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KA Slávnostný program: Handrláci 
a hauzíreri – oživené remeslo
23. január, DK Javorina

Progres a ich hostia – 
zábavno hudobný program
25. január, DK Javorina

Kopaničiarsky ples
7. február, KD Papraď

Vážení spoluobčania,
mnohí z nás na 
sklonku odchá-
dzajúceho roka 
hodnotia uply-
nulý rok 2014. 
Každý z nás sa 
ho snažil prežiť 

tak, ako najlepšie vedel a ako mu to jeho 
životná situácia dovoľovala. Pre niekto-
rých bol možno rokom úspešným a ra-
dostným, pre iných možno rokom, ktorý 
nepatril k tým najlepším a chcú ho čo 
najrýchlejšie hodiť za hlavu. 

Pre mňa osobne bol najmä rokom 
veľkej zmeny. Po malej prestávke som sa 
opäť rozhodla zabojovať o Vašu dôveru 
a kandidovala som v komunálnych voľ-
bách za primátorku mesta. Ďakujem ešte 
raz všetkým, ktorí mi odovzdali svoj hlas 
a podporili ma v uplynulých voľbách. 
Je to veľká zodpovednosť a verte mi, že 
svojou prácou na Mestskom úrade sa 
budem snažiť pracovať naplno nielen 
pre mojich voličov, ale všetkých obča-

nov Starej Turej. Verím, že v spolupráci 
s poslancami mestského zastupiteľstva 
sa mi to podarí a spoločne nesklameme 
Vašu dôveru. Rada by som poďakovala 
minulému vedeniu mesta a mestskému 
zastupiteľstvu, ktorí sa pričinili o rozvoj 
a zveľadenie nášho mesta a zanechali ho 
vo veľmi dobrej finančnej kondícií. Dali 
nám tak možnosť rozvíjať Starú Turú aj 
v ďalšom volebnom období. 

Do nového roka sa budeme snažiť 
dokončiť rozpracované projekty z mi-
nulých rokov a hľadať možnosti na prí-
pravu a  realizáciu nových projektov. 
Chceme skvalitniť podmienky života 
všetkých vekových i sociálnych skupín 
mesta a  poskytnúť občanom kvalitné 
a  dostupné služby mestského úradu. 
Takisto chceme pracovať na jednotli-
vých bodoch môjho volebného progra-
mu, ktoré zosúladíme s  predstavami 
poslancov mestského zastupiteľstva.  

V nastávajúcom novom roku Vám 
v mene mojom i v mene Mestského za-

stupiteľstva a zamestnancov Mestského 
úradu prajem najmä veľa zdravia, šťastia, 
osobných i  pracovných úspechov, po-
hody a prosperity vo Vašich rodinách.  
Nech sa nám spoločne podarí realizovať 
ciele, ktoré sme si predsavzali a nech sa 
v našom meste udomácnia súdržnosť, to-
lerancia a vzájomná úcta a porozumenie. 

Prajem Vám úspešný nový rok 2015.
Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta 

Všetkým čitateľom, prispievateľom a spolupracovníkom 
praje redakcia Staroturianskeho spravodajcu najmä 

veľa zdravia, ale aj dostatok šťastia, lásky a vzájomného 
porozumenia v novom roku 2015. 

PF 2015
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Ustanovujúce zasadnutie MsZ
Koniec roka sa na mestskom úrade niesol 
v znamení končiaceho sa volebného obdo-
bia primátora Ing. Jána Kišša a poslancov 
mestského zastupiteľstva, ktorí pracovali 
pre mesto v  uplynulom volebnom obdo-
bí. V polovici decembra – 15.12.2014 - sa 
uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie no-
vozvoleného zastupiteľstva mesta Stará 
Turá. Predsedníčka miestnej volebnej ko-
misie JUDr. Iveta Gavačová oboznámila 
prítomných starých i  nových poslancov, 
pracovníkov mestských organizácií, mest-
ského úradu, ale i  prítomných občanov 
s výsledkami novembrových komunálnych 
volieb. Novozvolená primátorka Ing. Anna 
Halinárová zložila sľub primátora do rúk od-
chádzajúcej vedúcej osobnosti mesta - Ing. 
Jána Kišša, prevzala insígnie mesta, a tým 

sa oficiálne stala novou primátorkou mesta 
Stará Turá. Svoj sľub primátorke zložili i tri-
násti noví poslanci mestského zastupiteľstva. 
Poslanci v ďalšom programe zastupiteľstva 
odsúhlasili zriadenie komisií mestského 
zastupiteľstva, zvolili si nových predsedov 
a členov komisií, schválili i sobášiacich pre 
toto volebné obdobie. Ďalej bol schválený 
plat novej primátorky mesta, termíny zasad-
nutí MsZ pre rok 2015, rozpočtové opatrenia 
a V. zmena rozpočtu na r. 2014, programový 
rozpočet mesta Stará Turá na r. 2015 – 2017 
vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky mes-
ta a program rozvoja bývania mesta Stará 
Turá na r. 2014-2020. Prvé pracovné zasad-
nutie MsZ Stará Turá v roku 2015 sa usku-
toční 15. januára 2015 o 15.00 hodine. 

Lívia Boorová

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom prvom zasadnutí 
v novom zložení od novembrových volieb odsúhlasilo 
programový rozpočet mesta pre roky 2015 až 2017

Rozpočet Mesta Stará Turá na roky 2015-2017 
je zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2015 je 
záväzný, rozpočty na roky 2016-2017 sú orien-
tačné a vyjadrujú zámery rozvoja mesta pre toto 
obdobie.

Celkový rozpočet na rok 2015 je zostavený 
ako vyrovnaný, výsledok hospodárenia bežného 
rozpočtu je prebytok vo výške 246 730 € a kapitá-
lový rozpočet vykazuje schodok vo výške 766 060 
€. Celkový výsledok hospodárenia podľa metodi-
ky ESA 95 je schodok vo výške 519 330 € a tento 
je krytý príjmom finančných operácii. Celkové 
príjmy rozpočtu na rok 2015 sú rozpočtované vo 
výške 6 854 tis. €, najvýznamnejším príjmom sú 
štátne dotácie, ktorých výška včítane podielových 
daní je rozpočtovaná sumou 3,3 mil. €. Z vlast-
ných príjmov mesta významné čiastky dosahujú 
miestne dane, ktoré sú na rok 2015 rozpočtované 
v čiastke 861 tis. € a príjmy z prenájmov nehnu-
teľností, v čiastke 342 tis. €. Investičné akcie, kto-
rých realizácia je naplánovaná na rok 2015 budú 
z veľkej časti financované z eurofondov, celkový 
príjem refundovaných výdavkov je rozpočtovaný 
sumou 1 464 tis. €. Výdavky bežného rozpočtu 
sú rozpočtované v sume 4 501 tis. € a budú vy-
nakladané na poskytovanie základných služieb 
pre obyvateľov nášho mesta v oblasti školstva, 
kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, bezpeč-
nosti a verejného poriadku a ostatných nemenej 
dôležitých oblastí verejnej správy. Kapitálové vý-
davky nadväzujú na stav v minulosti rozpracova-
ných investičných akcií financovaných z rozpočtu 
mesta a s podporou fondov EU. Zahrňujú tiež prí-
pravu nových investičných zámerov. Na rok 2015 
mesto rozpočtuje na kapitálové výdavky sumu 2 
270 tis. €, ktoré použije na realizáciu investičných 
akcií: Triediaca linka odpadov, na ktorú je v roku 
2015 rozpočtovaná suma 557 tis. €, rekonštrukcia 
a zateplenie materskej školy na Hurbanovej ulici 

č. 153 v sume 200 tis. €, zateplenie telocvične na 
Komenského ulici v sume 111 tis. € a prestavba 
ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko 
v sume 220 tis. €. Financovanie vyššie uvedených 
projektov v celkovej sume 1 088 tis € by malo 
byť zabezpečené z prostriedkov európskej únie. 
Z vlastných prostriedkov mesta by mal byť re-
alizovaný celý rad drobných investičných akcií, 
z ktorých najvýznamnejšia bude kúpa vysoko-
zdvižnej plošiny pre Technické služby mesta Stará 
Turá a rekonštrukcia detských ihrísk. Najväčšou 
investičnou akciou, ktorá sa bude v roku 2015 
realizovať, bude kúpa bytového domu so 14 

bytovými jednotkami v celkovej hodnote 625 tis. 
€. Táto akcia bude financovaná z úveru od ŠFRB 
vo výške 375 tis. € a dotáciou od MDVaRR SR 
vo výške 250 tis. €. Podrobné členenie príjmov 
i výdavkov rozpočtu mesta na rok 2015 nájdete 
na internetovej stránke mesta.

A na záver ešte jedna pozitívna informácia 
pre občanov nášho mesta – dane z nehnuteľnos-
tí, dane za psov a tiež i poplatky za komunálny 
odpad sa v roku 2015 zvyšovať nebudú.

Ing. Jaroslav Holota 
vedúci ekonomického oddelenia

Sumarizácia príjmov a výdavkov PR 2015
Program

Rozpočet 2015
Bežný Kapitálový Fin. operácie Spolu

1. Plánovanie, manažment a kontrola 139.925 17.000 0 156.925
2. Propagácia a marketing 4.253 0 0 4.253
3. Interné služby 247.617 574.284 0 821.901
4. Ostatné služby 4.350 8.585 0 12.935
5. Bezpečnosť, právo a poriadok 352.154 272.566 3.942 628.662
6. Odpadové hospodárstvo 196.200 0 0 196.200
7. Komunikácie 193.600 85.000 0 278.600
8. Doprava 3.350 5.500 0 8.850
9. Vzdelávanie 2.041.570 329.030 0 2.370.600
10. Šport 80.247 220.100 0 300.347
11. Kultúra 167.338 11.000 0 178.338
12. Prostredie pre život 94.107 117.168 41.040 252.315
13. Sociálna starostlivosť 216.700 1.000 0 217.700
14. Bývanie 28.328 628.500 39.069 695.897
15. Administratíva 730.929 0 0 730.929
Výdavky spolu: 4.500.668 2.269.733 84.051 6.854.452
Príjmy spolu: 4.747.398 1.503.673 603.381 6.854.452
Rozdiel príjmov a výdavkov: 246.730 -766.060 519.330 0
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Poďakovanie
Členky komisie pre sociálne veci a býva-
nie a  ochotné dobrovoľníčky sa aj tento 
rok s chuťou a nadšením pustili do varenia 
skvelého punču, predajom ktorého sa snaží-
me získať financie na pomoc ľuďom v Starej 
Turej, ktorí túto potrebujú. K predaju pun-
ču už tradične patrí i zbierka do charity. 
S radosťou môžeme oznámiť, že úspešnosť 
tohtoročných aktivít našej komisie bola nad 
očakávanie. Predajom punču sme získali 
1 287,34 € a zbierkou do charitatívneho 
účtu 525,38 €. Celková čiastka, ktorou sa 
naplnil charitatívny účet je 1 812,72 €. 

Sľubujeme, že tieto peniaze s rozváž-
nosťou a zodpovednosťou rozdelíme ľuďom 
a rodinám, ktorí našu pomoc potrebujú. 
Aj vďaka Vám máme možnosť napomôcť 
ľuďom v zložitých situáciách. Vážime si to 
a ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú 
robiť dobré veci.

Júlia Bublavá za komisiu pre 
sociálne veci a bývanie

Vážení spoluobčania,
v uplynulom roku sme Vás sériou článkov začali 
informovať o práci mestských lesníkov, či už to 
bolo o lesníctve všeobecne alebo o lesoch mes-
ta Stará Turá. O to radšej budeme pokračovať aj 
v tomto významnom roku, kedy mestská spoloč-
nosť Lesotur oslávi 20. výročie svojej existencie. 
Pri tejto príležitosti plánujeme uskutočniť viacero 
akcií, či už pre odbornú i laickú verejnosť. Tento 
rok uplynie 350 rokov od času, kedy Staroturanci 
získali priľahlé lesy do vlastníctva a 131 rokov od 
vyhotovenia prvého lesného hospodárskeho plánu 
na území lesov mesta Stará Turá. Aj vďaka takým 
dokumentom, ale hlavne vzťahu miestneho obyva-
teľstva ku svojim lesom sa darí spravovať lesy s pra-
videlným  udržateľným výnosom. Ukázalo sa, že 
jedine pomocou pevného ukotvenia v dlhodobom 
hospodárskom plánovaní sa darí spájať rôznorodé 
záujmy obyvateľstva na benefitoch z lesa. 

Aj do budúcna plánujeme dôraznejšie uplat-
ňovať protipovodňové a  protierózne opatrenia 
a  popri hlavnom hospodárskom poslaní pod-
porovať rozumné rekreačné využívanie lesného 

majetku na účely turistiky, poľovníctva, rybárstva 
a iných aktivít. Treba si však uvedomiť, že všetky 
tieto činnosti majú výrazný dopad na lesný eko-
systém a sú prospešné pre všetkých občanov len 
ak fungujú vo vzájomnej synergii. Dodržiavanie 
zákona i vzájomná tolerancia záujmových skupín 
obyvateľstva vykonávajúcich svoje aktivity na les-
ných pozemkoch mesta je podmienkou pre dobré 
občianske spolužitie. Preto budeme naďalej dôsled-
ní pri ochrane lesného majetku ako strategického 
majetku mesta Stará Turá. 

Taktiež kvalitné zásobovanie palivovým dre-
vom ako služba občanom, je pre nás jednou z pri-
orít. Aj tento rok zabezpečíme dostatok zľavneného 
palivového dreva pre obyvateľov mesta, ktorí sú 
jednak dlhoročnými pravidelnými odberateľmi 
a trpezlivo znášajú záťaž vyplývajúcu z dopravy 
dreva. 

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí s nami spo-
lupracovali i boli nápomocní pri odhaľovaní ne-
legálnej činnosti na našom spoločnom majetku. 
Spolu s celým kolektívom pracovníkov spoločnosti 
Lesotur, s. r. o. Vám prajem v novom roku veľa 
zdravia, šťastia a spokojnosti s našou prácou.

Ivan Durec a kolektív Lesotur, s. r. o. 

Referendum o rodine 
sa uskutoční na základe Rozhodnutia prezidenta Slovenskej repub-
liky zo dňa 27. novembra 2014 o vyhlásení referenda podľa čl. 95 
ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa 
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. 
o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z.z. na 
základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014.

