba
FB Tatiana Jurenčeková, tatiana.jurencekova@gmail.com

Predaj vianočných rýb
Predaj pstruhov 
do 10.12.2022 

cena 6 eur/1 kg živej váhy

od 15.12.2022 
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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Záhradkári  na Kopaničárském jarmeku
Po dvojročnej prestávke vynútenej proti-
covidovými opatreniami pripravili členovia 
Základnej organizácie SZZ (ZO) v spolupráci 
s vedením DK Javorina počas konania 
jesenného Kopaničárskeho jarmeku už 3. 
ročník výstavy ovocia a zeleniny. Nadviazali 
sme tak na tradíciu, ktorá sa konala v Dome 
kultúry už v prvých rokoch existencie našej 
organizácie.

Počasie, hlavne letné horúčavy a nedostatok 
zrážok nenasvedčovali tomu, že v našom re-
gióne bude dobrá úroda ovocia či zeleniny. 
Zrážky, ktoré predsa len prišli v druhej polo-
vici leta pomohli dohnať zameškané. Záhrad-
kári dopestovali úrodu, za ktorú sa nemusia 
hanbiť a tak sme boli radi, že sa nám podarilo 
zhromaždiť peknú paletu farebných a voňa-
vých exponátov a v spolupráci s predsedami 
osád usporiadať výstavu.

Tento rok sme doplnili výstavu súťažou, 
ktorú sme nazvali „Jablko našich záhrad“. 
Počas konania výstavy mohli návštevníci 
hlasovať ktorá odroda jablka sa im najviac 
páčila – svojím vzhľadom, vôňou, veľkosťou. 
V súťaži vyhral exponát odrody „Gloster“. Na 
záver výstavy bola z hlasovacích lístkov vy-
žrebovaná návštevníčka, ktorá obdržala košík 
jabĺk z úrody predsedu ZO.

Na výstave sme prezentovali celkom 110 
exponátov, z toho 23 odrôd jabĺk a 5 odrôd 
hrušiek. Z odrôd jabloní bolo najviac expo-
nátov Jonathan, Ontário, Spartan, Golden 
Delicius a Idared. Z hrušiek boli prezentova-
né odrody Konferencia, Wiliamsova, Fudži, 
Nashi, Grosdemange. Niektoré exponáty 
poskytli aj pestovatelia, ktorí nie sú členmi 

našej ZO.
Návštevníci mohli na výstave vidieť aj 

netradičné exponáty, napr.: kivi veľkoplo-
dé aj maloplodé, dulu, mišpuľu, machovku 
čerešňovú, cesnak sloní, čierne rajčiny, čili 
papričky, biele i modré druhy hrozna a ďalšie. 

Na spestrenie výstavy naše členky – záh-
radkárky ponúkli ochutnávku domácich ne-
tradičných džemov, veľký záujem bol o miš-
puľový a drienkový džem. Sušené jablká zasa 
chutili deťom, ktoré navštívili výstavu so svo-
jimi učiteľkami, alebo rodičmi.

Potešil nás veľký záujem návštevníkov 
o výstavu, ďakujeme za odbornú pomoc pri 
určení odrôd a tiež za otázky alebo konzul-
tácie. Záujem o výstavu ovocia a zeleniny bol 
nielen zo strany dospelých, ale aj detí – žiakov 
škôl, ktorí videli mnohé plody i odrody prvý-
krát na vlastné oči. 

Môžeme sa touto cestou i pochváliť, že 
naša ZO sa zúčastňuje i ďalších podobných 
akcií poriadaných Slovenským zväzom 

záhradkárov. Aktívne každoročne prezentu-
jeme exponáty našej úrody jabĺk na okresnej 
výstave ovocia v Novom Meste nad Váhom 
(ak sa konala) a tiež i na republikovej výstave 
„Jablko roka“ v Trenčíne, kde sa v roku 2021 
umiestnila odroda Rubín pestovateľky E. 
Horňákovej na druhom mieste.