Referendum sa uskutoční  v sobotu 7. februára 2015 
v čase od 7,00 – 22,00 hod.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

V Starej Turej 3. 12. 2014 Ing. Ján Kišš, primátor mesta

Miesto konania volieb
Okrsok č. 1 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie-
veľká zasadačka č. dv. 136

Mesto
Družstevná 430-452, 454, 456-481,  483-485, 487-501, 

507-512, 677, 680, 689-690, 692-693, 740, 745
Hurbanova 156-157, 3157
Podjavorinskej 516, 519, 524-535
SNP 3, 265-266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675
Okrsok č. 2 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Základná škola, 
Hurbanova ul. č. 128/25

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 
pre voličov bývajúcich na ulici

Požiarna zbrojnica, 
Mýtna ul. č. 554/18, I. posch.

Dubník  I. a II. 1111, 1190, 1320
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 612-652, 712-723, 741
Lúčna 3024-3026, 3028-3030
Mýtna 290, 537, 539, 541, 544-553, 555-557, 595
Němcovej 654-659
Sadová 3000-3010, 3012-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3033, 3037
Štúrova 127, 559-594, 596-611, 653, 683-

687, 738, 739, 750
Uhrova 660-673, 701-711
Okrsok č. 4 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Jiráskova ul. č. 168/16, Prevak, 
bývalé dets. jasle, prízemie

Dibrovova 220-229, 232-238, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 195, 196
Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201-217, 764-771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Dom kultúry Javorina 
č. 378/55, učebňa č. 82

Gen. M. R. Štefánika 363-368, 383-385
Lipová 369-371
SNP 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, býv. kaviareň

Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 304, 308-317
Holubyho 283, 289, 335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263
Okrsok č. 7 – 
Drgoňova dolina

Požiarna zbrojnica, 
I. poschodie č. d. 1239

Černochov vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330
Drgoňova dolina 1203-1254, 1316, 1324, 1327
Durcova dolina 1297-1315, 1323, 1328, 1332-1333
Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom, č. d. 1569
Jazviny 1726--1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1728, 1791-1798, 1800-1804, 

1809, 1811, 1813, 1817-1818, 1820-1821, 
1823, 1825, 1829, 1835

U Mikulcov 1759-1789
Okrsok č. 9 – Topolecká Požiarna zbrojnica č. d. 2118
Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2255, 2258, 2260, 2265-2266, 

2269, 2274-2276, 2281, 2282, 2284
Okrsok č. 10 – Súš Požiarna zbrojnica č. d. 2462
Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2526, 2600, 2605, 2608, 

2626, 2637, 2638
Trávniky 2551-2599, 2601-2604, 2607, 

2613-2614, 2621, 2630, 2635
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612
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Nový rok
S novým rokom nová nádej,

nové plány,
predsavzatia, túžby.

Začnime po novom,
odlož hnev a zášť,

zabudni na zloby, príkoria.

V jednom mešci trpezlivosť,
v tom druhom je pokora,
v treťom láska, pýta sa,
či je pre nás závislosť.

A tak prajme všetkým,
čo kto nemá, aby získal,
nech je zdravia, chleba,

to je hlavné, čo nám treba...

J. Trúsiková

Sociálna pomoc a sociálne služby 
poskytované občanom mesta Stará Turá II. časť 
V prvej časti nášho článku, 
uverejneného v minulom čísle 
Staroturianskeho spravodajcu, 
sme vám priblížili aké sociálne 
služby mesto Stará Turá posky-
tuje svojim občanom a postup 
pri ich vybavovaní. Druhá časť 
nášho príspevku vám poskytne 
informáciu o ďalších formách 
sociálnej pomoci, poskytova-
ných Mestom Stará Turá.  

Úlohou sociálnej pomoci je iba po-
máhať občanovi prekonať jeho krí-
zovú situáciu, pričom sa očakáva, 
že občan sám bude aktívne hľadať 
východiská a spôsoby jej riešenia.

O akú sociálnu dávku môžete 
požiadať mesto?
V  zmysle zákona č. 417/2013 Z. 
z. o  pomoci v  hmotnej núdzi, 
Všeobecne záväzného nariadenia 
(VZN) Mesta Stará Turá č. 7/2014 
– Nar. o poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi a mimoriad-
nej sociálnej dávky obyvateľom mes-
ta Stará Turá, zákona č. 305/2005 Z. 
z. o  sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele a VZN Mesta 
Stará Turá č. 2/2012 – Nar. o postu-
pe pri poskytovaní finančných prí-
spevkov na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately Mesto Stará Turá 
môže poskytnúť nasledovné sociál-
ne dávky a príspevky:

Jednorazová dávka v hmotnej 
núdzi
Občan/rodina mesta Stará Turá 
môže o túto dávku požiadať vtedy, 
ak je poberateľom dávky a príspev-
kov v hmotnej núdzi z úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny, ocitol 
sa v  nepriaznivej životnej situácii 
a nemá voči mestu Stará Turá ani 
voči organizáciám, ktorých zria-
ďovateľom je mesto Stará Turá, 
žiadne finančné záväzky (napr. ne-
zaplatenú daň z nehnuteľnosti, ná-
jomné za užívanie mestského bytu 
a pod.).  Dávka sa poskytuje najmä 
na úhradu mimoriadnych výdavkov 
na nevyhnutné ošatenie, základné 
vybavenie domácnosti, zakúpenie 
školských potrieb a  mimoriadne 
liečebné výdavky. 

Mimoriadna sociálna dávka 
O túto dávku môže požiadať občan/
rodina, ktorý nemá príjem vyšší ako 
1,8 násobok sumy životného mini-
ma, na riešenie jeho nepriaznivej si-
tuácie, v ktorej sa ocitol v dôsledku 

sociálnej udalosti (napr. vznik in-
validity, materstvo, výchova detí, 
náhle úmrtie člena rodiny) alebo 
mimoriadnej udalosti (napr. živel-
ná pohroma) a nedokáže túto situ-
áciu zvládnuť vlastnými silami ani 
za pomoci rodiny.
Jednorazová dávka v hmotnej nú-
dzi a mimoriadna sociálna dávka je 
dobrovoľný príspevok mesta obča-
novi, na ktorý nie je právny nárok. 
Poskytujú sa z vyčlenených finanč-
ných prostriedkov rozpočtu mesta. 
Pri ich vyplácaní Mesto Stará Turá 
posudzuje splnenie podmienok 
v  každom prípade individuálne. 
Poverený zamestnanec mesta je 
oprávnený preveriť sociálnu situáciu 
občana, bytové a majetkové pome-
ry priamo v jeho domácnosti. O po-
skytnutí dávky rozhoduje primátor 
mesta po zohľadnení stanoviska 
Komisie pre sociálne veci a bývanie 
pri MsZ Stará Turá. 

Jednorazový príspevok pre 
narodené dieťa
Rodič dieťaťa môže požiadať o jed-
norazový príspevok pre každé svoje 
narodené dieťa za podmienky, že 
žiadateľ aj dieťa majú v meste trva-
lý pobyt a žiadateľ nemá voči mes-
tu Stará Turá žiadny záväzok (napr. 
nezaplatený poplatok za smeti, ná-
jomné za mestský byt a pod.). Tento 
príspevok je taktiež dobrovoľná po-
moc mesta občanovi.   

Charitatívna pomoc 
Občanom, ktorí sa nie vlastným pri-
činením dostali do mimoriadne váž-
neho stavu sociálnej  núdze (napr. 
pri postihnutí živelnou pohromou, 
občanom s  ŤZP na mimoriadne 
zvýšené liečebné náklady, pri úmr-
tí v sociálne odkázanej rodine a i.) 
poskytuje Mesto Stará Turá soci-
álnu pomoc z charitatívneho účtu. 
Tento účet funguje len na báze dob-
rovoľných finančných príspevkov 
od fyzických a  právnických osôb. 
O poskytnutí charitatívnej pomoci 
rozhoduje Komisia pre sociálne veci 
a bývanie pri MsZ Stará Turá.

Sociálno-právna ochrana 
a sociálna kuratela
Mesto poskytuje finančné prí-
spevky na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a soci-
álnej kurately podľa VZN č. 2/2012. 
V zmysle uvedeného VZN po splne-
ní podmienok môže mesto občanovi 
poskytnúť príspevok na dopravu do 
a z detského domova, v ktorom je 

umiestnené jeho dieťa a príspevok 
na úpravu a obnovu rodinných po-
merov dieťaťa umiestneného v det-
skom domove. 
Okrem týchto príspevkov za urči-
tých podmienok mesto poskytuje do 
detského domova aj  príspevok na 
tvorbu úspor dieťaťa umiestneného 
v detskom domove. 

Inštitút osobitného príjemcu 
prídavku na dieťa, dávky 
a príspevkov v hmotnej núdzi, 
rodičovského príspevku
Mesto vykonáva funkciu osobitného 
príjemcu uvedených dávok, vyplá-
caných úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny v prípade, ak opráv-
nená osoba nevyužíva uvedené fi-
nančné prostriedky na stanovený 
účel alebo ak dieťa zanedbáva po-
vinnú školskú dochádzku. 
Úlohou osobitného príjemcu je po-
užiť finančné prostriedky účelne 
v prospech dieťaťa alebo oprávne-
ného občana.   

Azylové ubytovanie  
Mesto Stará Turá má k  dispozícii 
azylovú izbu zriadenú výlučne na 
krátkodobé núdzové ubytovanie 
obyvateľa mesta Stará Turá, ktorý 
sa ocitol v akútnej krízovej situá-
cii a nemá možnosť okamžite riešiť 
ubytovanie iným spôsobom. Súhlas 
s umiestnením občana do azylovej 
izby vydáva Komisia pre sociálne 
veci a bývanie pri MsZ Stará Turá 
po overení a  posúdení situácie 
žiadateľa. 

Ako treba postupovať pri 
vybavovaní sociálnej dávky?
Občan musí na sociálne oddelenie 
MsÚ Stará Turá podať písomnú 
žiadosť. V žiadosti je treba uviesť 
osobné údaje žiadateľa a spoločne 
posudzovaných osôb (t. j. manžel/-
ka, rodič dieťaťa, deti), výšku príjmov 
všetkých osôb, o akú dávku žiada, 

na aký účel ju potrebuje a z akého 
dôvodu. Uvedené skutočnosti musí 
riadne zdokladovať napr. potvrdenie 
o  príjmoch, doklady o  majetku, 
prípadne iné doklady, podľa druhu 
dávky a iných skutočností. Tlačivá 
žiadostí sú občanom k dispozícii na 
sociálnom oddelení MsÚ Stará Turá 
alebo na http://www.staratura.sk/
oddelenie-skolstva-a-socialnych-
veci-tlaciva/. 

Občan, ktorý chce požiadať 
o  sociálnu dávku získa potrebné   
informácie: 
• osobne na sociálnom oddelení 

MsÚ Stará Turá, 
• telefonicky na tel. čísle 7461645, 

0915 984306,  
• na internete: http://www.

staratura.sk/vseobecne-zavaene-
nariadenia-platne/.

Ivona Barbušinová 
Sociálne oddelenie MsÚ

OBČIANSKA INZERCIA

• Predám záhradu – Chrasnatá, osada č. 2. Kontakt: 
032/ 776 4606.

• Vezmem do dlhodobého prenájmu 2 – 3 izbový 
byt na Starej Turej. Tel. č.: 0944 218 806.

• Kúpim 3 izbový byt v Starej Turej v primeranej cene 
k stavu bytu. Tel. č.: 0944 394 655.

• Ponúkam služby starejšieho pre svadobnú 
hostinu pre Starú Turú a okolie za výhodnú cenu. Tel. 
č.: 0908 810 820.
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Základná škola v Starej Turej Hurbanova ul. 128/25
O Z N A M U J E

že ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka bude v dňoch 4. a 5. februára 
2015 /t.j. streda a štvrtok/ v budove na Ul. J. A. Komenského v I. 
pavilóne v čase od 13.00 do 16.30 hod. Na zápis je potrebné 
priniesť: rodný list dieťaťa, zápisný lístok, preukaz totožnosti. 
Prineste si so sebou peniaze na učebné pomôcky. Zápisný lístok si 
rodičia môžu vyzdvihnúť v MŠ, ktorú dieťa navštevuje, prípadne 
priamo v základnej škole.

Výstava STREDOŠKOLÁK 2014 Trenčín
Vo štvrtok 20. novembra 2014 sa na tren-
čianskom výstavisku Expo Center začal už 
16. ročník výstavy STREDOŠKOLÁK. Výstavu 
otvoril predseda TSK Jaroslav Baška spolu 
s generálnym riaditeľom Expo Centra, Pav-
lom Hozlárom, dekanom Fakulty špeciálnej 
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka, Jozefom Kasalom a riaditeľkou 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Trenčíne, Zdenkou Tvrdou.

Výstava STREDOŠKOLÁK vytvorila vhod-
nú príležitosť pre propagáciu stredných od-
borných škôl a iných vzdelávacích inštitúcií 
a priamou prezentáciou zároveň sprostred-
kovala žiakom základných škôl informácie 
o možnostiach ich ďalšieho štúdia. Výstava 
ponúkla žiakom základných škôl možnosť 
vybrať si zo širšej ponuky stredných škôl, 
umožnila im stretnúť sa s učiteľmi a žiakmi 
týchto škôl a bližšie sa oboznámiť s ich štu-
dijnými programami. Svoju školu v stánku 
naplnenom modernými technológiami 
prezentovali aj učitelia a  žiaci Strednej 
odbornej školy v Starej Turej.

Jedným zo spokojných návštevníkov 
veľtrhu bol aj predseda TSK Jaroslav Baška, 
ktorý si podrobne prezrel všetky expozície 

vystavujúcich stredných škôl a  stretol sa 
s účastníkmi veľtrhu.

Tak ako po minulé roky, aj tentokrát bola 
v rámci výstavy pripravená  „Súťaž o najlep-
ší exponát výstavy”.  Víťazov vyberala päť 
členná komisia. Ceny odovzdávali predse-
da TSK Jaroslav Baška, riaditeľ výstaviska 
EXPO CENTER Pavol Hozlár a predseda 
hodnotiacej komisie Ján Zápotočný z od-
boru školstva TSK.

„Cenu predsedu 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
za tvorivý prínos“ 
získala Stredná od-
borná škola Stará 
Turá za „Učebnú 
pomôcku automa-
tizácie s  použitím 
PLC a frekvenčných 
meničov“.

Trenčianska regionálna komora SOPK 
a Trenčiansky samosprávny kraj zorgani-
zovali v druhý deň výstavy (21. 11. 2014) 
Stretnutie stredných odborných škôl a fi-
riem, ktorého cieľom bolo priblížiť potreby 

podnikateľského prostredia Trenčianskeho 
kraja strednému odbornému školstvu a pre-
hĺbiť vzájomnú spoluprácu stredných odbor-
ných škôl s firmami.

Konferenciu otvoril riaditeľ Úradu 
TSK Juraj Gerlici. Prednášajúcimi v rám-
ci konferencie boli Ing. Ján Václav, riaditeľ 
Trenčianskej regionálnej komory SOPK, Ing. 
Daniela Hilčíková z odboru školstva TSK, 
Ing. Ladislav Kováč, zástupca národného 
projektu „Rozvoj stredného odborného 
vzdelávania“. Ing. Milan Duroška, riaditeľ 
SOŠ Stará Turá prezentoval spolu s firmami  
Elster, s. r. o., Stará Turá, LEONI Slovakia, 
Stará Turá, OMS, spol. s. r.o., Dojč  a ABB 
Slovensko možnosti štúdia v škole, problémy 
odborného vzdelávania v súčasnosti a spolu-
prácu školy s firmami, ako aj ďalšie možnosti 
jej rozvoja. SOŠ Stará Turá

13. ročník súťaže žiakov v hre na drevené 
dychové nástroje – Čarovná flauta

V dňoch 19.- 21. novembra sa v obci Nižná konal 13. ročník ce-
loslovenskej súťaže žiakov Základných umeleckých škôl v hre na 
drevené dychové nástroje – Čarovná flauta. Dlhoročnou tradíciou 
táto súťaž získala na prestíži a žiaci, ktorí sa jej zúčastňujú majú 
jedinečnú príležitosť stretnúť sa a porovnať svoje kvality s tými 
najlepšími a najtalentovanejšími rovesníkmi na Slovensku. Skutoč-
ne môžem potvrdiť, že úroveň tejto príjemnej udalosti rok od roka 
stúpa, nielen po stránke organizačnej, no predovšetkým po stránke 
výkonov jednotlivých súťažiacich.

Čitateľom, ktorým táto súťaž niečo hovorí, nemusím pripomínať 
vlaňajší obrovský úspech nášho žiaka Dominika Sedláka. Skončil 
vo svojej kategórii prvý a to ho vybudilo do ďalšej trpezlivej práce 
a driny, ktorú si muzikantské remeslo vyslovene vyžaduje. 

Tento rok sa na súťaži zúčastnilo spolu 78 žiakov, z čoho súťažia-
cich v hre na zobcovej flaute bolo 43 a v hre na drevené dychové ná-
stroje 35. Stále sa jedná o jedinú súťaž svojho druhu v našej krajine.

Do „Čarovnej flauty“ sa prihlásila tentokrát aj ďalšia talentovaná 
žiačka Alena Durcová, hráčka na priečnu flautu z triedy pani učiteľ-
ky Ing. arch. Alexandry Klimekovej. Obe naše želiezka v ohni súťažili 
v 4. kategórii. Musím konštatovať, že konkurencia bola toho roku 
naozaj veľmi silná. Naši reprezentanti zaujali dôkladnou priprave-
nosťou, štýlovým prevedením a suverénnym vystupovaním. Osobne 
obdivujem ich odvahu a odhodlanie. Porota zložená z pedagógov 
konzervatórií prísnym okom sledovala pozorne každého jedného 
súťažiaceho, no tento rok akoby mala privysoké nároky. Svedčia 
o tom aj výsledky v naše kategórii. Prvé miesto neudelené a náš 
Dominik Sedlák spolu s ďalšími troma slečnami na treťom mieste. 

V každom prípade sme všetci nabrali novú inšpiráciu, získali 

veľmi pekné 3. miesto. Rozhodne sa už teraz tešíme na ďalší ročník. 
Našich žiakov doprevádzala Mgr. Andrea Borovská, ktorej patrí po-
ďakovanie za trpezlivosť s nami a našimi zverencami. 

Na stránke www.zusnizna.sk môžete vzhliadnuť videá zo súťaže.
P. Ferenčík, ZUŠ Stará Turá
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Sedemročná 
družba
V piatok 21.11.2014 sa uskutočnilo v Kunoviciach (ČR) 
príjemné posedenie (na Katarínu) medzi dôchodcami 
Kunovíc a  družobnými dôchodcami zo Starej Turej. 
Predseda KTP Jaroslav Hanák privítal hostí, ktorí sa k prí-
tomným prihovorili a všetkých dôchodcov, na tomto už 
sedemročnom družobnom stretnutí.

V bohatom kultúrnom programe vystúpila tanečná 
skupina KAMELIE z Ostrožskej Lhoty, ktorej vedúcou je 
Marie Šálková a prítomní (asi 250), nešetrili potleskom 
ich pestrému, vynikajúcemu vystúpeniu. Potlesk patril 
i ženskému seniorskému spevokolu TETIČKY z Kunovíc 
a ich piesne vrátili mnohých i do spomienok mladosti.

Na stretnutí si mnohí zaspievali, zatancovali, vzájom-
ne sa porozprávali a mali o čom, pri bohatom občerstvení, 
veď dôchodcovia majú najviac spomienok. Teraz sa už 
tešia na ďalšie stretnutie pri príležitosti MDŽ na Starej 
Turej, veď je dôležité, aby sa ľudia stretali.

Text a foto: Viliam Solovič

Vianočná atmosféra v MŠ pri cukrárni
Predvianočné a prednovoročné obdobie 
v MŠ je vždy najkrajšie – zdobenie strom-
čeka, pečenie medovníkov, nácvik básní, 
piesní, rôzne návštevy a koncerty...máme 
toho veľa.

Divadlo „Pod hríbom“ – p. učiteľky nacvičili 
a zahrali maňuškové divadielko, rozprávku o lás-
ke, pomoci a tolerancii s hudbou pre nielen deti 
z našej MŠ, ale i ostaných alokovaných pracovísk. 
Svojim vzorom inšpirovali už aj tie najmenšie 2 - 
3 ročné deti k samostatnej tvorbe a dramatizácii.
Netradičné cvičenie s Miškom – V spoluprá-
ci s CVČ a ZŠ, s p. uč. Miškom Denkom sme 
zorganizovali pre deti výbornú športovú akciu 
v  telocvični ZŠ. Kreatívnym a veselým spôso-
bom Miško prevádzal deti rôznymi športovými 
disciplínami, hrami s loptami, gymnastickými 
prvkami. Hodina športovej zábavy bola ale veru 
málo, preto sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.
Zdobenie medovníkov – to, že u nás v MŠ sú 
šikovné deti, predsa vieme. Dokážu bez problé-
mov pracovať s cestom a valčekom, vygúľať a vy-
krájať z neho rôzne tvary. Tety kuchárky upiekli 
a deti medovníčky zručne a vianočne vyzdobili. 

A Mikuláš mohol prísť.
Vitaj, vitaj v našej škôlke milý Mikuláš – aj takto 
deti vítali Mikuláša, anjela i čerticu Alicu s jej psí-
kom Bobíkom /Miško Denk/, ktorí k nám zavítali 
z Centra voľného času. Naša vynikajúca spolu-
práca trvá už niekoľko rokov.  Deti učili čerticu 
Alicu ako sa správne starať o jej psíka, a zároveň 
prisľúbili anjelikovi, že všetky zvieratká budú mať 
radi. Malí vinšovníci Mikulášovi zaspievali a za-
recitovali veľa pekných vianočných kolied, ktoré 
navodili správnu atmosféru na rozdávanie ba-
líčkov. A veru, dostal každý škôlkar. Niektorí ho 
opatrne brali z rúk Mikuláša, niektorí so slzami, 
ale tí, čo poslúchali, sa vôbec nebáli, a prevzali ho 
s úsmevom a poďakovaním.
Pod stromčekom čakali na deti krásne hrač-
ky, ktoré nám venovala pre celú MŠ p. Zuzana 
Cibulková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Deti 
z 1. triedy tiež ďakujú rodine Hankócyovej za 
finančný dar, ktorý sme využili na zakúpenie 
hračiek. Deti z 3. a 4. triedy veľmi pekne ďakujú 
rod. Tóthovej tiež za finančný dar, ktorý využi-
jeme v jarných mesiacoch na spoznávanie nášho 
regiónu – výlety a exkurzie.
Veľké ďakujeme patrí všetkým rodičom, ktorí 

nám počas celého roka 
nosili rôzny materiál, 
papier na kreslenie 
i  do tlačiarne, hrač-
ky, ovocie i sladkosti, 
či kopírovali potreb-
ný materiál pre vý-
chovno-vzdelávaciu 
činnosť. Najväčšie 
poďakovanie patrí 
tým rodičom, ktorí si 
vážia prácu učiteľky, 
pochvália, povzbudia, 
prehodia milé slovko. 

ĎAKUJEME.

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT – K vytvo-
reniu pravej vianočnej atmosféry na benefič-
nom programe nadácie ŽIVOT prispeli i deti zo 
4. triedy pod vedením p. uč. Gašparíkovej svojim 
vystúpením v DK Javorina v nedeľu 7. 12. 2014. 
Zvieratká z lesa privítali Vianoce básňami i pies-
ňami, na ktoré sa každoročne všetci tešíme. Milé 
vystúpenie detí, aj s humornými prvkami malo 
u obecenstva veľký úspech.
Vianočný koncert v ZUŠ – Šikovní učitelia zo 
Základnej umeleckej školy nás pozvali na krátky 
vianočný koncert pod vedením p. uč. Stískala. 
Vypočuli sme si známe, i menej známe koledy 
a vianočné piesne. Tie, ktoré nás p. učiteľky na-
učili, sme si zaspievali spoločne.  Atmosféru po-
kojných Vianoc nám hudobníci priblížili i hrou 
príjemných melódií na rôznych hudobných 
nástrojoch. 
Posedenia pod jedličkou – vo všetkých triedach, 
i v tých najmenších si deti s p. učiteľkami pripra-
vili vianočné besiedky plné básní, kolied, piesní, 
tancov i dramatizácie. Nechýbali ani klasické via-
nočné koláčiky, ktoré rodičia za odmenu deťom 
napiekli. Šikovné ruky detí a rodičov po progra-
me tvorili rôzne výrobky – venčeky, svietniky a i.
Na záver prajem všetkým ľudom dobrej vôle 
šťastný krok do Nového roka, veľa zdravia a lásky. 
Mojim kolegyniam želám len radosť z ich práce 
s deťmi, nech im srdce nezastrie žiaľ ani smútok. 
Zároveň chcem veľmi pekne poďakovať všetkým 
mojim kolegyniam, tetám kuchárkam a uprato-
vačkám za celoročnú výbornú spoluprácu a nad-
štandardnú činnosť..

za III.MŠ zást. Záhorová Sylvia

Dôchodcovia zo Starej Turej

Zľava: Zastúpenie zo Starej Turej: predsedníčka KD Jarmila Halabrínová, predsedníčka 
ZO JDS Ing. Eva Tomisová, primátor mesta Ing. Ján Kišš, zastúpenie z Kunovíc: predseda 

KTP Jaroslav Hanák, starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA, zástupca starostky Ing. Pavel 
Vardan, členka výboru KTP Jarmila Černá, členka výboru KTP Marie Čierniková
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Novinky zo ZŠ
Je tu najkrajší mesiac v roku, tak to hovoria deti, lebo sa už nevedia 
dočkať Vianoc. My dospelí to prežívame trochu inak. Máme plné 
ruky práce, aby sme všetko pripravili a vytvorili príjemné prostre-
die, v ktorom budeme prežívať spoločné chvíle s ľuďmi, na ktorých 
nám záleží.

Naše školské chodby ožili už 
hneď na začiatku decembra, 
kedy sme si ozdobili stromčeky 
a nástenky do sviatočného šatu. 
V triedach pomaly pripravuje-
me darčeky pre svojich blízkych. 
Ani tento rok na nás nezabudol 
Mikuláš a prišiel aj so svojimi 
pomocníkmi čertom a anjelom. 
Deti mali pripravené básničky, 
pesničky a rôzne koledy, za ktoré 
ich Mikuláš obdaroval sladkos-
ťou. Hneď na ďalší deň sme boli 
na Vianočnom koncerte Nadácie 
ŽIVOT, v ktorom sa predstavi-
li aj naše dva školské divadelné 
krúžky s rozprávkou o 12 mesia-
čikoch a príbehom o stromčeku.

Dňa 6.12. sa konala súťaž 
v dáme pre dospelých, na ktorej 
nás reprezentoval Matúš Kotula 
a priniesol bronzový pohár.

Dňa 10.12. sme mali škol-
ské kolo pytagoriády. Úspešní 
riešitelia za 3. ročník boli: N. 
Kontina, K. Michalcová, M. 
Idesová, N. Kovárová, D. Nosko. 

Za 4. ročník: P. Sadloňová, D. 
Tavaliová, S. Báleš, M. Naď, M. 
Chudík,M. Hornáček, Š. Remeň, 
T. Dovičinová, S. Pecková.

Dňa 18.12.  sa v našej ško-
le na 2. stupni konal Vianočný 
trh, na ktorom si žiaci i učitelia 
mohli zakúpiť rôzne Vianočné 
dekorácie.

Vedenie školy ďakuje všet-
kým, ktorí  prispeli na Grand 
Nadácie RZ - prostredníctvom 
ktorého môžeme aspoň čiastoč-
ne skrášliť priestory našej školy. 
V januári pripravujeme krátky 
program pre deti MŠ, čakajú nás 
polročné písomné práce a  po 
nich vysvedčenie.

Na záver všetkým čitateľom 
želám:

Radosť a šťastie, nech vládne 
u Vás doma,  nech zďaleka ob-
chádza vás nešťastie a smola.

Nech pohoda vládne za 
Vašim stolom, nech láska pre-
vláda nad nemilým slovom.

Mgr. Dana Pribišová

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice októbra do 
polovice novembra 2014?
• Od 15. 11. do 15. 12. sa u nás vystriedalo niekoľko desiatok detí na 

dopoludňajších  výukových programoch. V najväčšom počte sa zú-
častnili žiaci 6. ročníkov, a to na programe Hady, hadice a iné potvory, 
kde si prakticky doplnili učivo prírodovedy.