Ďakujeme za návštevu vám všetkým, 
ktorí ste nás návštevou prišli povzbudiť pri 
našej práci, ktorú venujeme pestovaniu ovo-
cia i zeleniny v našich záhradkách a aj tým, 
ktorí nám zanechali svoj názor na výstavu 
v našej Knihe návštev. Podrobnejšie zhodno-
tenie výsledkov výstavy môžu záujemci vidieť 
v informačnej vitríne ZO pri vstupe do Klu-
bu dôchodcov na ulici gen. M. R. Štefánika 
č. 355/4, kde prezentujem i voľné záhrady 
v záhradkových osadách.

 n Ing. Štefan Chriašteľ, Eva Horňáková 
ZO SZZ Chrástnatá 15-9

 Romantický podvečer s knihami 
 Martiny Hlubockej
Čakanie na advent sme si sprí-
jemnili romantickým podveče-
rom v milej spoločnosti autorky 
historickej romance, rodáčky 
Martinky Krčovej, píšucej pod 
menom Martina Hlubocká. Na-
šim čitateľkám sme pripravili 
príjemnú atmosféru s malým 
pohostením pri dobrej káve a ro-
mantickom osvetlení. Pútavým 
rozprávaním o tom, kde berie 
inšpiráciu, či ako reagovali jej 
najbližší, nás milo pobavila. Pre-
zradila nám, kedy v sebe objavila 
talent písať a zistila, že ju písanie 
tohto žánru napĺňa. Jej začiatky 
a skúsenosti s vydávaním kníh 
môžu byť inšpiráciou pre tých, 

ktorí zatiaľ píšu len „do šuplíka“. 
Je dôkazom toho, že aj nevyriek-
nuté sny sa môžu plniť. Atmos-
féra bola veľmi priateľská a ná-
lada osviežujúca. Prekvapením 
pre priaznivcov bolo žrebovanie 
o jej knihy s osobným venova-
ním. Sme hrdé, že v našej krásnej 
knižnici sme mohli sprostredko-
vať jej prvú besedu pre čitateľky. 
Prezradila nám svoje ďalšie spi-
sovateľské aktivity a na čom teraz 
pracuje. Čitateľky mali množstvo 
otázok na autorku, takže beseda 
bola skutočne plodná. Veríme, že 
sa pri takýchto aktivitách bude-
me častejšie stretávať a možno 
aj pri jej autogramiáde. Naša 

knižnica ponúka skvelé využi-
tie na takéto podujatia. Teraz 
je ten správny čas, aby sa ľudia 
navzájom stretávali a príjemne 
trávili dlhé večery v spoločnos-
ti obľúbených kníh. O to viac je 
cennejšie, keď sa osobne stretnú 
s autorom knihy. V budúcnosti 
by sme radi pokračovali takými-
to milými aktivitami a budeme 
veľmi radi, keď si čitatelia nájdu 
čas a navštívia podujatia pre nich 
pripravované s láskou a úsmevom.  

ČAROVNÝ ADVENT 
V KNIŽNICI
Príchod najkrajších sviatkov 
roku si spríjemníme rozpráva-

ním a čítaním kníh s vianočnou 
tematikou. V detskom oddelení 
si budeme zároveň tvoriť malé 
vianočné dekorácie. Srdečne ví-
tame malých čitateľov s rodičmi.  

 n Mestská knižnica Kristíny 
Royovej
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Krásny štart športových talentov  
klubu športového aerobiku ST – súťaž jednotlivcov
V športe, akým je aerobik, patrí jeseň aj súťažiam jednotlivcov. Náš Klub sa zapojil okrem 
skupinových súťaží aj  do celosezónnej  súťaže AEROBIK TOUR 2022 jednotlivcov,  ktoré 
prebiehajú počas víkendových dní v rôznych miestach ČR a SR.

Odštartovali sme ju 9. 10. 2022 vo vynika-
júcej atmosfére plnej úsmevov a radosti detí 
z tohto športu v Ostrave na AEROBIK CUP 
Ostrava a vzhľadom na vzdialenosť v men-
šom počte zastúpenia detí, ale napriek tomu  
s krásnou reprezentáciou a výsledkami, čím 
sme hrdí na pripravenosť detí.

V najmladšej kategórii 5-6 r. obsadila zo 
všetkých Anetka Galbavá 2. miesto

V kategórii 7-8 rokov si v nemalej konku-
rencii vysúťažila 2. miesto Eliška Galbavá.

Kristínka Bilová si užila semifinálové 
kolo vo veľmi početnej kategórii 11-13 r. so 
zdieľaným umiestnením od 7. miesta.

Sobota 5. 11. 2022 patrila v Tlumačove 

zasa aerobiku a deťom, ktoré ním žijú. V na-
ozaj veľkej účasti detí si prišlo zasúťažiť aj 
14 detí z nášho klubu a v niekoľko kolových 
postupových blokoch si zacvičili 4 vekové ka-
tegórie. Klobúk dolu pred kategóriou 5-6 ro-
kov a 7-8 rokov, kt. museli zvládnuť základné 
kolo, semifinálové kolo a teda niektorí vďaka 
ich šikovnosti aj finále. Ale slečny si úplne 
užívali tento pohyb a bolo krásne i pre oko 
rodičov a všetkých fanúšikov sledovať krásne 
športové a estetické prevedenie.