• Vo štvrtok 20.11. sa v CVČ stretlo 11 detí a vyskúšali si pracovať so 
slaným cestom. Pod ich rukami vznikali ozdoby a ozdôbky od vý-
myslu sveta.

• V piatok 28. 11. sa členovia detského parlamentu zúčastnili seminá-
ra s témou Červené stužky. Vyrobili niekoľko stoviek týchto malých 
symbolov boja proti AIDS a zároveň sa pripravili na pondelok 1. 12. 
(Medzinárodný deň boja proti AIDS), kedy oboznamovali svojich 
spolužiakov s informáciami o tejto zákernej chorobe.

• Vo štvrtok 11. 12. prebehla v CVČ akcia Detský vianočný stromček. 
Táto tvorivá dielnička dala deťom možnosť vyskúšať  si vyrobiť vianoč-
ný stromček z celkom netradičného materiálu – z cestovín.

Čo pripravujeme na január 2015?
• V utorok 6. 1. ponúkame novú akciu pre rodiny s deťmi pod názvom 

Trojkráľový turnaj v človeče pre rodiny s deťmi. Podmienky súťaže:
-  minimálne dvojčlenné rodinné tímy (vždy musí byť zastúpenie aspoň 

1 dospelý a jedno dieťa v tíme)
- vek dieťaťa 5 – 15  rokov
Začiatok akcie je o 13.00 hod. 
Turnaj sa uskutoční pri minimálnom počte rodín 4.

• V prípade priaznivých snehových podmienok pripravujeme pre deti 
ZŠ Snehovú show a Netradičný zjazd. Presné termíny konania obi-
dvoch akcií budú zverejnené na našom webe, facebooku a plagátoch. 

• Na štvrtok 29. 1. máme s členmi detského parlamentu naplánovaný 
ďalší ročník súťaže tried pod názvom IQ team, kde sa spolu stretnú 
najlepšie mozgy jednotlivých tried 7. – 9.  ročníkov.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Poďakovanie p. riaditeľke MŠ Elene Sládkovej
V mene väčšiny pedagogického i nepedagogického kolektívu ďakujem p. riaditeľke Ele za 
dlhoročnú činnosť v MŠ -  či ako učiteľke, a neskôr aj ako riaditeľke, nakoľko od 1.1.2015 ne-
pokračuje vo svojej činnosti riaditeľky z dôvodu nezvolenia Radou školy zo dňa 18.11.2014.

Naša Ela pracuje v MŠ na Starej Turej 20 rokov, 
z toho 10 rokov ako riaditeľka. Funkciu prebera-
la, keď oba objekty MŠ boli v zlom, zanedbanom 
stave, a bolo nutné pristúpiť k ich údržbe. Veľmi 
dobre sa začala spolupráca s rodičmi. Zrealizovala 
nejednu brigádu - maľovanie kuchyne v dolnej 
MŠ, rekonštrukciu kuchyne v hornej MŠ, zabez-
pečovala čistenie pieskovísk, natieranie plota, 
maľovanie interiéru MŠ, vypratávanie starých 
nábytkov, upratovanie po maľovke a iné. Opravili 
sa všetky zatekajúce strechy, v dolnej MŠ sa zai-
zolovali podlahy v triedach, urobili nové rozvody 
vody, vymenili sa okná, čiastočne sa zrekonštruo-
vali WC a vymenili niektoré radiátory. Čiastočne 
sa upravil školský dvor, v tomto roku sa zrealizo-
vala rekonštrukcia kanalizácie, zateplenie paviló-
nov a fasády. Komplexne sa vymaľovali priestory, 
vymenili sa koberce, nábytky, každoročne sa do-
pĺňali učebné pomôcky, knihy a hračky. Triedy 
sú vybavené t. č. IKT technikou, vo všetkých 
triedach je internet, máme 5 interaktívnych tabúľ 

s projektormi. Podarilo sa jej zachovať obidve 
jedálne a práčovňu, zriadiť miesto školníka, vy-
tvoriť internetovú stránku školy. Dokázala využiť 
finančné prostriedky z EU formou aktivačných 
prác prostredníctvom UP, znížiť platby za elek-
trinu výmenou hlavného ističa. Zriadila internú 
smernicu s cieľom vybaviť pre zamestnancov ná-
rok na kvalitné pracovné odevy a obuv, podporo-
vala kontinuálne vzdelávanie zamestnancov a ich 
odborný rast, umožnila im získanie kreditných 
príplatkov a schválila ich vyplácanie. Zabezpečila 
vyplácanie príspevku na DDP, osobného príplat-
ku a odmien v rámci finančných možností pláno-
vaného rozpočtu. Podarilo sa jej rozšíriť kapacitu 
MŠ o nové priestory na Komenského ulici, zriadiť 
špeciálnu triedu pre deti so ŠVVP a dosiahnuť 
rekonštrukciu kotolne na Komenského ul. Na 
hornej MŠ sa v spolupráci s rodičmi skrášlilo át-
rio, v ktorom rástla žihľava a burina. Zakúpili sa 
preliezačky, na ktoré získala peniaze sponzorsky 
a prostredníctvom projektu. Upravil sa areál MŠ 

odstránením starých nefunkčných betónových 
plôch a vysadením trávnatej plochy. Interiér MŠ 
je obnovený, sú vymenené takmer všetky okná. Je 
naplánovaná rekonštrukcia hornej MŠ, dolná MŠ 
je krásna, zrekonštruovaná. S pomocou kolegýň 
sa jej podarilo zorganizovať množstvo zaujíma-
vých aktivít – či už v rámci školy alebo mesta. 
Úspešne zvládla školskú reformu, podporovala 
metodické združenie k  vypracovaniu vlastnej 
profilácie školy so zameraním na otvorenú školu 
rodičom, pohybové aktivity, regionálne tradície 
a kultúru, dopravu, environmentálnu a zdravot-
nú výchovu. Ďalej viedla k zodpovednému vy-
pracovaniu Školského vzdelávacieho programu 
a učebných osnov. Vďaka odbornému a profesi-
onálnemu prístupu k práci i hodnotenie Štátnej 
školskej inšpekcie bolo veľmi dobré.

Je ešte veľa toho, čo by sa dalo o práci našej 
riaditeľky Ely napísať...Tisíc drobných každoden-
ných problémov, ktoré bolo treba riešiť.

Do Nového roka, do ďalšieho života a práce ti 
želám, milá Ela, aby ťa ľudská zloba, závisť a ne-
vraživosť obchádzali, a stretali Ťa len spokojnosť, 
láska a kúsok šťastia.

Kolegynka z MŠ Sylvia 
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DOM KULTÚRY JAVORINA
pripravuje kurz ŠPANIELSKEHO JAZYKA 

pre začiatočníkov – bližšie informácie získate na 
sekretariáte DK Javorina Stará Turá, tel. 032/7763366.

Ďakujeme svojim priaznivcom za dôveru v roku 
2014 a do nového roku prajeme pevné zdravie, 

šťastie a veľa spokojnosti.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Ďakujeme za knihy a odborné časopisy, ktoré 
nám venovali v uplynulom roku naši čitatelia.

Obohatili náš knižný fond. 

Beletria Malpas, Jodi Ellen: Priznanie tohto muža • Keleová-Vasilková, 
Táňa: Čo to bude? • Opremčáková, Števa: Židovská krv • Vujity, 
Tvrtko: Pekelné príbehy: Kráľovnina reč  • Rimová, Andrea: Dáždnik 
pre Tamaru • Kol.: Najlepšie svetové čítanie Detektívky Nesbo, Jo: 
Syn Náučná literatúra Machala, Drahoslav: Slovenská vlastiveda 
– Trenčianska župa • Kol.: Guinness world records 2015 Detská 
literatúra Neff, Henry H: Tajomný gobelín • Kinney, Jeff: Denník 
odvážneho bojka 5. • Brezina, T.: Po stopách Yetiho (ďalší príbeh 
z obľúbenej edície Prípad pre teba a Tigrí tím) Detská náučná 
literatúra Jaroš, Miro: Pri stole + CD

• Koncom roka sme mali tematické besedy so štvrtákmi a piatakmi zo 
ZŠ o bájkach a rozprávkach. Pred Vianocami sme si prerozprávali 
a zahrali s najmenšími známu rozprávku O psíčkovi a mačičke. 

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 0910 918 985

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-upratovanie-nm.sk

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

7. februára 2014.
Hudba: Formát 2 

Vstupenky 13 EUR (večera, 1/2 l vína) si môžete 
zabezpečiť u E. Adámkovej, tel. 0908 748 983, 

alebo na sekretariáte Domu Kultúry Javorina Stará 
Turá, tel. 032/776 33 66.

Dom kultúry Javorina pozýva

hudobno-zábavný 
benefičný program 

PROGRES
A ICH HOSTIA 

(Jadranka, Božana a Števo Hruštinec)

25. januára 2015 o 16.00 h.

Výťažok koncertu bude určený pre OZ Človek najlepší priateľ psa.

Predpredaj vstupeniek na sekretariáte DK Javorina Stará Turá, tel. 032/7763366

Vstupné

8,- €

Vyber si svoje povolanie
Žiaci výtvarného odboru zo ZUŠ navštívili sklárske mesto Lednické 
Rovne vďaka projektu, ktorý bol finančne podporený nadáciou 
ŽIVOT a Rodičovskou radou pri ZUŠ v Starej Turej. V rámci projek-
tu sa žiaci 6. - 9. ročníka mali možnosť zúčastniť na dni otvorených 
dverí Strednej umeleckej školy sklárskej, kde im boli veľkoryso pred-
stavené študijné odbory a učebné priestory školy. Tu videli študentov 
priamo pri činnosti svojich umeleckých výtvorov, pričom im boli 
reprezentované rôzne sklárske techniky tvorby vitráží, technického 
spracúvania skla brúsením, pieskovaním a gravírovaním. V takzva-
nom srdci sklárskej školy, kde sa nachádza sklárska pec, mali žiaci 
možnosť vyskúšať si prácu priamo v praxi a vyfúknuť si vlastný 
predmet. Žiaci si so sebou odniesli nielen kopec zážitkov, skúseností 
a nových poznatkov, ale i vecné darčeky. V Lednických Rovniach  
okrem strednej školy navštívili i Slovenské sklárske múzeum sídlia-
ce v renesančnom kaštieli, 
v  ktorom je umiestnená 
bohatá zbierka sklárskych 
výrobkov. Táto expozícia 
zaznamenáva dejiny vý-
roby skla na Slovensku už 
od 17. storočia, ale nachá-
dzajú sa tu i vzácne dizaj-
nérske kúsky z moderného 
a  súčasného sklárskeho 
umenia. Nadácii ŽIVOT 
i Rodičovskej rade pri ZUŠ 
veľmi pekne ďakujeme za 
podporu umeleckého roz-
voja našich žiakov. 

Mgr. Medňanská Oľga 
ZUŠ Stará Turá
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
V januári uplynú 

4 roky od smrti 

našej  mamy 

Alžbety KOŠTIA-

LOVEJ a 9 rokov 

od smrti nášho otca Pavla KOŠTIALA.
S láskou a úctou na nich spomínajú 

dcéra a syn s rodinami.

•
Dni sa tak míňajú, rok zasa ubehol, 

na Vás však zabudnúť nikto by nemohol. 

Preto posielame túto spomienku do neba, 

ako veľmi nám chýbate hovoriť netreba. 

Srdce nás bolí, slza nám padá, 

bohužiaľ život, vrátiť sa nedá. 

Dňa 9.1.2015 uplynú 

tri roky čo nás na-

vždy opustili naši 

blízki Mária DUR-

COVÁ a Radovan 

VISKUP.
S láskou spomína celá rodina.

•
Dňa 14.1.2015 si pripomenieme 

4. výročie smrti našej milovanej 

manželky, matky, babičky a pra-

babičky Anky PLEŠKOVEJ. Kto 

ste ju poznali, venujte jej prosím 

tichú spomienku. Ďakujeme.
S láskou a úctou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.

•
Dňa 26.12.2014 uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustil náš drahý 

tato, dedo a starý dedo p. Samuel 

ZEMANOVIČ. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku.
Dcéry s rodinami.

•
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 

okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 

Zostali spomienky a odkaz jediný, 

veľmi nám chýbaš v kruhu našej rodiny.

Dňa 29.11.2014 uplynulo 15 rokov 

od chvíle, čo nás opustila naša 

drahá mama, babička a sestra 

Mária KLIMÁČKOVÁ.
S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Dňa 19.1.2015 uplynú 4 roky, čo 

nás navždy opustil náš drahý p. 

Ján ŠURIN zo Starej Turej. Kto 

ste ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka 

Marta a celá ostatná rodina.

•
Dňa 30.01.2015 uplynie 10 rokov, 

čo nás navždy opustil náš drahý 

manžel, otec, brat a dedko Milo-

slav MALEK.
S láskou spomína 

manželka, synovia a sestra s rodinami.

•
Tvoj odchod zabolel a bolí celý čas, 

tá rana v srdci sa už nezahojí, aj keď prejde dlhý 

čas. 

Odišla si od nás v jeden krásny deň, 

nepovedala si ani zbohom moji 

milí, ja už neprídem.

Dňa 4.1.2015 uplynie 10 rokov od 

tragickej smrti mojej dcéry

Vlasty HUTIROVEJ, rod. Naďovej.
S bolesťou v srdci sa na ňu 

spomínajú mama a brat Milan, 
sestry Ľubica a Jana s rodinami.

•
Dňa 7.11.2014 sme sa navždy 

rozlúčili s milovaným manželom 

a otcom Antonom POLČANOM, 

ktorý nás navždy opustil po ťažkej 

chorobe vo veku 81 rokov. Touto 

cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 

dychovke a všetkým známym za dôstojnú rozlúčku, 

kvetinové dary a prejavy sústrasti.

•
Odišiel si náhle, zostali sme sami. 

Ťažko nám bude bez Teba, smutno bude všetkým, 

už nič nie je také, ako bolo predtým. 

Stíchlo srdce i Tvoj hlas, 

no zostali milé spomienky v nás.

Dňa 24.11.2014 nás vo veku 59 

rokov opustil náš drahý manžel, 

otec a starý otec Miroslav GU-

LÁN. Ďakujeme všetkým príbuz-

ným, priateľom a známym, ktorí 

ho prišli odprevadiť na poslednej ceste, za prejavy 

sústrasti a kvetinové dary.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Nikoleta Gregorová, Nikolas Krecháč, 

Mateo Merdaa, Matias Kucharovič, Kristína 

Šusteková, Natália Žáková

Posledné rozlúčky
Mária Medňanská, Miroslav Gulán, Juraj 

Černáček, Margita Vavrovičová, Magdalena 

Urbánková, Anna Ammerová, Karol Kučera, 

Anna Viktoryová

Zoznam jubilantov 
za mesiac JANUÁR 2015

Zuzana Pániková, Jozef Krajčík, Eduard 

Pišoft, Vladimír Tučka, Libuša Klincová, 

Miroslav Poláček, Anna Lošáková, Mária 

Šuláková, Marie Tomášiková, Ľudmila 

Pagáčová, Rudolf Madutka, Anna Bačová, 

MUDr. Anna Borovská, Samuel Alušic, 

Klára Strádová, Miroslav Valenčík, Emília 

Kadlecová, Oľga Andová, Bohuš Bača, 

Emília Kováčová, Jaromír Solovic, Vlasta 

Koštialová, Ing. Ján Zelko, Miroslav 

Kovačovic, Alžbeta Dolníková, Anna 

Sekerková, Anna Zemanová, Anna Nemcová, 

Mária Földesová, Mária Bunčáková, Emília 

Matušovičová, Emil Medňanský, Emília 

Vychlopnová, Anastázia Ukropcová, 

Oľga Horáková, Ing. Tibor Michalička, 

Oľga Nemcová, Emília Durcová, Alžbeta 

Vrkočová, Ján Zálešák, Mária Dornáková, 

Marta Križanová, Emília Tučková, Anna 

Bunová, Alžbeta Hluchá

Naša rodáčka a lokálpatriotka, spisovateľka 
Martina Monošová, ktorá momentálne žije 
a pôsobí v Pezinku, priniesla pred Vianocami 
svojim čitateľom v  poradí už ôsmy román 
PERLY TEJ DRUHEJ. Kniha vyšla vo vyda-
vateľstve Marenčin PT.
V  spolupráci so spisovateľkou sme si pre 
Vás pripravili vianočnú súťaž, v  ktorej 
ste súťažili o dve knihy tejto nadanej autor-
ky, ktoré vyšli minulý rok. Výhercom knihy 
Miluje-nemiluje, idem! sa stáva p. Gabriela 
Viskupová a  druhú knihu Perly tej druhej 
získala p. Jana Mikulcová. Výhercom 
gratulujeme!
Ceny do súťaže venovala M. Monošová a vy-
davateľstvo Marenčin PT. Za darčeky do súťaže 
im veľmi pekne ďakujeme.

redakcia

SÚŤAŽ
Máme výhercov
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Zóna bez peňazí
Medzi 60 miest, ktoré sa zapojili do projektu Zóna bez peňazí, pat-
rila aj Stará Turá. Základná myšlienka – urobiť krajšie Vianoce tým, 
ktorí si to nemôžu pre nedostatok peňazí dovoliť, bola  naplnená. 

Je krásne, keď nami nevyužívané 
veci nadobúdajú novú hodnotu 
v  rukách iných ľudí. Snahou 
organizátorov je napomôcť vy-
tvárať komunitu výmenou ale-
bo obdarovaním určitých vecí, 
vzájomným spoznaním a zbli-
žovaním sa. Ľudia tu neriešia 
peňažnú hodnotu vecí, ale ob-
darúvajú iných, potešia nielen 
obdarovaných, ale i sami seba, 
že veci pre nich už zbytočné po-
môžu niekomu ďalšiemu. 

A  presne toto sa dialo aj 
v  priestoroch Domu kultúry 
Javorina 29.11.2014. Rodiny aj 
jednotlivci priniesli množstvo 
oblečenia, obuvi, hračiek, kníh, 
kuchynských pomôcok, obrusov, 
záclon a pod. Mnohé predmety 
našli nového šťastného majiteľa, 
deti si našli zaujímavé knižky, 
hračky a spoločenské hry. Radosť 
z  objavovania v  ponúkanom 

sortimente bola obrovská. Teší 
nás, že touto formou sa prinese-
né  veci  stali opäť potrebnými.

Tie veci, ktoré po Zóne bez 
peňazí zostali, sme presunuli  
do zbierky Diakonie Broumov, 
ktorá ich využije pre bezdomov-
cov, sociálne odkázaných alebo 
nimi pomôže v  chudobných 
krajinách.

Celé podujatie by sa ne-
mohlo uskutočniť bez nad-
šenia a  chuti šikovných žien 
– iniciátorky aktivity Olinky 
Medňanskej a  jej pomocní-
čok – Ivonky Janovicovej a Júlii 
Bublavej. Za to, že sme mali 
zadarmo k dispozícii priestory 
v DK Javorina ďakujeme riadi-
teľke Evke Adámkovej. Veríme, 
že podobné projekty majú zmy-
sel. Pomáhajú nám tvoriť krajší 
a lepší svet, v ktorom žijeme.

Júlia Bublavá 

Zájazdy a výmeny 
z Kunovíc a do Kunovíc
Už niekoľko mesiac realizuje mesto Stará Turá spoločne s mestom 
Kunovice spoločný projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej 
Turej a Kunoviciach. Tento projekt je financovaný Európskou úniou 
cez Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. V roku 
2014 sme zorganizovali v Starej Turej aj vďaka prostriedkom z tohto 
programu podujatie Remeslá našich predkov, Kopaničársky jarmek 
i Vianočný trh. Naše partnerské mesto Kunovice zrealizovalo ďalšie 
aktivity financované z tohto projektu, a to Svatováclavský jarmak, 
Adventní jarmak a Vánoční jarmak. 

Vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie mohli naši občania 
na všetky aktivity našich susedov z Kunovíc cestovať bezplatným 
autobusom a užiť si tak čarovnú atmosféru kunovických krojov, 
folklóru, tradičných jedál, ale i hodových, adventných, vianočných 
a iných zvykov. Takisto obyvatelia Kunovíc cestovali pravidelne 
k nám na naše podujatia a spoznávali nielen remeslá, ktoré živili 
našich predkov, ale aj náš folklór, kroje a zvyky. Veríme, že priateľstvo 
našich dvoch miest bude i naďalej pokračovať a naša cezhraničná 
spolupráca sa bude rozvíjať ďalej vo sfére kultúrnej, vzdelávacej, 
podnikateľskej či športovej.

Aktuálne končiaci projekt Zachovanie tradičných remesiel 
v Starej Turej a Kunoviciach vyvrcholí programom a premietaním 
filmu o projekte dňa 23. januára 2015 v Dome kultúry Javorina. 
Všetci ste srdečne vítaní. Viac o tomto programe sa dočítate v sa-
mostatnej pozvánke na stránkach Staroturianskeho spravodajcu.

Lívia Boorová, projektový manažér projektu

Nový rok je čas, kedy si ľudia viac ako inokedy navzájom žela-
jú, čo im v živote chýba. Podaním ruky si odovzdávajú priania 
v nádeji, že aspoň časť z nich sa vyplní a na svete bude o niečo 
lepšie a pokojnejšie. Túžia po tom, aby ich život bol v novom 
roku krajší, plnší a radostnejší. Túžia po spokojnosti a zdraví. 
Život však nie je len o kladoch, pozitívach a bohatstve. Každá 
chvíľka šťastia je vyvážená slzami a každý prírastok je vyváže-
ný stratou. Len  vtedy, ak človek zakúsi bolesť a trápenie, si je 
schopný naplno uvedomiť silu malých okamihov šťastia, ktoré 
sú zdrojom a energiou plnohodnotného života každého človeka. 

Život je ako šnúrka perál 
(veršovanie o spravodlivosti života)

Život človeka sa z príbehov skladá
a nech je už malý, či zdobí ho brada,
krásy i podrazy osudu prijíma,
to, čo ho trápi i to, čo ho dojíma.

Každý z tých príbehov k perle si prirovnaj
a jednu po druhej na šnúrku navliekaj.
S pokorou do prstov i tie nepekné ber,
len s pekným i nepekným je náš život fér.

Nie všetky perličky sú rovnaké a biele,
nie všetky značia, žes naplnil ciele.
Niektorá sa nehodí k farbe ani k veľkosti
a niektorá vyvolá až pochyby pravosti.

Perly si nemôžeš meniť či vybrať,
je treba zmieriť sa a každú z nich prijať.
Len jedna za druhou zmysel nám dávajú.
Vedz- šnúrky života prázdne miesta nemajú.

Never, že z života sa dá  niečo vymazať,
že keď oči zakryješ, môžeš sa radovať.
Všetky tie korálky svoju hodnotu skrývajú
a spomienky ani pocity sa gumovať nedajú.

Je treba dúfať, že po čiernej príde biela,
že radosť raz vystrieda zachmúrené čelá,
že šťastie je ukryté už v budúcej perličke
a môžeš ho nájsť v človeku či v pesničke.

Život je šnúra perličiek farebných,
smútku a sĺz i radostí následných.
Každá je iná a predsa sú isté,
boľavé, radostné, fľakaté i čisté.

Netreba zrovnávať svoju a iné,
každá má radosti i stránky stinné.
Každému vyváži mínus a plus,
nezáviď, nebanuj a dopriať skús.

Až v konci života, keď zoberieš šperk do dlaní,
sám zbadáš striedanie hojnosti a strádaní.
A čo potom?
Stačí len oba konce šnúrky chytiť a mašličku zaviazať,
aby sa korálky nemohli kotúľať.

Celý tvoj život je z príbehov utkaný,
z tých, čo si rástol i kde si bol skúšaný. 
Stačí konce chytiť a mašličku zaviazať
a povedať si: Som vďačný za svoj život, bol som tu veľmi, veľmi rád.

Želám vám milí Staroturania, aby ste v roku 2015 zažívali v kru-
hu svojich najbližších veľa šťastia, zdravia a lásky. Želám vám, 
aby ste na svoju šnúrku života navliekali všetky korálky s vďakou 
a pokorou  a aby vás i v tých najťažších chvíľach neopúšťala nádej 
v lepšie dni a spravodlivosť tohto sveta.

Věra Tepličková
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Slávnostný program: 
Handrláci a hauzíreri 

– oživené remeslo
Mesto Stará Turá, Dom kultúry Javorina a mesto Kunovice Vás 
pozývajú v piatok 23. januára 2015 na slávnostný program:  
Handrláci a hauzíreri – oživené remeslo v priestoroch veľkej 
sály Domu kultúry Javorina. Na podujatí bude predstavený 
a premietnutý film, ktorý vznikol v rámci projektu Zachovanie 
tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach. Vo vestibule 
Domu kultúry Javorina si môžete pozrieť výstavu fotografií 
z jednotlivých aktivít projektu v Starej Turej i v Kunoviciach 
a tiež výstavu krojov z Kunovíc i zo Starej Turej. Aktivita je pod-
porená nenávratnými finančnými prostriedkami z Programu 
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 z Európskej únie, 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Lívia Boorová

Lásky a nelásky spod líp
Trojuholník v  láske nikdy neveští 
nič dobré. A v manželstve tým skôr. 
Sprievodnými znakmi takéhoto „spo-
lužitia“ bývajú nevera, podozrievanie, 
hádky alebo tichá domácnosť, až sa 
vzťah nakoniec rozpadne a jedna stra-
na trojuholníka zostane osamotená.

No tu pod lipami nášho cintorína 
už roky ležia vedľa seba – jedna žena 
a  dvaja muži. Svoje trojuholníkové 
peklo si odžili dávno, veľmi dávno.

Kristína bola dievka na pohľada-
nie: pekná, veselá a hlavne robotná. 
Odkedy zomrel otec, musela zastať 
aj kus chlapskej práce. Mamka bola 
zodratá od roboty a postihnutý brat 
jej tiež veľa nepomohol. Ona však 
mala zdravia a chuti do života aj na 
rozdávanie. Keď od Veľkej noci so-
botu čo sobotu začal k  nim chodiť 
Martin z Vŕšku, mama spozornela. 
Martin bol ku Kristíne ako namaľo-
vaný: urastený, opálený, vždy v bie-
lej košeli. Hneď po Kristínke mal rád 
svoje koníky. Keď cez žatvu hrkotal po 
kopaničiarskych cestách na svojom 
rebriniaku, nesedel na bočnej rebri-
ne ako iní furmani, ale rozkročmo 
pevne stál na doskách voza, v rukách 
opraty a bič. Na biči sa rumenila veľ-
ká kytka z červenej vlny, darček to od 
Kristínky.

„Kristínka, nezačínaj si s  tým 
Martinom. Pri ňom by si nikdy šťas-
tia nenašla,“ napomínala ju mamka.

„A  to už prečo? Čo sa vám na 
ňom nepáči?“

„Martin ako Martin, ale je tam 
ešte jeho nestará mater a starší brat. 
Tam by si sa gazdinou nikdy nestala, 
leda slúžkou v poli či v maštali.“

„Ja sa roboty nebojím, veď aj 
doma musím kydať hnoj,“ bráni seba 
i Martina Kristína. 

Na letných tancovačkách tvori-
li Martin s  Kristínou najkrajší pár. 
Tetky na oboch kopaniciach bra-
li ich vzťah ako hotovú vec – bude 
svadba. Mamka sa však bála o dcérino 
šťastie, no treba priznať, že aj o seba. 
Čo bude s ňou a s chorým chlapcom, 
keď jej odídu z domu dve pracovité 
ruky? A  tak začala konať. Zašla za 
Martinovou mamkou, reku, dohovor-
te synovi, Kristína je chudobná a ja ju 
potrebujem doma. 

Nepomohlo. V sobotu Martin ne-
vošiel do kuchyne ako inokedy, ale ča-
kal na dievča vonku. Vtedy sa mamka 
rozhodla: zašla do susedného, takmer 
spoločného dvora. Nikdy by si nebola 
pomyslela, že tam raz pôjde, a to ešte 
s takým návrhom. Veď celé roky sa 
susedia neveľmi ráčili, aj keď to otvo-
rené nepriateľstvo nebolo. Raz došlo 

k hádke kvôli hydine, inokedy sa po-
hašterili deti, ako to už na takýchto 
dvoroch býva. 