Obzvlášť sme potešení a šťastní z výsled-
kov kategórie detí do 6 rokov (trojkolové). Tu 
sa umiestnili na 3. mieste Eliška Šimková, 
zlatá medaila a teda 1. miesto patrilo Anetke 

Galbavej, do zaslúženého finá-
le sa tiež prebojovala Kristínka 
Dlhá.

V kategórii detí 7-8 rokov 
si zasúťažili v základnom kole 
Olivka Pilátová, Nikolka Raga-
nová a Ester Šimková. V semi-
finálovom kole si zacvičila tiež 
Karinka Králková a Vaneske 
Makytovej, Nelke Lackovičovej 
a Eliške Galbavej sa podarilo cez 
základné kolo a semifinále pre-
bojovať až do finále.

V kategórii detí 9-10 rokov 
náš klub zastúpili Evka a Alicka 

Pechové a v kategórii detí 11-13 rokov Do-
rotka Beňová a Nikolka Antalová.

Veľká vďaka patrí mestu Stará Turá a ro-
dičom, ďakujeme za krásnu reprezentáciu 
detí z nášho mestečka, ktoré je naplnené 
športom a aktivitami, sme veľmi pyšní na deti 
a tešíme sa na ďalšie kolá a súťaže výdatnej 
jesennej časti.

 n Trénerky klubu KŠA ST 
foto: KŠA ST

Výborný začiatok súťaží 
stolných tenistov
Po dvoch sezónach ovplyvnených pandémiou, 
z ktorých bola tá v rokoch 2020/2021 úplne 
zrušená a v rokoch 2021/2022 sa odohrala len 
prvá časť, tu máme sezónu novú, ktorá sa už 
snáď odohrá bez obmedzení. A náš klub ju 
začal veľmi dobre. V 3. lige je „A“ družstvo 
po štvrtom kole na 2. mieste a v 5. lige je „B“ 
družstvo po desiatom kole na 3. mieste.  

V 3. lige si „A“ družstvo v zložení Len-
ka Dzurová, Ľudovít Mikláš, Jaroslav Dzuro, 
Miroslav Viselka a Erik Malek v úvodnom 
kole poradilo s STK Prievidza 10:8 a s STO 
Sokol Handlová 14:4. Potom nasledovali 

domáce výhry s Keraming Trenčín B 16:2, 
STK EURO Drietoma 13:5 a prehra v No-
vom Meste nad Váhom 5:13. Vo štvrtom kole 
prišla tesná výhra s STK TEVOS Drogérie 
Partizánske B 10:8 a zatiaľ posledné stret-
nutie s STK Veľké Uherce B sa skončilo vý-
sledkom 11:7. Najlepšiu úspešnosť z nášho 
družstva má Lenka Dzurová. Lenka hrá aj 
ženskú Extraligu v klube TTC Majcichov, 
kde je na mimoriadnom hosťovaní. Sme preto 
veľmi radi, že stále hrá aj za náš klub.

V 5. lige hrá „B“ družstvo v obsadení 
Michal Vrzala, Miroslav Viselka, Ján Dvoran, 

Rudolf Hvožďara, Miroslav Rojko, Ladislav 
Rácz a Milan Buno. „Béčko“ má len jednu 
prehru s lídrom súťaže z Trenčína (Kera-
ming C). Z ostatných výsledkov sú to výhry 
nad Spartakom Myjava 10:8 a Keramingom 
Trenčín D 15:3. Najlepšiu úspešnosť v muž-
stve a tiež aj v celej súťaži má Michal Vrzala.

Ďakujeme mestu Stará Turá za podporu, 
vďaka ktorej môžeme pokračovať v súťažiach 
a tiež spoločnosti JUSTUR s r.o.

 n Erik Malek 
STK Stará turá
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11:00 hod. - DFS Turanček
12:00 hod. - ĽH Polun
13:00 hod. - Deti z CVČ
14:00 hod. - Ženský spevácky 
                        zbor z Kunovíc
15:30 hod. - Cimbalová muzika
                       Mustra zo Strání

MESTO 
STARÁ 
TURÁ

TECHNICKÉ SLUŽBY
STARÁ TURÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

STARÁ TURÁPZ LES STARÁ TURÁ

LESOTUR S.R.O.

Výstava "Keď tvorenie je radosť"
Izba tradičného bývania

Káva, čaj, kapustnica
Predaj remeselných výrobkov

10:00 - 14:00 Tvorivé dielne pre deti

Dobrovoľná zbierka
na charitatívny účet mesta

na Námestí slobody