Už rok žije v  dome Jano sám, 
slobodný, trochu zanedbaný. Otec sa 
vrátil z Ameriky, ale namiesto dolárov 
si priniesol zlú chorobu. V americ-
kých baniach si zničil pľúca a zomrel. 
Zakrátko išla pod zem aj mamka a len 
pred rokom zomrela aj Janova mlad-
šia sestra. Obe zomreli na tú istú pľúc-
nu chorobu.

A tak sa Jano pozdal Kristíninej 
materi ako najvhodnejšie riešenie 
jej problému: bude mať dcéru doma 
a zaťa blízko. A jej dcéra bude hneď 
vlastnou gazdinou.

„Ale mamka, veď ten dom je celý 
napáchnutý chorobou. Ani Jano nie 
je zdravý, všimli ste si, aký je chudý?“

„Lebo mu nemá kto navariť. 
Uvidíš, ako sa popraví na dobrej 
chôve.“

Martin prestal chodiť, lebo v so-
botu večer už v kuchyni sedel Jano. 
Pravda, reči viedol väčšinou s mam-
kou, o  gazdovstve, o  robote a  tak. 
A Kristínka zatiaľ sedela s boľavým 
srdiečkom a myslela na Martina. Ba 
raz ho aj zbadala pod oknom, ale 
von vyjsť nesmela. Koncom jesene 
bola svadba. Splnil sa materin sen, 
dcéra sa stala gazdinou na susednom 
dvore. Jano síce pribral, ale celú zimu 
pokašliaval. 

„Neboj sa, príde jar, slnko ho vy-
lieči“, potešovala ju mamka. A naozaj, 
v lete vládali obrobiť svoje i materine 
polia, požali, pomlátili. Ale sychravá 
jeseň položila Jana do postele a všetka 
robota zostala na Kristíne. Tá bola aj 
tak radšej vonku, ako by mala počúvať 
Janov úmorný kašeľ. Lekár, ktorého 
mu zavolala, potvrdil, že muž má po-
kročilú tuberkulózu, a aby si aj ona 
dávala na seba pozor. Koncom zimy 
Jano zomrel.

Mladá vdova dodržala rok smút-
ku a opäť bola svadba. Martin trpez-
livo čakal, nie na Janovu smrť, ale na 
Kristínu. A bol by vraj čakal aj dlhšie. 
Kristína zostala aj naďalej gazdinou, 
lebo Martin sa priženil do jej domu 
a na majetok, čo jej zostal po Janovi. 
No na Jana, svojho prvého, hoci nemi-
lovaného manžela, nezabudla. Vedľa 
jeho hrobu objednala hneď dve miesta 
– pre seba a pre druhého muža.

A tak tam hore pod lipami dodnes 
ležia všetci traja, Kristína medzi svo-
jimi dvoma manželmi. Smrť všetko 
urovnala a vyriešila. Ležia ticho, bez 
zloby a nenávisti. Nie síce v trojuhol-
níku, ale pekne vedľa seba.

 Alžbeta Cibulková  

Maškrtníček
Dňa 21. 11. 2014 o 17.00 hodine na Starú Turú zavítalo di-
vadlo Maškrta a pripravilo si pre deti predstavenie zo svojho 
seriálu Maškrtníček na tému: poriadok a upratovanie. Herci 
vystupovali pod menami Nany a Krištof, tak isto ako vo svo-
jom seriáli v TV.  Na predstavení inšpirovali a viedli deti ku 
kreativite. Svojim vlastným spôsobom im tak otvárali dvierka 
k vyjadreniu ich osobného pohľadu na svet. Deti  mohli roz-
víjať svoju fantáziu a zručnosti. Hra bola venovaná všetkým 
deťom, ale zabavili sa i dospelí. Ako vlastne divadlo Maškrta 
vzniklo? Divadlo vzniklo v roku 1994 sobášom prvých absol-
ventov katedry bábkoherectva Vysokej školy múzických umení 
v Bratislave, Jany Šebovej a Tomáša Šeba. Janka a Tomáš už 
20 rokov pripravujú pre deti divadelné predstavenia. Sú autor-
mi dvoch úspešných televíznych projektov pre deti – seriálu 
Maškrtníček a zábavno-tvorivého cyklu Zázračný Ateliér. 
Divadlo Maškrta je typom zájazdového divadla  a často sa mu 
hovorí “rodinné divadlo”. Je určené pre deti a rodičov vo veku 
5 -10 až 100 rokov, pre školu, banku, obchod i úrad. Svoje di-
vadelné inscenácie uskutočňuje v sieti kultúrnych centier,  ako 
hosť v štátnych divadlách na Slovensku a je pravidelným účast-
níkom slovenských a zahraničných divadelných festivalov. 
Zároveň je  držiteľom mnohých medzinárodných divadelných 
ocenení. Tentokrát navštívili Starú Turú. Organizátormi pod-
ujatia boli: Materské centrum Žabka v spolupráci s Domom  
kultúry Javorina v Starej Turej. Sála bola plná nadšených de-
tičiek s rodinami.  Za krásne predstavenie srdečne ďakujeme.

Mgr. Drgoncová
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Ako ďalej? Zamyslenie sa nad jedným z bodov volebného programu 
nezávislého kandidáta na poslanca MsZ Ing. Igora Slezáčka.

Dovoľujem si dať do pozornosti mestského 
zastupiteľstva text prvého bodu z volebné-
ho programu p. I. Slezáčka, v ktorom m. i. 
uvádza – citujem:

„Mnohí seniori po 30-40 rokoch poctivej prá-
ce... miesto zaslúženého odpočinku sa dostávajú 
do stresových situácií: vysoký nájom bytov i ná-
sledné choroby ich často posúvajú do okolitých, 
pre nich cudzích dedinských Domovov dôchod-
cov a pritom celý život zasvätili Starej Turej, kde 
by chceli i dôstojne dožiť. Reálnym a vhodným 
riešením je prestavba internátu bývalej priemys-
lovky na Obytný dom s malometrážnymi bytmi 
pre mladé rodiny a seniorov s opatrovateľskou 
službou a vybudovanie časti areálu ako Domova 
dôchodcov pre sociálne slabších a imobilných 
seniorov. Budova je v blízkosti námestia, Domu 
kultúry a centra mesta.“ Koniec citátu.

Keď som sa i ja zamyslel nad týmto zámerom 
pána inžiniera Slezáčka, tak mi nevdojak vzišla 
na myseľ spomienka na diakonisu Alwinu Hesse, 
vernú spolupracovníčku Kristíny Royovej, o kto-
rej svojho času,v iných súvislostiach, bol napísal 
vysokoerudovaný historik z Trenčína pán PhDr. 
Milan Šišmiš, m. i. citujem:

„Alwina Hesse bola vzorom tichej, obetavej 
a láskavej ženy, charitatívnej pracovníčky. Rada 

nezištne pomáhala každému, či vo všedný deň, 
v nedeľu alebo vo sviatok, vo dne i v noci, bez 
rozdielu konfesijnej príslušnosti. Od práce ju ne-
odradila ani diaľka a ani zlé počasie. Pracovala 
v prvej nemocnici na Starej Turej, ktorú založi-
li sestry Royové. Ako hlavná sestra vykonávala 
i prácu vedúcej výchovy diakonie, s najväčšou 
starostlivosťou, zodpovednosťou a svedomitos-
ťou. Bola vernou a spoľahlivou spolupracovníč-
kou Kristíny Royovej v jej charitatívnom úsilí i jej 
vernou priateľkou. Svojim nezištným konaním 
a korektným vystupovaním si získala všeobecnú 
úctu a obľúbenosť u obyvateľov podjavorinského 
kraja. Jej húževnatá, nezištná a zodpovedná práca 
a obetavosť zostanú po nej ako trvalý pomník.“ 
Koniec citátu.

Jej prácu, ako aj prácu ďalších diakoniek si 
vysoko ocenil p. MUDr. Ladislav Minárik, primár 
vo Vysokých Tatrách (pozn. pisateľa – rasovo pre-
nasledovaný medik Ladislav Müller).

V jednom liste napísal – citujem:
„Sám som sa presvedčil počas SNP, keď som 

pracoval ako medik v Uhrovej partizánskej sku-
pine, kde som sa staral o zdravotný stav partizá-
nov, koľko lásky a nezištnosti nám poskytovali 
diakonisy v nemocnici v Starej Turej. Po návra-
te z Vetešovho járku, kde sme boli ukrytí, našli 
sme útulok v Starej Turej v nemocnici diakonís, 

ktoré nás viac ako týždeň ošetrovali, starali sa 
o nás, stravovali, dali nám opäť výzor ľudí: vykú-
pali nás, odvšivavili nás, dali nám čisté oblečenie 
a nepýtali sa na naše vyznanie. Zaslúžia si, aby 
sme na ich humánnosť nezabudli a vyzdvihli ju“. 
Koniec citátu.

Už viac ako dvadsať rokov pozerám na opus-
tenú a čoraz viac chátrajúcu budovu bývalého 
internátu „priemyslovky“ na Štefánikovej ulici 
v  márnom očakávaní na nejaký zázrak, ktorý 
by priviedol tento školský objekt k  nejakému 
zmysluplnému využitiu. Napríklad a konkrét-
ne takému, ako naznačuje vo svojom volebnom 
programe pán inžinier Slezáček. Ako to ale súvisí 
s mojich predchádzajúcimi rozpomienkami na 
diakonisu Alwinu Hesse? Nuž tak, že sa v mojej 
prestarnutej hlave – veď mám už z milosrdenstva 
Božieho 88 rokov – zrodila spontánne myšlien-
ka aj na pomenovanie takto zrekonštruovaného 
objektu, konkrétne:

„DOMOV ALWINY HESSE – sociálne od-
kázaných rodín, seniorov a detí“

Ako teda ďalej?
Ponechávam to na úvahu nielen novozvo-

leným poslancom Mestského zastupiteľstva, ale 
v neposlednom rade aj mojim spoluobčanom.

Dr. Marcel Gažík

Poďakovanie za spoluprácu!
Informačná kancelária mesta ďakuje všetkým, ktorí nás 
v roku 2014 navštívili. Celkovo sme v roku 2014 zazna-
menali viac ako 1 580 návštevníkov. Z toho bolo vyše 
60 zahraničných turistov, prevažne českej národnosti. 
Zavítali k nám aj  Rusi, Poliaci, Angličania a Turci. 
Chcem tiež poďakovať za spoluprácu našim dodávate-
ľom a autorom, ktorých výrobky a publikácie predáva-
me. Dúfam, že si aj v ďalšom roku budeme vychádzať 
v ústrety. 

V novom roku 2015 vám všetkým Informačná kan-
celária želá veľa radosti, úspechov a spokojnosti.

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2015

zber bioodpadu (1 x za dva týždne) Veľa šťastia v roku 2015 Vám praje kolektív Technických služieb Stará Turá
zber separovaného odpadu (1 x za mesiac)
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Štedrý Mikuláš k členom 
SZTP v Starej Turej
Dňa 4. 12. 2014 sa členovia ZO SZTP v Starej Turej opäť stretli na pravidel-
nom Mikulášskom posedení spojenom s hodnotiacou schôdzou.

Dlhoročná obetavá predsedníčka ZO SZTP Mária Hroncová na ňom privítala 
predsedníčku Okresného centra SZTP z Nového Mesta nad Váhom Janku 
Kubánovú, podpredsedníčku Anku Bartošovú a riaditeľa firmy SEVOTECH, s. 
r. o, Stará Turá Ing. Jána Hodermarského. Všetci sa k prítomným i prihovorili.

Po dobrom obede sa mali prítomní o čom porozprávať, pospomínať a kaž-
dý si domov odniesol i darček a jubilanti dva darčeky. Čo najviac členovia 
Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP) potrebujú nielen v Starej 
Turej, je hlavne zdravie.

Poďakovanie za príjemné posedenie 
patrí hlavne predsedníčke výboru ZO 
SZTP v  Starej Turej Márii Hroncovej, 
sponzorovi firme SEVOTECH, s. r. o. - 
Ing. Jánovi Hodermarskému a všetkým 
ostatným, ktorí sa na ňom podieľali. 
Taktiež i speváckemu súboru Orchidea 
z Dolného Lopašova, pod vedením vedú-
cej Daniely Zemkovej, ktorí svojimi krás-
nymi piesňami navodili peknú atmosféru 
a priblížili prítomným  i blížiace sa via-
nočné sviatky. Všetci prítomní odchádza-
li domov s dobrým pocitom, tešiac sa na 
stretnutie o rok.

Text a foto: Viliam Solovič.
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XI. ročník Mikulášskeho 
volejbalového turnaja
6. december 2014. Upršaný deň.  Ani počasie však neodradilo 
účastníkov XI. ročníka Mikulášskeho volejbalového turnaja, aby 
merali svoju cestu do telocvične v Základnej  škole v Starej Turej. 
Priťahovala ich sem vidina športových zážitkov a dobrej zábavy. 
Aj dospeláci sa tešia ako malé deti. Prišli v mikulášskych čiap-
kach, v čertovských maskách a s úsmevom na tvári.  Nečakane 
a prekvapivo nás navštívil aj Mikuláš a priniesol dobrú náladu 
a sladkosti. A mohli sme začať. Klasicky mal  turnaj  veľmi dobrú 
úroveň. Výkony hráčov boli excelentné, nechýbala bojovnosť. 
A samozrejme pády, aj tie pekné, ktoré si vyslúžili potlesk aj tie 
nepekné  - s poodieranými a narazenými končatinami. Našťastie 
bez väčších úrazov.  Kapustnica a dobré občerstvenie  všetkých 
účastníkov potešilo.

Umiestnenie:
1. miesto: SOŠ Uherský Brod
2. miesto: ZŠ Stará Turá 
3. miesto: Julbo Nové Mesto nad Váhom
4. miesto: ZŠ Tematínska – Gabikini – Nové Mesto nad Váhom
5. miesto: ZŠ Podolie – Pomalé Blesky
Poďakovanie patrí spoluhráčom za pomoc pri príprave občerstve-
nia a peknú hru. Bolo vidieť, že sa aj tí mladší vedia pohybovať 
nielen na ihrisku, ale aj v kuchyni. Hlavným sponzorom turnaja 
bol Peťo Patyla. Ďalším sponzorom turnaja boli ZŠ Stará Turá 
a Autočiernik, s. r. o. Ďakujeme vedeniu školy, že sme mohli tento 
tradičný turnaj zorganizovať. Mgr. Elena Čierniková

Talentovaný jazdec na 
motokárach zo Starej Turej
Starú Turú môžeme podľa rozlohy a počtu obyvateľov prideľovať 
k menším mestám Slovenska. No čo sa týka počtu športových klubov 
a športovcov a ich úspešnosti v celoslovenských či medzinárodných 
súťažiach, máme sa naozaj čím pochváliť aj v porovnaní s veľký-
mi mestami. Jedným z takýchto šikovných športovcov je aj Jozef 
Hankócy, ktorý sa venuje amatérskemu jazdeniu na motokárach 
triedy KZ. V tejto triede začínali všetci jazdci Formuly 1. Jozef sa 
v tomto roku po prvýkrát zúčastnil medzinárodnej motoristickej 
súťaže OPEN CUP, ktorá sa koná pod záštitou Slovenskej asociácie 
motoristických športov. Táto súťaž motokár má niekoľko kategórií, 
Jozef pôsobil v kategórií KZ Master´s, ktorá sa vyznačuje tým, že má 
motokára jazdca 6 rýchlostí a na niektorých okruhoch ide až 150 km 
rýchlosťou. Motokára dokáže ísť z 0 na 100 km za hodinu za 3 se-
kundy. Sám hovorí, že ide o nebezpečný šport, ale zatiaľ chvalabohu 
žiadny úraz nemal.  Spolu s ním bolo v kategórií ďalších 25 preteká-
rov zo Slovenska, Srbska, Poľska a Maďarska. Súťaž je rozdelená do 
viacerých pretekov, tento rok ich bolo 6. V každom preteku jazdia 
pretekári 2 závody, ktoré sú zložené z 13 kôl. Po všetkých kolách sa 
jazdcom podľa umiestnenia zrátajú body v oboch závodoch. Po od-
jazdení celej série pretekov sa vyhodnotí bodové hodnotenie jazdcov 
a prichádza ku konečnému výsledku celej súťaže. Jozef sa zúčastnil 
súťaže prvýkrát a z 25 pretekárov získal po spočítaní bodov výbor-
né 4. miesto. Na otázku, prečo sa venuje takémuto nebezpečnému 
športu, Jozef povedal: „Od malička som sníval, že budem jazdcom 
Formuly 1. Som veľkým fanúšikom formúl a z mojej terajšej kategó-
rie motokár je možný postup vyššie už len do kategórie formúl. Je na 
to však potrebný naozaj veľký kapitál, ktorý by som nedokázal získať 
ani sponzorsky. Preto jazdím aspoň túto nižšiu triedu.“

Ak si myslíte, že je to v tejto kategórií podobné ako vo formule 
a že nebodaj na tomto športe pretekári aj zarábajú, mýlite sa. Jozef 
nám prezradil, že si celé preteky financuje sám. Aj touto cestou hľadá 
sponzorov, ktorí by mu pomohli dotovať jeho úspešné závodenie. 
Vtipne poznamenal, že na kapote motokáry má dostatok miesta na 
prípadnú reklamu pre sponzora. Pre tých, ktorí by chceli ísť nášho 
staroturianskeho pretekára povzbudiť, môžu tak urobiť aj v r. 2015, 
na ďalšom ročníku OPENCUPU. Podľa dostupných informácií sa 
bude jeden z pretekov súťaže konať aj v neďalekých Trebaticiach. 
Vstup na preteky je voľný. Viac o súťaži OPENCUP a o kalendári 
akcií na rok 2015 sa dozviete na www.opencup.sk.

Keď sme sa opýtali Jozefa, čo by chcel v tomto športe dosiahnuť, 
bez váhania odpovedal: „Určite by som chcel dosiahnuť v svojej ka-
tegórií 1. miesto, ale na to musím ešte veľa odjazdiť. Na to, že som 
jazdil len prvý rok, je aj 4. miesto úspechom.

Lívia Boorová 

Výstava minerálov
Dňa 28. 11. 2014 v piatok sa v hoteli Lipa v Starej Turej konala 
výstava šperkov z prírodných minerálov.  Výstava bola spojená 
s predajom  šperkov a prírodných kameňov. Organizátorkou bola 
pani Martina Fabriciusová, ktorá  bola zároveň zodpovedná za 
predaj. Vystavovalo sa od 11.00 do 19.00 hodiny. Veľa geodetov 
a mineralógov našlo na Slovensku, prípadne v okolitých kraji-
nách nádherné minerály, ktoré sa touto formou mohli dostať 
k ľudom.  V ponuke boli sadrovce, ametysty, kremene, vápence, 
opály, kryštály, ruženíny a mnoho ďalších, či už v prírodnej forme, 
alebo ako obrúsené doplnky – náušnice, náramky a náhrdelníky.  
Okrem liečivých účinkov, blahodarne pôsobiacich na telo a dušu, 
skrývajú v sebe minerály ešte ďalšie tajomstvo. Dokážu ,,zrkadliť 
krásu vášho vnútra“. Môžete vidieť pohromade niekoľko kame-
ňov, ale zaujme Vás iba jeden. Niektorí si vyberajú na základe 
znamenia, iní sa nechajú viesť intuíciou. Toto posolstvo sa snažili 
predať usporiadatelia ľudom, ktorí sa prišli pozrieť a vybrať si 
z ponuky krásnych ,,kryštálov“. Verím, že kamene našej prírody 
potešili veľa ľudí.  Každý si teda mohol vybrať práve to, čo jeho 
dušu oslovilo.  Srdečná vďaka za peknú akciu.

Mgr. Drgoncová Lenka  
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Tomáš Malec medzi mladými futbalistami MFK
Mestský futbalový klub  v spolupráci so sek-
retárom klubu Mgr. Miroslavom Krčom,  
ktorý je zároveň trénerom našich žiakov, 
zorganizoval dňa 10.12.2014  besedu, na 
ktorej sa zúčastnil  slovenský reprezen-
tant do 21 rokov,  bývalý hráč AS Trenčín 
Tomáš MALEC, ktorý od jesene oblieka dres 
nórskeho mužstva Rosenborg Trondheim.  
Beseda sa uskutočnila v priestoroch reštau-
rácie Salamander. Spolu s Tomášom  pri-
šla aj slovenská reprezentantka Veronika 
Žitňáková.  Hlavným cieľom tohto milého 
stretnutia bolo motivovať deti k futbalu, tré-
ningovému procesu a dozvedieť sa viac, ako 
to chodí vo veľkom profesionálnom futbale. 
Od Tomáša získali  chlapci a dievčatá, kto-
rých prišlo 21, kartičku s podpisom a ten-
to deň bol pre nich veľkým  zážitkom. Veľa 
otázok od detí  smerovalo hlavne na jeho 
futbalové začiatky,  jeho pôsobenie v  AS 
Trenčín, terajšom nórskom klube, zážitkom 
z reprezentácie, tréningovom pláne a tak-
tiež ako trávi osobné voľno. Reprezentantka 
Lenka priblížila deťom pomery v ženskom 

futbale a ako sa prebojovala do reprezen-
tácie. Besiedka bola zakončená fotografo-
vaním a poďakovaním samotným aktérom, 
pani Bajjaniovej so synom Filipom, ktorí sa 
podieľali na sprostredkovaní tohto poduja-
tia.  Na pamiatku si odniesli účastníci dres 
a šál MFK Stará Turá.  Tomáš Malec pri roz-
lúčke prisľúbil, že pokiaľ mu pracovné po-
vinnosti dovolia, rád príde na posedenia aj 
na budúce.  Ing. Ján Hodermarský

Slovenská dáma 
v ZŠ Stará Turá
Dňa 6.12.2014 sa v  Ivanovciach pri 
Trenčíne konala súťaž v dvojradovej dáme 
pre dospelých, kde našu školu reprezento-
val žiak dámového krúžku Matúš Kotula 
s pekným úspechom. Odmenou mu bol 
krásny bronzový pohár, o ktorý bojoval 
so svojou rovesníčkou Karin Chrenkovou 
zo Zábiedova. Gratulujeme k peknému 
úspechu. Peter Milata

MFK Stará Turá je bez vedenia
Dňa 12. decembra 2014 sa konala výroč-
ná členská schôdza futbalového klubu, na 
ktorej si mali delegáti zvoliť nové vedenie. 
I napriek pozvaniam sa schôdze nezúčastnil 
žiadny pracovník vedenia mesta. Prezident 
klubu Dr. Leopold Barszcz  sa rozhodol po 
troch rokoch účinkovania ukončiť činnosť 
v klube z pracovných dôvodov.

Po správe o činnosti, ktorú predniesol,  po-
ukázal na svoje pôsobenie a na veci, ktoré sa 
jemu spolu s výkonným výborom podarilo 
dotiahnuť do úspešného konca, ale aj na tie,  
ktoré sa nepodarilo zrealizovať. Počas jeho 
obdobia sa stabilizovala ekonomika klubu. 
Klub prevzal v roku 2011 so stratou, avšak 
i napriek tomu, že priazeň podnikateľskej 
podpory je v  meste stále na veľmi slabej 
úrovni, vedenie klubu vždy zabezpečilo 

financie na dôstojné účinkovanie mužstiev 
v súťažiach.  V správe uviedol, že situáciu 
v poslednom roku zvládol aj z dôvodu veľkej 
podpory spoločnosti Sevotech, ktorá prispe-
la najväčším finančným  podielom. V ďalšej 
časti boli zhodnotené výkony všetkých muž-
stiev, kde najväčšia kritika smerovala k muž-
stvu dorastencov a  ich nezodpovednému 
prístupu k tréningovému procesu, čoho vý-
sledkom boli neuspokojivé výsledky v úvode 
jesennej časti. Vedenie klubu nie je spokojné 
ani s postavením „A“ mužstva v tabuľke, kto-
ré sa nevyhne bojom o záchranu. V druhej 
časti predniesol predseda revíznej komisie 
Ing. Ján Hodermarský správu o hospodárení. 
Klub pracoval pri rozpočte 40 000 € a veľkú 
zásluhu na udržaní chodu mali okrem mesta, 
ktoré prispelo finančnou čiastkou vo výš-
ke 13 232,42 €, hlavne spoločnosť Sevotech, 

fyzické osoby Dr. Barszcz, Ing. Hodermarský 
a Zuzka Cibulková. Oproti minulým rokom 
sa menej vybralo na 2% podielu daní a člen-
ských príspevkov. Klub ušetril veľké finančné 
prostriedky na výstroji, ktorú taktiež zabez-
pečovala spoločnosť Sevotech a pani Zuzka 
Cibulková. Pred voľbou prezidenta klubu 
schválili delegáti zmenu stanov,  na základe 
ktorej bude nové vedenie volené na obdobie 
3 rokov. 

Pred voľbami odmietli kandidatúru 
na prezidenta viacerí navrhnutí kandidáti. 
Delegáti Výročnej členskej schôdze po dis-
kusii nezvolili nové vedenie, a preto poverili 
končiaceho prezidenta klubu, aby rokoval 
s novozvolenou primátorkou mesta a po-
kúsili sa do konca januára nájsť vhodného 
kandidáta na uvoľnenú funkciu. 

MFK Stará Turá

Taká zvláštna noc
Dňa 30. novembra 2014 sa v Dome kultúry Javorina 
uskutočnilo muzikálové predstavenie Taká zvláštna 
noc. Podujatie pripravil hudobno-dramatický krúžok 
o. z. SLUHA v spolupráci s Tanečnou školou BIBS 
Myjava.  Naše poďakovanie opäť patrí Nadácii ŽIVOT, 
ktorá tento muzikál finančne podporila a už vo viace-
rých projektoch sa stala naším významným partnerom. 
Ďakujeme tiež všetkým divákom, ktorí sa spolu s nami 
rozhodli vstúpiť do obdobia adventu cez príbeh, kto-
rým sme sa snažili poukázať na pravú podstatu Vianoc.

SLUHA, o. z.  

Na fotografii Mgr. Miroslav Krč s Tomášom Malecom

foto: Martin Medňanský
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O sezóne po sezóne, alebo cyklisti bilancovali 1. časť článku
(dokončenie z minulého čísla)

Na Moravu sa uberajú naše cesty viacerými smer-
mi. Jedna z najobľúbenejších je cez Topoleckú, 
Hlavinu a po „Nerádovej ceste“ cez Kubíkov vrch 
do Novej Lhoty a ďalších obcí, kde sa pravidel-
ne stretáme s moravskými priateľmi, napr. pri 
Horňáckom kosení lúk pri Hrubej Vŕbke, na vi-
nárskych „stezkách“ a iných folklórnych poduja-
tiach. Tzv. nadštandardné vzťahy s bratmi Čechmi 
a Moravanmi nie sú pri tom pre nás iba frázou, 
oprávnene opakovanou našimi politikmi, ale ži-
vou skutočnosťou. Na druhej strane Javoriny, tejto 
spoločnej dominanty Bielych Karpát, máme totiž 
veľa známych i neznámych priateľov, účastníkov 
„bratských“ podujatí. Z Novej Lhoty cez Vápenky 
zvykneme stúpať cez Kamennú búdu na Javorinu. 
Popri klasickej ceste cez Hrnčiarové a Barinu nie-
kedy pre spestrenie zvolíme cestu radšej oblúkom 
cez Cetunu, Hrubú Stranu a stúpaním z Květnej 
popri sklárňach. Na Javorinu chodíme koncom 
júla organizovane v rámci stretnutia cyklistov 
z oboch strán spoločnej hranice, a to v predve-
čer tradičného stretnutia Čechov, Moravanov 
a Slovákov (Javorina tour). Častým naším cieľom 
je aj Baťov kanál v časti Veselí n/M – Strážnice. 

Pri našich potulkách si vyberáme aj vzdiale-
nejšie ciele. Takým bol napríklad i skvost stredné-
ho Považia – Vršatecké bradlá. Pri ich zdolaní sme 
si pomohli vlakom z Nového Mesta n/v do Ilavy. 
K tomu však treba dodať, že naši mladí „žrúti ki-
lometrov“ si vyberajú aj vzdialenejšie ciele, preto 
pre nich 150 km alebo i viac v jednom dni nie je 
nič mimoriadne. Dokumentujú to napríklad aj 
vydarené Marcelove obrázky na facebooku z ciest 
do Strážovskývh vrchov, na Topolčiansky hrad 
alebo iné atraktívne miesta. Rekordný bol tradič-
ný výjazd našich mladíkov na moravský Hostýn 
v dĺžke trasy tam a späť 230 km v jednom dni. 

Pravda, to všetko nie je ešte všetko. Tých trás 
bolo ďaleko viac. Pri ich vyhľadávaní a hodnotení 
ich parametrov je veľkým pomocníkom globálny 
lokalizačný systém GPS a aplikácia Endomondo. 
Vlastný výber trás má aj skupina seniorov, ktorí 
sa vedia operatívne rozhodnúť o výjazde pod-
ľa priaznivých meteorologických predpovedí 
Aladina z SHMÚ zo dňa na deň, a preto im nerobí 
problém vybrať sa na výlet, trebárs len v zúže-
nom minipelotóne (v trojici alebo dvojici) počas 
týždňa, využívajúc pri tom svoj dôchodcovský 
„fajront“. Pri tom si určujú pohodlné tempo, ktoré 

vyhovuje ich veku a výkonnosti, aby sa popri tom 
mohli oddávať pozorovaniu okolitej krajiny. 

Staroturianski cykloturisti, ku ktorým sa 
pridávajú aj priatelia z blízkeho okolia (jedným 
z nich je napríklad aj cyklista-fotografista-he-
ligonkár Ján Čepko z Rudníka a ďalší), aj pri 
existencii cyklistického zväzu či klubu turistov 
predstavujú voľnú neorganizovanú komunitu, 
ktorá funguje spontánne, bez stanov, či nejakých 
zložitých riadiacich štruktúr, ako sa hovorí „na 
divoko“. Vystačia si sami pod vedením svojich 
ad hoc neformálnych vedúcich jednotlivých vý-
letov. Sú nimi takí cyklistickí nadšenci ako Marcel 
Pribiš, Ján Svoboda, Ján Lukáč a ďalší, ktorí na 
základe svojho dokonalého geografického pozna-
nia vyberajú vhodné trasy jednotlivých cyklotúr, 
šitých na mieru zloženia skupiny, a potom orga-
nizujú a usmerňujú pohyby pelotónov. Pre svoju 
kompetentnosť sú všeobecne uznávaní. Patrí im 
za to vďaka ostatných účastníkov. 

Aj keď sú títo nadšení milovníci dvoch ko-
lies takpovediac sebestační, predsa len potrebujú 
pomoc. Očakávajú v tomto smere väčšiu aktivi-
tu samospráv, či už na miestnej alebo krajskej 
úrovni. Týka sa to predovšetkým modernizá-
cie a budovania cyklotrás/cyklochodníkov, čo 
bolo aj obsahom predvolebných sľubov viace-
rých komunálnych politikov. S porozumením 
sme vzali na vedomie aktivitu mesta Stará Turá 
pri modernizácii podjavorinskej cyklotrasy cez 

Topoleckú-Hrachoviská-Podkozince. Chceme 
veriť, že novozvolené zastupiteľstvo bude v tomto 
trende pokračovať i naďalej, a to s väčším dôra-
zom a intenzitou. Veľmi užitočný by bol napríklad 
cyklochodník z centra na Dubník I. Naň by moh-
la nadväzovať cyklotrasa smerom do Kostolného 
a Hrachovišťa. Využili by sa pri tom už vykonané 
zemné práce z Kostolného smerom na Dubník 
s pokračovaním okolo potoka a čističky až k hrá-
dzi. Odporúčame vyvolať verejnú diskusiu k téme 
asfaltového cyklochodníka s určením aj pre in 
line korčuliarov. Veľmi žiaduca je, s ohľadom na 
mimoriadnu frekventovanosť a rizikovosť cesty č. 
581, aj cyklotrasa (cyklochodník) zo St. Turej do 
Nového Mesta n/V. s prípadným využitím starej 
cesty do Lubiny a Bziniec.

Pretože naši cykloturisti predstavujú otvore-
nú komunitu, privítajú vo svojich radoch každého 
ďalšieho záujemcu o tento rekreačný šport, o toto 
prospešné hobby. To znamená, že sa môže každý 
bez akýchkoľvek formalít a ceremónií pridať. To 
však nijako neznamená, že by mal byť jej povin-
nou súčasťou. Je to skôr výzva, sadnúť na bicykel, 
pohnúť kostrou a trochu sa potúlať a pokochať po 
našej nádhernej krajine, vychutnať si jej čaro, a to 
či už v partii alebo mimo nej. Proste, urobiť niečo 
pre svoje zdravie, pre svoje telo i dušu. 

D.H.

Mikuláš zavítal i do nášho mesta
Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? 
Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? 
Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili. 
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, 
nikto z nás už čakať nechce.

Prvou predzvesťou blížiacich sa vianočných 
sviatkov býva každoročne príchod Mikuláša. 
V piatok 5. decembra ho nedočkavo vyčkávali 
aj detičky v Starej Turej, ktoré celý rok poslú-
chali svojich rodičov a čakali za to aj patričnú 
odmenu. A tie, ktoré neposlúchali, čakali as-
poň na kúsok uhlíka či cibuľu. 

Mikuláš tento rok nemeškal, pretože cez 
veľký kopec Palčekové ho sprevádzali páni 

policajti. Pri príchode na Námestie slobody 
sa hneď aj pustil do práce. Spoločne s deťmi 
po poriadne hlasnom odpočítaní rozsvietil 
vianočný stromček na Námestí slobody a tiež 
celú vianočnú výzdobu v meste. Hneď na to 
sa pustil spolu s rozprávkovými zvieratkami 
do rozdávania sladkostí netrpezlivým deťom. 
Tie sa predbiehali vo výborných speváckych 
a básnických výkonoch. Keď mal svoj mešec 
so sladkosťami prázdny, pozval ešte deti do 
Domu kultúry Javorina na divadelné predsta-
venie s pesničkami Králiky z klobúka.

Za pomoc Mikulášovi ďakujeme Domu 
kultúry Javorina, OO PZ Stará Turá a mestskej 
polícií. Lívia Boorová

Z výletu k rozhľadni na Hájnici nad Haluzicami
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Wushu centrum Stará Turá bilancuje rok 2014
Rok sa s rokom stretol a je na čase obzrieť sa dozadu a zhodnotiť uplynulý rok. Rok 2014 
nebol jednoduchý, pretože sme sa hneď od začiatku museli vyrovnávať s dvoma zásadný-
mi udalosťami, ktoré mali dopad na priebeh celého roka. 11.decembra 2013 vo veku 37 
rokov nečakane zomrel predseda klubu Wushu centrum Stará Turá a zároveň predseda 
Slovenskej asociácie čínskeho wushu, náš kamarát Juraj Durec, ktorý okrem iného dlhé roky 
pôsobil aj ako rozhodca na súťažiach. Začiatkom roka 2014 sme sa teda vyrovnávali s touto 
stratou, riešili nové predsedníctvo klubu a zároveň sa vymenilo aj vedenie asociácie. Nové 
vedenie prišlo s novou víziou smerovania asociácie, čo, žiaľ, malo za následok zrušenie 
pripravenej súťaže Majstrovstvá Slovenska 2014 v Starej Turej. Ťažkosti a nepriazeň osudu 
je však nutné prekonať, a tak sme s veľkou usilovnosťou a vytrvalosťou cvičili vonkajšie 
štýly Shaolinu pre deti a dospelých, kontaktný zápas Sanda a Tuishou i vnútorný štýl Taiji.

Rok sme začali druhým ročníkom Wushu 
karnevalu, kde sa predviedli perfektné a ná-
padité masky, hrali sa rôzne hry, tancovalo 
sa a deti sa skvele zabavili. Karneval sa konal 
pri príležitosti Čínskeho nového roka, ktorý 
sa niesol v znamení koňa.

V máji náš klub v Dome kultúry Javorina 
pripravil divadelné predstavenie s názvom 
„Príbeh dvoch cisárov“ pri príležitosti osláv 
20. výročia založenia Wushu centra Stará 
Turá. Roky rýchlo bežia a zdá sa nám až ne-
uveriteľné, že ubehlo už 20 rokov od doby, 
kedy prví nadšenci a priekopníci wushu, 
medzi ktorými boli aj Staroturanci, priniesli 
na Slovensko tento šport a po niekoľkých 
rokoch založili svoj klub. Na vystúpení sa 
podieľali naše wushu deti, ale aj súčasní i mi-
nulí dospelí cvičenci klubu. Ďalšiu ukážku 
nášho cvičenia sme mali možnosť predviesť 
na Staroturianskom jarmoku.

Presne deň po získaní vysvedčenia v ško-
lách sa v našom klube konali záverečné 
Skúšky technickej vyspelosti. Drvivá väč-
šina detí zúročila poctivú prípravu na tré-
ningoch počas celého roka a postúpila na 
vyšší stupeň.

Cez letné prázdniny sa konali dva wushu 
tábory, na ktorých sa zúčastnili naše wushu 
deti. Získali tým nových kamarátov, zážitky 

a skúsenosti, rozvinuli svoje wushu zručnos-
ti, no naučili sa aj úplne nové veci. Spoznali 
liečivé byliny, z ktorých si pripravili liečivé 
masti, učili sa upokojiť svoju myseľ a zotrvať 
v tichu, či prekonať svoj strach na nočných 
výpravách. Uprostred leta sme zorganizovali 
celodennú opekačku na Koštialech vŕškoch. 
Deti okrem opekačky, čakali aktivity, hry, 
turnaj v streľbe lukom. Rodičia sa zase stretli, 
porozprávali, aktívne si oddýchli a využili 
príležitosť na rozhovor s trénerom o svojich 
deťoch.

Začiatkom školského roka sme spravili 
nábor, pripravili ukážku našich zručností 
na Základnej škole a opäť tým získali no-
vých členov. V tomto čase máme v našom 
klube už 50 detí, ktoré sa pomocou wushu 
snažia rozvinúť svoje pohybové schopnosti, 
vštepiť si základy disciplíny, obetavosti a tí-
movej spolupráce. Robíme všetko pre to, aby 
si osvojili základné motto nášho klubu tak, 
ako ho pred rokmi vymyslel zosnulý pred-
seda Juraj Durec: Nie je dôležité vyhrať, ale 
zvíťaziť... (...sám nad sebou, nad lenivos-
ťou a všetkým, čo nám bráni kráčať po ceste 
poznania).

Počas celého roka sa deti i dospelí cvičen-
ci zúčastňovali rôznych súťaží na Slovensku 
i v zahraničí: Kungfu deti I. a II. v Starej 

Turej, Dragon Cup v Brne, Európsky festi-
val wushu v Prahe, Juniorská liga vo wushu 
v Brne, či Medzinárodný wushu festival 
v Trnave. Celkovo si náš klub odniesol 72 
medailí, z toho 24 zlatých, 25 strieborných 
a 23 bronzových.
V roku 2015 bude náš klub organizovať 
nasledovné akcie v Starej Turej (zmena 
termínu vyhradená): 

23. 1. 2015 Wushu karneval

21. 2. 2015 Kungfu deti I.

18. 4. 2015 Národný turnaj vo 
Wushu

16. 5. 2015 Qingda liga

27. 6. 2015 Skúšky technickej 
vyspelosti

Letné 
prázdniny

Tábory, opekačka na 
Vŕškoch

17. 10. 2015 Kungfu deti II.

Pozývame preto všetkých našich priaz-
nivcov, členov, kamarátov, rodinných prís-
lušníkov i celkom náhodných okoloidúcich. 
Vážime si každého, kto nás svojou účasťou 
podporí.

Na záver si dovolím srdečne poďakovať 
všetkým sponzorom, mestu Stará Turá, ZUŠ 
Stará Turá, rodičom, trénerom, deťom, čle-
nom klubu a jeho vedeniu a všetkým, ktorí 
hocakým spôsobom pomohli a podporili 
naše snaženie.

Prajeme úspešný nový rok 2015, kto-
rý je podľa čínskeho kalendár v znamení 
kozy, a to znamená pokoj, mier a harmó-
niu. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Wushu centrum Stará Turá

Poďakovanie
Ďakujem všetkým spoluobčanom Starej Turej, kto-
rí mi svojím hlasom vyslovili dôveru v komunál-
nych voľbách v roku 2014. Nesmierne si to vážim. 
Novej primátorke Ing. Halinárovej chcem zaželať 
veľa odhodlania a úspechov. Keďže po 11 rokoch 
odchádzam z práce pre Starú Turú, ktorú som robila 
v správe bytov TECHNOTURE s. r. o., chcela by som 
poďakovať  za dlhoročnú spoluprácu všetkým, ktorí 
ma prostredníctvom tejto práce spoznali.

Ďakujem svojej najlepšej a najbližšej kolegy-
ni Alenke Mockovčiakovej, ochotným kolegyniam 
na Mestskom úrade L. Galbavej, M. Baranovičovej 
a Ing. Galovičovej, skvelému kolektívu Technických 
služieb, pracovníkom SBDO, P. Psotnému a ostat-
ným firmám a dodávateľom.

Predovšetkým a menovite ďakujem domovní-
kom bytových domov M. Pavlovičovi, E. Krapkovej, 
Z. Sopociovej, p. Labudíkovej, R. Samekovi, E. 
Staňovej, manželom Suskovcom, Z. Valenčíkovej, 
D. Hajtúnovi, Ing. M. Bačovi, Ing. J. Tomešovi, M. 
Pribišovej, J . Lysému, M. Ozimému, p. Ondrejkovej, 
E. Dunajčíkovej, V. Milatovej, M. Šimovi, Ing. 
Belákovej, I. Hanáčkovi, Mgr. Klimáčkovi, J. 
Pažitnému, F. Pásztorovi, P. Mikulášovi, Ľ. Holotovej, 
P. Blažejovi, I. Jašákovi, A. Antálkovi, J. Ďuďákovi, 
M. Minarechovi, P.Vávrovi, Ing. Gadušovi, p. 
Ochodníckej, B. Nižňanskému, G. Bunovi, G. 
Rojkovej, p. Dzurovi, p. Sakovi, O. Harušťákovej, J. 
Višňovskému, R. Štefíkovi za pochopenie a trpezli-
vosť  a tiež všetkým vlastníkom a nájomcom bytov, 
ktoré TECHNOTUR, s. r.o. spravuje.

Želám všetkým zo srdca krásny rok 2015.
Ing. Miroslava Medňanská
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2013/2014
pri objednaní celej fúry je doprava

do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou


