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

Ísť s radosťou do práce 
za „svojimi“ pokladmi

Nech sú požehnané deti! Vnášajú trochu neba 
medzi pozemskú surovosť. (F. Amiel)

Čoraz viac sa zamýšľame a presvied-
čame o tom, že sme si vybrali správne. 
Naše povolanie je pre nás balzamom na 
dušu. Malo by to byť pre každého z nás 
(dospelákov) samozrejmosťou, ale žiaľ, 
vždy sa s týmito pocitmi u ľudí nestretá-
vame. Už dlhé roky pôsobíme v kolektíve 
učiteliek materskej školy - „náhradných 
mamičiek“ pre ratolesti, ktoré prvýkrát 
vstupujú medzi nové hračky, spoznávajú 
nových kamarátov, ocitajú sa v nezná-
mom prostredí bez svojej maminky či 
otecka. Hľadajú v nás oporu a povzbu-
denie- niekedy stačí pohladenie, objatie, 
úprimný úsmev, či čas, ktorý im venuje-
me počas hier a mnohých edukačných 
aktivít.

Asi sme sa naozaj stali deťmi...podľa 
slov M. Luthera: „Ak máme deti vycho-
vávať, treba aby sme sa tiež stali deťmi.“ 
Štvrtý rok si „vedieme“ kolektív našej 
šikovnej triedy - deti, ktoré s nami za-
čínali od dvoch rokov sú už dnes praví 
predškoláci. Nie vždy bola cesta jedno-
duchá a bez problémov, boli aj slzy, smú-
tok, obavy z toho, čo nás čaká. No deti 
dozrievajú ako ovocie v našich záhra-
dách a pred očami nám z nich vyrastajú 
skúsené, rozumné a samostatné bytosti. 
Cítia, že treba byť za seba zodpovední, 
že čas naozajstnej školy sa blíži; vedia 
byť vďačné, pozorné, milé a čo nás teší - 
s nami šťastné.

Takmer štyri roky ubehli ako voda, 
čoskoro ich s rodičmi odvedieme na zá-

pis do prvého ročníka ZŠ. Naším cieľom 
je a vždy bolo zodpovedne a na požado-
vanej úrovni pripraviť deti po všetkých 
stránkach na vstup do školy, rozvíjať 
a prehlbovať všetky oblasti duševna 
a fyzična.

Milí rodičia, ktorí nám denne s dôve-
rou zverujete Vaše poklady už od útleho 
veku do našich rúk a našej starostlivosti, 
ako triedne učiteľky, sme na Vaše deti 
veľmi hrdé. Sme veľmi pyšné na „tro-
cha aj naše deti“, sú úžasnou triedou - 
ak im to vydrží aj naďalej, budú z nich 
skvelí ľudia... Sme pyšné na Vás, pretože 
spolupráca s Vami je pre nás radosťou. 
Vždy ste nám ochotní s hocičím pomá-
hať, reagujete vždy so samozrejmosťou 

– lebo dobre viete, že  je to pre deti... Čo 
je človeku zo všetkých darov prírody 
milšie než jeho deti? Každodenné spo-
ločné zážitky, či len maličkosti nám na 
oboch stranách skvalitňujú tak uponá-
hľaný život...

Ďakujeme za Vaše deti, za to, že ich 
máme, že sú, a sú práve s nami. Lúčenie 
na konci školského roka bude pre nás 
neľahké...

S deťmi treba žiť ako s priateľmi; 
šťastím pre nás je láska k Vašim deťom. 
Nestačí dať dieťaťu len život, ale naučiť 
ho umeniu rozumne žiť. Veľká vďaka! 

Všetkým rodičom pevné zdravie 
a krásne zážitky so svojimi ratolesťa-
mi zo srdca želajú triedne učiteľky 
B. Kucharovicová  a  E. Sobotková.
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Zápis detí do ZŠ a ZUŠ
6. a 7. február, 13.00 – 
16.30 h., ZŠ na Komenského ul.

Zápis detí do MŠ 
18. – 20. február, 
7.00 – 15.00 h., budova MŠ 
na Hurbanova ul. č. 153

ŠP
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T Turnaj v nohejbale 
16. február, 8.30 h., telocvičňa 
v ZŠ na Hurbanovej ul.

Majstrovstvá detí ZŠ
25. – 29. február, CVČ

Burza kníh v MC Žabka
22. a 23. február, od 
9.00 h, MC Žabka
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Kopaničiarsky ples 
16. február, KD Papraď

Spoločenský večer SOŠ
16. február, jedáleň SOŠ Stará Turá

„Po myjavsky“, folklórny 
súbor KOPA
22. február, 18.00 h, DK JavorinaBU

RZ
A

Silvestrovské stretnutie na Javorine, 
Foto: Vladimír Brezinský
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Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

Dňa 13. decembra 2012  sa 
uskutočnilo XXIII. zasadnutie 
MsZ, ktoré otvoril primátor 
mesta Ing. Ján Kišš o 15.00 hod. 
Oboznámil poslancov s navrh-
nutým programom rokovania. 

Do programu rokovania navr-
hol doplniť bod 12a Návrh na odvo-
lanie konateľa a návrh na schválenie 
menovania nového konateľa  spoloč-
nosti Technotur, s. r. o.

Úvodom rokovania poslan-
ci prerokovali a vzali na vedomie  
Správu z kontroly plnenia uznesení 
prijatých na XXII. zasadnutí.

V rámci rokovania 
o majetkových záležitostiach 
MsZ schválilo:
a) návrh:
• mesta na úpravu parku pred evan-

jelickým kostolom do výšky 10 tis. 
€ v prípade darovania pozemkov 
parc. č. 16852 a 16854 vo vlastníc-
tve evanjelickej cirkvi,

b) žiadosť:
• BELVE, s. r.o., Stará Turá o sú-

hlas k zrealizovaniu vyvýšeného 
spomaľovača,

• PAMATEL, s. r. o., Banská 
Bystrica o súhlas vlastníka po-
zemkov  k umiestneniu verejnej  
telekomunikačnej siete a súhlas 
k vstupu na pozemky,

• spoločnosti Regionálna vodá-
renská spoločnosť AQUATUR, 
a. s., Stará Turá o prevod po-
zemkov do základného imania 
spoločnosti.

c) zámer:
• prenájmu časti pozemku pre 

Emila Oleša a manž. Miladu, 
bytom Vaďovce

d) odpredaj:
• nehnuteľností nachádzajúcich 

sa na ul. Gen. M. R. Štefánika 
362/38, Petrovi Kuricovi,

•  nehnuteľností nachádzajúcich 
sa na ul. Gen. M. R. Štefánika 
363/46, Dušanovi Gregorovi.

Neboli schválené 
nasledovné žiadosti:
• Parcela, s. r. o., Nové Mesto 

nad Váhom o odkúpenie časti 
pozemku,

• Jozefa Podolana, Stará Turá  o  od-
kúpenie  časti pozemku.

Poslanci vzali na vedomie  
Informáciu o aktuálnom hospodá-
rení  mesta. Následne schválili II.  
zmenu programového rozpočtu pre 
rok 2012 pre mestské  príspevkové 
organizácie DK Javorina a Technické 
služby ako i  programový rozpo-
čet pre obdobie rokov 2013-2015. 
Ďalej schválili rozpočtové opatrenia 

mesta, zároveň vzali na vedomie 
II. zmenu rozpočtu mesta pre rok 
2012, s pripomienkami schválili 
programový rozpočet mesta na roky 
2013-2015.

Mestské zastupiteľstvo v tajnom 
hlasovaní nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov schválilo od-
volanie Ing. Augustína Schmidla,  
z funkcie konateľa spoločnosti ku 
dňu 31. 12. 2012 a menovanie Ing. 
Zuzany Petrášovej, do funkcie  kona-
teľa spoločnosti odo dňa 1. 1. 2013. 
Primátor mesta poďakoval Ing. 
Schmidlovi za jeho dlhoročnú prácu 
v tejto spoločnosti, za rekonštruk-
ciu tepelného hospodárstva v na-
šom meste. Svoju funkciu zvládal 
k všeobecnej spokojnosti obyvate-
ľov. Zároveň poprial novej konateľke 
veľa úspechov v jej novej funkcii.

V ďalšej časti rokovania 
poslanci prerokovali 
a schválili návrhy 
všeobecne záväzných 
nariadení mesta, a to :
• VZN č. 22/2012 – Nar. o pod-

mienkach určovania a vyberania 
dane z nehnuteľností na území 
mesta Stará Turá,

• VZN č. 23/2012-Nar. o miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

Úplné znenie týchto nariadení 
bolo zverejnené v januárovom čísle 
Staroturianskeho spravodajcu vrá-
tane schváleného programového 
rozpočtu mesta pre roky 2013-2015.

Schválený bol návrh na zruše-
nie neaktuálneho nariadenia VZN 
č. 10/2012 – Nar.  o poskytovaní so-
ciálnych služieb a výške úhrady za 
sociálne služby.

Poslanci  schválili 
návrh termínov konania 
príležitostných trhov a ich 
predajného času v meste 
Stará Turá pre I. polrok 
2013, a to nasledovne:
• Veľkonočný trh, 22. marca 2013   

v čase od 10.00 hod. do 20.00 
hod.,

• XXII. Staroturiansky jarmok, 
14. júna 2013 v čase od 8.00 hod. 
do 19.00 hod., občerstvenie na 
tržnici v čase od 8.00 hod. do 
24.00 hod., 15. júna 2013 v čase 
od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Schválené boli i termíny zasadnutí 
mestského zastupiteľstva pre obdo-
bie roku 2013. Zasadnutia sa usku-
točnia v týchto termínoch:
• 21. 2. 2013, 18. 4. 2013, 20. 6. 

2013, 12. 9. 2013, 24.10. 2013, 
12.12. 2013

Pokles obyvateľov aj 
naďalej, ale najnižší za 
posledných 9 rokov

Žiaľ, ani v roku 2012 sme sa v meste Stará Turá nedočkali pribúdania 
počtu občanov. Celkový úbytok v minulom roku dosiahol číslo 42 obča-
nov.  Hoci počet obyvateľov naďalej klesá, je tu iskierka nádeje v tom, že 
je to najnižší pokles obyvateľov za posledných 9 rokov. Po minulé roky 
sme evidovali pokles obyvateľov ako napr. – 125, - 73, - 66, - 92, - 112, 
- 101, - 100, - 88, a v roku 2003 to bolo –36. Zostáva nám len dúfať, že 
pokles obyvateľov nebude až taký veľký, aby sme za krátky čas neklesli 
pod 9 000 obyvateľov.

V tabuľke Vám ponúkame prehľad, ktorý dokumentuje počet oby-
vateľov v centrálnej časti mesta a v jeho jednotlivých miestnych častiach 
a prehľad, kde nájdete základné údaje o demografickom vývoji v meste 
Stará Turá za posledných 5 rokov. V poslednej tabuľke uvádzame prehľad 
vybraných matričných úkonov, ktoré boli v meste vykonané v minulom 
roku a pre porovnanie uvádzame aj vybrané matričné úkony z roku 2011.

Z celkového počtu obyvateľov Starej Turej tvorili k 7. 1. 2013 51,63 % 
ženy a 48,37 % muži. V roku 2012 sa narodilo 70 detí a zomrelo 89 našich 
občanov. Príčinou úbytku obyvateľstva je v tomto roku opäť migrácia 
obyvateľov do iných miest či štátov. V uplynulom roku sa do mesta 
prisťahovalo 86 občanov. Za posledných 5 rokov sa však odsťahova-
lo z mesta v roku 2012 najmenej, iba 109 ľudí. Dôvodom migračného 
úbytku obyvateľstva môže byť najmä odchod mladých ľudí do väčších 
miest Slovenska alebo do zahraničia. 

Správne oddelenie MsÚ, Stará Turá

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

Miestna časť
Počet obyvateľov 

k 9.1.2008
Počet obyvateľov 

k 7.1.2013
z toho

ženy muži
Stará Turá (cent.časť) 8416 8069 4201 3868

Černochov vrch 197 191 87 104

     z toho: Černochov vrch 51 55 22 33

                 Drgoňova dolina 101 99 46 53

                 Durcova dolina 45 37 19 18

Papraď 446 436 209 227

     z toho: Papraď 429 423 202 221

                 U Mikulcov 17 13 7 6

Jazviny 30 31 13 18

Topolecká 422 404 209 195

     z toho: Topolecká 406 387 200 187

                 Hlavina 16 17 9 8

Súš 276 261 130 131

     z toho: Súš 118 105 48 57

                 Lazy 8 8 2 6

                 Trávniky 105 100 52 48

                 U Samkov 45 48 28 20

Mesto Stará Turá spolu 9787 9392 4849 4543

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2008 - 2012:
r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011

Počet obyvateľov k 1.1. uved. roka 9790 9698 9632 9559 9434

Počet narodených občanov 95 92 92 84 70

Počet prihlásených občanov 85 63 59 55 86

Počet zomretých občanov 87 96 71 84 89

Počet odhlásených občanov 185 125 153 180 109

Prírastok (+) / Úbýtok (-) -92 -66 -73 -125 -42

Počet obyvateľov
Stav k 1.1.2009 

9698
Stav k 1.1.2010 

9632
Stav k 1.1.2011 

9559
Stav k 1.1.2012 

9434
Stav k 1.1.2013 

9392

Prehľad vybraných matričných úkonov za obdobie r. 2011 a 2012:
Matričný úkon (ukazovateľ) r. 2011 r. 2012
Počet uzavretých manželstiev v meste 54 41

     z toho: cirkevne uzavretých 24 11

                 uzavretých s cudzincom 4 3

Počet úmrtí vybavených v meste (zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce) 99 90

Počet rozvedených manželstiev 39 27

Počet určení otcovstva 28 30

pokračovanie na str. 11
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Niečo málo z policajnej práce – „kontajner story“
Páčilo by sa mi aspoň priblížiť k technic-

kým vymoženostiam ako v moderných kri-
minálnych TV seriáloch. Nemám na mysli 
tie, v ktorých hrajú hlavnú úlohu komisá-
ri Shimanski, Derrick dokonca ani dvojicu 
Dempsey a Makepeacová. To čo by sa páčilo 
mne je jedna vec, to s čím pracujem je vec 
druhá. Pravdou však zostáva, že ja nevyšet-
rujem tak závažné skutky ako vyššie meno-
vaní. Niekedy mám pocit, že ten kto ukradne 
čokoládu, alkohol, zahodí nákupný vozík do 
potoka alebo zapáli kontajner, zapiera a ka-
mufluje lepšie ako masový vrah.

Nech sú už technické prostriedky, s kto-
rými pracujem akékoľvek, niečo sa (mestskej 
polícii) predsa len podarilo. Uvedomujem si, 
že to o čom chcem ďalej písať môže vyznieť 
ako chvála. Je to chvála. Chcem aspoň takto 
pochváliť všetkých, ktorí sa podieľali na ob-
jasnení záhadných požiarov nielen kontaj-
nerov v našom meste. 

V období od 20.10.2012 do 15.12.2012, 
bolo zapálených 8 kontajnerov. Z uvedené-
ho počtu 6 zhorelo, dva sa podarilo zachrá-
niť. Mimo toho horela jedna hospodárska 
budova a jeden senník. Celková škoda sa 
vyšplhala na niekoľko tisíc eur. Časový roz-
sah kedy požiare vznikli bol od 23:45 do 
06:15. Horelo na ulici Hurbanovej pri ob-
jekte škôlky pod Salašom, pri katolíckej fare, 
ale aj na ulici Podjavorinskej a Družstevnej. 
Na uvedenú situáciu samozrejme reagovala 
verejnosť. Padali slová kritiky, vyjadrujúce 
nespokojnosť, hnev a väčšinou negatívne po-
city. Na tomto mieste sa mi žiada napísať: 
„Prijímam všetky reakcie na vzniknutú si-
tuáciu. Emócie, ktoré v tejto súvislosti mám, 
nebudem prezentovať verejne“.

Za samozrejmosť pokladám kroky, ktoré 
mestská polícia v nadväznosti na vzniknutý 
stav uskutočnila. Desať príslušníkov v ob-
dobí od 1.11.2012 do 18.11.2012 odslúžilo 

na viac 144 hodín v čase od 22:00 do 06:00. 
Z toho 72 hodín priamo v uliciach mesta 
(bez použitia služobného vozidla). Pričom 
počasie bolo na míle vzdialené od príjem-
ných letných nocí. Na základe informácii 
získaných z patrolovacej činnosti bola vy-
pracovaná mapa kriminality. Povedané inak 
bol zadokumentovaný pohyb osôb, výskyt 
udalostí a sumár ostatných poznatkov. Táto 
činnosť sa neskôr ukázala veľmi významnou. 
Prostredníctvom dvoch svedeckých výpove-
dí a zozbieraných údajov sa nám podarilo 
identifikovať páchateľa skutkov. Čo bola len 
polovica úspechu. Tá druhá sa naplnila po 
doznaní páchateľa. Pod ťarchou argumentov 
a dôkazov sa nakoniec 22 ročná občianka 
nášho mesta priznala k všetkým skutkom. 
Vec je pre podozrenie z trestného činu po-
stúpená vecne príslušným orgánom. 

Mgr. Dušan Redaj

Vianočný trh
Remeselnícke trhy majú v meste Stará 

Turá vybudovanú pevnú tradíciu. Najkrajšiu 
atmosféru však vždy prinesie ten vianočný. 
Tento rok prišli Vianoce predčasne do Starej 
Turej už v sobotu 15. decembra. Postarali 
sa o ňu pracovníci Domu kultúry Javorina, 
mesta Stará Turá a dobrovoľníci, ktorí pri-
pravili Vianočný trh pre obyvateľov Starej 
Turej, ale aj blízkeho a ďalekého okolia. 
Nesmela chýbať tradičná kopaničiarska 
zabíjačka, o ktorú sa postarali pracovníci 
Lesoturu. 

Predajcovia si i tento rok pre návštev-
níkov pripravili rôznorodú zmes remesel-
níckeho tovaru. V stánkoch sa objavovali 
farebné vianočné dekorácie, košíky, kera-
mika či drevárske výrobky. Svoj stánok si 
postavil aj majster kováč. Dámy si mohli 
vybrať z množstva ručne robenej bižutérie, 
maľovaného textilu a ozdôb do domácností. 

Trhom sa niesli aj známe chute punču, ka-
pustnice, gulášu, držkovej polievky a zabí-
jačkových dobrôt. Pozitívny ohlas mala aj 
dražba čerstvého mäsa, ktorá prilákala na 
námestie množstvo ľudí. 

Atmosféru Vianoc nám nielen doma, 
ale aj v obchodoch či v uliciach pripomí-
najú aj vianočné piesne. Tie sme si na trhu 
mohli vypočuť v podaní detí zo speváckeho 
odboru základnej umeleckej školy a evanje-
lickej mládeže. Na ľudovú nôtu zahrali pre 
návštevníkov trhu deti z Malého Turančeka 
a folklórny súbor Otava z Nového Mesta nad 
Váhom. Program zakončil svojimi vianočný-
mi piesňami Veľký dychový orchester Domu 
kultúry Javorina. Spev zaznieval nielen na 
pódiu, ale aj medzi stánkami, kde sa o atmo-
sféru staral folklórny súbor Turanček. 

Počasie na Námestí slobody sa v poobed-
ných hodinách zmenilo na stále nekončiaci 
dážď, ale väčšinu návštevníkov to neod-
radilo a naďalej si vychutnávali program 
na pódiu aj prácu remeselníkov. Niektorí 
sa však išli pred dažďom skryť do budovy 
Domu kultúry Javorina. I tu mohli návštev-
níci nájsť remeselníkov, občerstvenie a tiež 

výstavu Hračiek našich babičiek, ktorá po-
tešila najmä deti. Výstavu mohli pracovníci 
Domu kultúry Javorina pripraviť v Stredisku 
cezhraničnej spolupráce iba vďaka zapoži-
čaniu exponátov od obyvateľov Starej Turej 
a okolia. Na prvom poschodí bola otvorená 
putovná výstava Biblia na cestách. V tvori-
vých dielňach si mohli naši najmenší vyskú-
šať pečenie vianočných oblátok a zdobenie 
medovníčkov. Pre záujemcov o históriu bolo 
otvorené aj mestské múzeum a nová expozí-
cia tradičného bývania. 

Nielen námestie, ale aj Dom kultúry 
Javoriny teda žil vianočným ruchom. Aj 
keď nám tento rok počasie veľmi neprialo, 
veríme, že návštevníkom to nepokazilo cel-
kový dojem z vianočného trhu a o rok sa 
opäť všetci na Námestí slobody stretneme. 

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí 
sa podieľali na príprave trhov, pracovníkom 
Domu kultúry Javorina, Technických slu-
žieb Stará Turá, Lesoturu, mesta Stará Turá, 
rodine Durcovej a mnohým ďalším dobro-
voľníkom, bez ktorých by sa trh, v takom 
rozsahu v akom ho pripravujeme, nikdy ne-
mohol zrealizovať.   Lívia Boorová
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MOŽNOSTI ŠTÚDIA V SOŠ STARÁ TURÁ
ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

- 2694 6  informačné a sieťové technológie 
 (elektrotechnický odbor) – NOVINKA!!!
• elektrotechnika, elektronika
• informačné technológie, počítačové siete
• počítačové systémy, hardware a software
• inštalácie a inteligentné elektroinštalácie (inteligentné budovy)
• obnoviteľné zdroje energie (fotovoltika)
Žiaci pracujú na modernom vybavení v laboratóriách a dielňach v oblasti elektroinštalácií, elektroniky, 
počítačov a sietí, ako aj programovom vybavení.

Absolventi získajú maturitné vysvedčenie

ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA
- 2682 K  mechanik počítačových sietí (elektrotechnický odbor)

• elektrotechnika, elektronika
• informačné technológie, počítačové siete
• počítačové systémy, hardware a software
• inštalácie a inteligentné elektroinštalácie (inteligentné budovy)
• obnoviteľné zdroje energie (fotovoltika)
• Žiaci pracujú na modernom vybavení v laboratóriách a dielňach v oblasti elektroinštalácií, elektro-

niky, počítačov a sietí, ako aj programovom vybavení.
- 2411 K mechanik nastavovač (strojársky odbor)
• ručné a strojné obrábanie kovov
• programovanie CNC strojov
• čítanie a kreslenie technických výkresov
Žiaci pracujú na najmodernejšom vybavení v dielňach v oblasti CNC strojov, počítačov a simulátorov.
- 3447 K  grafik digitálnych médií  (polygrafický odbor)
•  vytváranie obsahu (kreslenie, písanie, skenovanie, fotenie, filmovanie a pod.)
•  úpravy obsahu v počítači pomocou špecializovaných programov
•  vytváranie finálneho produktu v tlačenej forme (fotografie, plagáty, časopisy, knihy, ...)
•  vytváranie finálneho produktu v elektronickej forme (www stránky, prezentácie, DVD filmy a pod.)
Žiaci pracujú na modernom vybavení v laboratóriách a ateliéri (počítače a programové vybavenie, 
fotoaparáty, kamery a pod.).

Absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list

UČEBNÉ ODBORY
- 2683 H  elektromechanik (elektrotechnický odbor)

• elektrotechnika, spotrebná elektronika
• inštalácie a inteligentné elektroinštalácie (inteligentné budovy)
•  obnoviteľné zdroje energie (fotovoltika)
•  počítačové systémy, hardware a software, siete
Žiaci pracujú na modernom vybavení v laboratóriách a dielňach v oblasti elektroinštalácií a inteligent-
ných inštalácií, elektroniky, počítačov a sietí, ako aj programovom vybavení.
- 2433 H  obrábač kovov  (strojársky odbor)
• ručné a strojné obrábanie kovov
• obsluha CNC strojov
• čítanie technických výkresov
Žiaci pracujú na klasických strojov i na najmodernejších CNC strojoch a počítačoch.
Absolventi získajú výučný list, možnosť pokračovať v štúdiu 

a dorobiť maturitu

ĎALŠIE MOŽNOSTI V PRIEBEHU ŠTÚDIA
• v elektrotechnických odboroch 

možnosť získania osvedčenia o 
elektrotechnickej spôsobilosti 
podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

• CISCO Networking Academy 
program

• Mikrosoft IT Academy
• Lego RoboLab („počítačové“ 

LEGO)
• krúžková činnosť
• účasť v súťažiach (ZENIT 

v elektro., strojárstve a 
programovaní, SOČ, olympiády, 
ENERSOL a pod.)

• športové súťaže,

Ubytovanie v školskom internáte za 20,- EUR mesačne 

a celodenná strava 3,10 EUR.

DNI OTVORENÝCH DVERÍ – každú stredu alebo iný termín 

(po telefonickej dohode na tel. 0905 647 874)

Kontakt: Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá

tel. 032/776 30 77, e-mail: office@sosst.sk, www.sosst.sk

Martina 
Monošová: 
Sladké sny 
Koncom januára 2013 vychá-
dza vo vydavateľstve Marenčin 
PT najnovší román z pera našej 
rodáčky Martiny Monošovej 
(rod. Rumánkovej) Sladké sny. 
Čo môžu čitatelia tentoraz oča-
kávať?

Stručný obsah: Fanúšikmi 
obletovaná Miriam Sternová 
jedného dňa zistí, že jej 
súkromný život je iba chabým 
odrazom jej speváckych 
úspechov. Vzťah s manželom 
ochladol, s nevlastnou dcérou 
sú si na míle vzdialené. Do toho 
všetkého jej do života nečakane 
vstupuje priateľ z detstva Tibor 
a jeho sympatický nevlastný syn 
Martin, ktorý sa za každú cenu 
pokúša upútať jej pozornosť... 
Má právo siahnuť po láske 
podstatne mladšieho muža, 
alebo sa má uspokojiť s tým, čo 
už v živote dosiahla?

Dej románu, ktorý okrem 
iného poodhaľuje aj skryté zá-
kutia najvyšších vrstiev sloven-
ského šoubiznisu, sa čiastočne 

odohráva v bližšie nešpecifikova-
nom malom slovenskom vidiec-
kom mestečku a v Holandsku, 
a to nielen v Amsterdame a na 
pozadí holandských tulipáno-
vých polí. Napriek idylickému 
prostrediu, romantiku sľubujú-
cemu názvu a ústrednej ľúbost-
nej téme, je piaty román Martiny 
Monošovej Sladké sny ďalšou 
dramatickou a šikovne opísa-
nou sondou do komplikovaných 
vzťahov všetkých zúčastnených 
osôb – presne ako sme na to už 
v Monošovej knihách zvyknutí.

Hana Darina Kuchárová

Urobme si štedrejšie 
Vianoce

V sobotu, 22. 12. 2012, boli mnohé rodiny zo Starej Turej príjem-
ne prekvapené nezvyčajnou návštevou a neočakávaným darčekom. 
V tento deň sa realizoval projekt „Urobme si štedrejšie Vianoce“, 
ktorý bol pripravovaný a financovaný Nadáciou ŽIVOT Stará Turá  
v spolupráci s veriacimi  z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  
a Rímskokatolíckej  cirkvi. 

Snahou tohto projektu bolo predovšetkým pomôcť vytvoriť kraj-
šie a radostnejšie Vianoce osamelým ľuďom, ale i rodinám vo finanč-
nej núdzi, ktorí žijú v Starej Turej. Je krásne, ak Vianoce – sviatky 
pokoja a lásky, môžu i títo ľudia prežívať s vedomím, že niekto si 
na nich spomenul a pomohol im dotvoriť tú správnu vianočnú at-
mosféru. Mladí dobrovoľníci z oboch cirkví  priniesli okrem spevu 
a dobrej nálady i vianočnú kapustnicu, sladké domáce pečivo a ovo-
cie. Veríme, že pre týchto ľudí má veľkú hodnotu nielen darček, 
ktorý dostali, ale aj vedomie, že nezostali zabudnutí a osamotení, 
že okolo nich žijú ľudia, ktorí ich chcú potešiť a odovzdať im kúsok 
lásky a radosti práve v tomto vnímavom čase.

Keďže celkove bolo navštívených 67 rodín, bolo potrebné napiecť 
veľké množstvo sladkého pečiva. Veľké poďakovanie patrí ženám 
z oboch cirkví, vďaka ktorým mali sladšie Vianoce i obdarované ro-
diny. A samozrejme, vďaka patrí mladým dobrovoľníkom, ktorí boli 
nositeľmi vianočnej radosti a lásky pre všetkých, ktorých navštívili.

Júlia Bublavá za Nadáciu ŽIVOT, Daniela Stuchlá za ECAV, 
Jarmila Lužná za Rímskokatolícku cirkev
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Deň otvorených 
dverí v MC 

Žabka
V nedeľu 13. januára sa v Materskom 

centre Žabka zišli všetci v skvelej nálade. 
Konal sa „Deň otvorených dverí materské-
ho centra“. Pestrý program zahájili diev-
čatká tanečnice pod vedením inštruktorky 
tanca Bibiany Michalcovej z Tanečnej školy 
Bibs, ďalej si deti zaspievali a zatancovali 
na pesničky zo Spievankova, modelovalo 
sa s plastelínou, kreslilo na tvár a na záver 
deti so zatajeným dychom sledovali báb-
kové divadielko „O perníkovej chalúpke“. 
Veríme, že sa detičkám aj rodičom u nás 
páčilo a uvidíme sa opäť čoskoro. 

Vaše mamy Žabky ;)

Kúsok šťastia
Takmer u každého z nás sa Vianoce 

spájajú so stolmi plnými dobrôt, krásnym 
vianočným stromčekom, pod ktorým je 
naukladaných množstvo darčekov. Mnohí 
z nás tušia, že sú i rodiny, kde táto ideálna 
predstava nie je naplnená z rôznych dôvo-
dov. Sú rodiny, u ktorých sú Vianoce oveľa 
skromnejšie a deti sa tešia z každej drobnos-
ti, ktorú si nájdu pod stromčekom. 

Vďaka niekoľkoročnej práci v sociálnej 
oblasti poznám  rodiny s ťažkým osudom 
žijúce v Starej Turej a okolí. Preto som sa  
rozhodla využiť možnosť získať finanč-
né prostriedky cez Nadáciu Orange a jej 
programu Darujte Vianoce. Hlavným zá-
merom môjho projektu bolo získať finan-
cie na nákup darčekov pre túto skupinu 
detí a zorganizovať posedenie týchto rodín 
v predvianočnom čase. Keďže tieto deti 
počas svojho života zažívajú veľa zložitých 
a náročných chvíľ s neustálym nedostatkom 
financií, chcela som im pomôcť, aby toho-
ročné Vianoce mali o niečo krajšie, veselšie 
a bohatšie. Náročnosť života im odobrala 
kus radosti a typickej detskej a mládežníckej 
bezstarostnosti, preto som chcela im a ich 
rodičom ponúknuť jedno popoludnie, kto-
ré bude našim spoločným malým Štedrým 
večerom.

Celý projekt sa realizoval v kaviarni 
DK Javorina s aktívnou spoluprácou jej 
riaditeľky Evky Adámkovej. Vo štvrtok 20. 
decembra sme vniesli čaro Vianoc do kavia-
renského priestoru a očakávali pozvané ro-
diny. Prišlo medzi nás 14 detí a 9 dospelých, 

ktorých čakalo srdečné privítanie s vysvet-
lením cieľa nášho stretnutia. Keďže sme celé 
stretnutie chápali ako náš malý Štedrý ve-
čer, pred podávaním kapustnice sme sa spo-
lu pomodlili a s chuťou sa pustili do večere. 
Okrem kapustnice všetkých na stole čakalo 
veľa ovocia, sladkých vianočných koláčikov 
a pečív. Obrovskú  radosť  a veselosť predo-
všetkým deťom, ale aj nám dospelým  pri-
niesla ďalšia časť podujatia – zábavné súťaže 
na tému „Sila rodiny je v jej súdržnosti“, 
ktoré pripravila pre deti a ich rodičov  pani 
Ševčíková,  plná elánu a nákazlivého opti-
mizmu. Deti spolu s rodičmi v plnom nasa-
dení  zápolili o body, vďaka ktorým boli na 
záver všetci ocenení drobnými  darčekmi. 

Na záver podujatia boli deťom odo-
vzdané vianočné darčeky, ktoré financova-
la Nadácia Orange a domáci donor. Obom 
za tieto deti srdečne ďakujem! Okrem dar-
čekov, ktoré si deti preniesli pod vlastný 
stromček boli obdarované detskými kniž-
kami, plyšovými hračkami a sladkosťami. 
Verím, že popoludnie naplnené radosťou 
a detskou šantivosťou zostane všetkým zú-
častneným ako krásna spomienka na čarov-
né Vianoce 2012. 

Osobitne chcem poďakovať i ženám, 
ktoré mi pomohli zorganizovať celé pod-
ujatie nielen úpravou prostredia, ale aj pri-
neseným pečivom, knižkami a hračkami. 
Medzi tieto ženy s veľkým srdcom patria 
Ivonka Janovicová, Jarka Lužná, Anka 
Schweitzerová a Jarka Slezáčková. 

Júlia Bublavá

Predaj palivového dreva v roku 2013
Spoločnosť Lesotur s.r.o. začína od 

1.februára 2013 s predajom palivového dre-
va. Listnaté palivové drevo bukové sa bude 
predávať v dĺžkach 4 m za cenu 46 €/m3, 
palivové drevo dubové za cenu 41,50 € /m3. 
Palivové drevo ihličnaté v 4 m dĺžkach za 
cenu 35 €m3.

Listnaté palivové drevo v 1 m dĺžkach 
za cenu 28 €/prm a ihličnaté palivové drevo 
v 1 m dĺžkach za cenu 22 €/prm sa bude 
predávať podľa možnosti výroby a aktu-
álneho množstva na skladoch. Pri záujme 
o 1 m dĺžky je potrebné si zabezpečiť vlastnú 
dopravu.

Po zaplatení palivového dreva v kance-
lárii Lesotur-u na Starej Turej sa občan do-
stane do poradovníka, podľa ktorého sa pri 
priaznivom počasí postupne zabezpečuje 
odvoz dreva. V prípade záujmu o odpadové 
drevo a chystanie haluziny po ťažbe dreva je 
potrebné sa informovať priamo u lesníkov 
v kancelárii Lesoturu v Topoleckej, príp. na 
č.tel. 7760025.

Chystanie haluziny je povolené v pon-
delok – sobota od 7.00 hod. – 19.00 hod. 

a o vývozných dňoch na haluzinu a odpado-
vé drevo vás budeme ešte včas informovať. 
Neohlásený a nezaplatený odvoz drevnej 
hmoty bude riešený ako krádež. Pri vývoze 
dreva a haluziny je za poškodenie zvážnic 
a odvozných ciest zodpovedný vodič vozidla.

Informácie o  doprave dreva vám po-
dáme taktiež v  kancelárii v  Starej Turej 
a v Topoleckej. Keďže sa u niektorých našich 
spoluobčanov stále rôznia požiadavky na pa-
livové drevo, tak pre ujasnenie a vysvetlenie 
uvedieme charakteristiku palivového dreva 
z noriem STN 480056 s STN 480055 plat-
ných pre územie Slovenska, podľa ktorých 
sa vyrábajú jednotlivé sortimenty.

„Palivové drevo sa spracúva zo všetkých 
listnatých a ihličnatých, dodáva sa v kôre 
s  hrúbkou od 3 cm, polená hrubšie ako 
35 cm sa rozštiepia (v prípade 1m dĺžok). 
U palivového dreva sa dovoľujú všetky chyby 
na povrchu i vnútri polien, ktorých rozsah 
nepresahuje 70% plochy čela bez ohľadu na 
množstvo (napr. tvrdá hniloba, poškodenie 
hmyzom, rozštiepenie dreva pri manipulácii 
a výrobe a iné). Nepovoľuje sa práchnivosť 

a mākká hniloba takého stupňa, že dochádza 
pri manipulácii dreva k jeho rozpadu.“ 
V prípade nejasností a akýchkoľvek 
otázok sa informujte priamo v kancelárii 
Lesoturu, príp. na tel. 7764890, 7764887, 
fax: 7763099, mail: hlucha@lesotur.

Ing. Monika Hluchá, Lesotur s.r.o.

Cenník palivového dreva platný od 1.1.2013
Ceny dreva sú uvedené v EUR s DPH na 
odvoznom mieste bez dopravy.
Palivo listnaté tvrdé  1 m dĺžky prm  28,-
Palivo listnaté tvrdé  4 m dĺžky  Buk m3  46,-
Palivo listnaté tvrdé  4 m dĺžky  Dub m3  41,50
Palivo ihličnaté  1 m dĺžky prm  22,-
Palivo ihličnaté  4 m dĺžky m3  35,-
Odpadové drevo listnaté prm  8,-
Odpadové drevo ihličnaté prm  2,-
Cena samovýroby podľa náročnosti terénu: 
Haluzina a zbytky po ťažbe prm 1 – 4,-

Označenie prm – znamená 1 priestorový meter, 
teda drevo uložené v rovnaniach s rozmermi 

1x1x1 meter vrátane vzduchových medzier medzi 
jednotlivými polenami- predáva sa v dĺžkach 1 m.

Označenie m3 – znamená 1 meter kubický, teda len množstvo 
dreva bez akýchkoľvek vzduchových medzier, zisťuje sa objem 

dreva podľa priemeru polien – predáva sa v dĺžkach 4m.
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Naše múzeum v roku 2012
V tomto roku si naše mesto pripomenulo 620. 
výročie od prvej písomnej zmienky. V darova-
cej listine kráľa Žigmunda je popri mestečkách 
Čachtice a Vrbové s mýtom vymenovaných ešte 
21 dedín a osád, ktoré patrili k Čachtickému 
hradu. Tur a Hrušové boli najmenšie osady. V 
priebehu storočí niektoré dediny zanikli, niektoré 
ostali, ale Stará Turá istotne všetky predbehla 
výstavbou a počtom obyvateľstva, teda máme 
byť na čo pyšní. 

Prácu, oblečenie, zvyky našich predkov sa 
snažíme uchovať v múzeu. Naše zbierky sú vďa-
ka mnohým darcom bohaté, pekné a hodnotné. 
I v minulom roku sa rozšírili o ďalšie exponáty 
a chcem sa tu poďakovať tým, ktorí ich darovali. 
Pani Mária Peprníková priniesla staré fotografie, 
pán Hargaš grajciare z roku 1812, pán Valenta hr-
niec na mlieko, pani Dlhá krásne výšivky a štvrť-
ku – mierku obilia, pani Vráblová pomôcku na 
šitie. Knihy darovali pani Ing. Oľga Hrabovská, 
Alžbeta Miškovicová, Elena Kovárová, pán 
Viliam Matuška, PhDr. Martin Lacko, pani Ing. 
Eva Tomisová svoju krásnu knižku Zaniknutá 
„stará“ Stará Turá. Pani Ing. Anna Halinárová pri-
niesla veľmi cennú knihu Spomienky Doc. Mudr. 
Bedřicha Placáka, lekára a partizána v Uhrovej 
skupine. Tiež poskytla múzeu zápisky svojej ba-
bičky Anny Koštialovej, ktorá v nich veľmi zau-
jímavo zachytáva rôzne zvyky a domáce práce, 
dnes už skoro zabudnuté. Nadviazala som spo-
luprácu s Občianskym združením Sluha, vyme-
nili sme si niektoré materiály. Naďalej bola dobrá 
spolupráca s rodinou Rumánkovou a p. Ing. Evou 

Tomisovou, Mgr. Jurajom Krištofíkom, pracovní-
kom informačnej kancelárie  a s jeho nástupky-
ňou Bc. Kristínou Zámečníkovou. Poďakovanie 
patrí i p. Miroslavovi Durcovi, ktorý v múzeu 
ochotne pomôže a prináša materiály z tlače. 

Pri príležitosti 50. výročia DK Javorina boli 
v múzeu po dlhom čase vystavené listiny, na kto-
rých králi Turancom potvrdzovali výsady krá-
ľa Mateja z r. 1467. Počas dvoch dní obdivovalo 
vzácne listiny veľa návštevníkov. Početní návštev-
níci nešetrili chválou, keď si pozreli novootvorenú 
expozíciu - bývanie našich predkov. Veľká vďaka 
patrí všetkým, ktorí podarovali vzácne starožitné 
kusy nábytku, alebo predmety do domácnosti a to 
všetko  bezplatne. Niektorým už p. Adámková 
poďakovala v Spravodajcovi č. 11, ale nemôže-
me opomenúť ani manželov Miklánkovcov, Ing. 
Dalibora Jankoviča, Ing. Evu Tomisovú, Máriu 
Otiepkovú, Elenu Petrovičovú, Kvetoslavu 
Plavinovú a Ivana Kravárika.

Deti z MŠ na Hurbanovej ulici prišli do mú-
zea pod vedením p. učiteliek Kucharovičovej, 
Sobotkovej, Hučkovej a Švondrkovej. Pre žiakov  
základnej školy bola vzácna  „izbička tradičného 
bývania“, ktorá mnohým pripomenula návštevy 
u  svojich prastarých rodičov.

Navštívili ju triedy 3.A, 4.A, 4.C, 5.A, 6.C, 
7.B, 7.C, 9.B, Mgr. Kovárová so vzdelávacím krúž-
kom.  Mgr. Biesiková  zorganizovala pre žiakov 
3.A v izbe besedu  s Ing. Tomisovou. Celkove po-
čas roka si múzeum pozrelo 1076 návštevníkov. 
Vstup je voľný a všetkých srdečne pozývame.

Elena Ondrášiková, sprievodkyňa múzea

ZÁPIS DO MŠ A PODMIENKY PRIJÍMANIA 
DETÍ NA REDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

1. Zápis do MŠ Hurbanova Stará Turá bude 
prebiehať na Hurbanovej ulici č. 153 - u ria-
diteľky MŠ od 18.2.2013 do 20.2.2013- pon-
delok, utorok, streda, od 7.00 do 15.00 h. 

2. Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti 
zákonného zástupcu, ktorú pri zápise  pred-
loží zákonný zástupca spolu s potvrdením 
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného 
lekára pre deti a dorast zákonného zástupcu 
riaditeľke školy. Vzorové tlačivo „Žiadosti 
o prijatie“ si môžete stiahnuť na internetovej 
stránke www.msstaratura.sk v časti tlačivá 
alebo aktuality, alebo prevziať osobne v MŠ.

3. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ne-
možno chápať ako potvrdenie o akútnom 
zdravotnom stave, ale ako potvrdenie toho, 
že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, 
ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli ne-
gatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prí-
padne ohrozovať výchovu a vzdelávanie 
ostatných detí. 

4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami, zákonný zástup-
ca predloží okrem žiadosti a potvrdenia 
o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie 
príslušného poradenského zariadenia. Ak 
sa jedná o dieťa so zdravotným postihnu-
tím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje 
riaditeľ o prijatí po vyjadrení príslušného 
odborného lekára.

5. Do MŠ sa prijímajú deti v čase zápisu k na-
sledujúcemu školskému roku alebo priebež-
ne, ak to umožňuje kapacita.

6. Pred zápisom majú rodičia možnosť obozná-
miť sa s MŠ formou „Dňa otvorených dve-
rí“- 11. 2. 2013 - MŠ Hurbanova 153 a 12. 
2. 2013 - MŠ Hurbanova 142 v čase medzi 
8.30 - 10.00 a 14.30- 15.30 h. 

7. Prednostne budú akceptované žiadosti, 
ktoré boli predložené v čase vyhláseného 
zápisu.

8. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 
piaty rok veku a deti, ktoré majú odloženú 
povinnú školskú dochádzku a deti s doda-
točne odloženým začiatkom plnenia po-
vinnej školskej dochádzky.

9. Prednostne sa prijímajú deti staršie, to zna-
mená nad tri roky, prihlásené na celodenný 
pobyt.

10. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie 
detí do MŠ sa uprednostnia pri prijímaní  
deti  zo Starej Turej a deti zamestnaných 
rodičov.

11. Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povin-
nú školskú dochádzku  predchádza vyda-
nie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ. 
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej 
dochádzky predloží zákonný zástupca ria-
diteľovi MŠ spravidla do 15. apríla  kalen-
dárneho roka. 

12. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu 
byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiál-
ne, personálne a iné podmienky a dosahujú 
požadovanú úroveň v oblasti hygienických 
návykov a sebaobsluhy. Deti mladšie ako tri 
roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť 

pred staršími deťmi, lebo ich prijímanie má 
byť v súlade so školským zákonom výnimoč-
né, teda len vtedy, ak sú vybavené ostatné 
žiadosti o prijatie.

13. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré ne-
dovŕšilo dva roky veku, a to ani na adap-
tačný pobyt.

14. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo nepri-
jatí dieťaťa do MŠ počas školského roka vydá 
riaditeľka MŠ. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa 
môže riaditeľka zaradiť dieťa na  adaptačný 
alebo diagnostický pobyt, ktorý nesmie 
byť dlhší ako tri mesiace. Dĺžku adaptač-
ného pobytu dohodne riaditeľ so zákon-
ným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na 
individuálne osobitosti dieťaťa. Pri zníženej 
adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riadi-
teľ po prerokovaní so zákonným zástupcom 
rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do 
materskej školy na dohodnutý čas.

15. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa 
integrovať aj deti so špeciálnymi výchov-
no- vzdelávacími potrebami, deti nadané 
a talentované, ak sú vytvorené v MŠ vhodné 
materiálne, hygienické a iné špecifické pod-
mienky potrebné pre integrálu.

16. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v sú-
lade s § 144 ods.7 písm. d) informovať ško-
lu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho 
dieťaťa, jeho zdravotných problémoch ale-
bo iných závažných skutočnostiach, ktoré 
by mohli mať vplyv na priebeh výchovy 
a vzdelávania.

17. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo ne-
prijatí do MŠ si príde zákonný zástupca 
osobne prevziať do konca marca 2013.

Bc. Elena Sládková, riaditeľka MŠ

ZUŠ v Starej Turej 
SNP 293/31 

O Z N A M U J E
že ZÁPIS DETÍ do prípravných 
ročníkov ZUŠ v hudobnom 
a tanečnom odbore bude v dňoch 
6. a 7. februára 2013 /t.j. 
v stredu a vo štvrtok/ v budove na 
Ul. J. A. Komenského v I. pavilóne 
v čase od 13.00 do 16.30 hod. 
Tento zápis prebehne súčasne popri 
zápise detí do ZŠ.
Zápis detí do výtvarného odboru 
ZUŠ bude dňa 13.2.2013 /t.j. 
v stredu/ na Ul. SNP 293/31  v te-
rajšom sídle ZUŠ v ZUŠ /bývalá bu-
dova meštianky/ na 1. poschodí 
č. dverí 15,  v triede pani učiteľky 
Mgr. Miroslavy Lacovej o 16.00 
hod. Prosíme dodržať túto hodinu z 
dôvodu začatia skúšok. Treba si pri-
niesť rodné číslo dieťaťa, domáce vý-
tvarné práce a farbičky. Zápis detí do 
vyšších ročníkov výtvarného odboru 
ZUŠ bude možný iba pre mimoriadne 
talentované deti.

 Mgr. Miloslav Masár, riaditeľ ZUŠ
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Rušenie ambulancií v Starej Turej... Čo je za ním?! Alebo kto?
V decembri minulého roka nás všetkých zaskočila 

informácia o rušení diabetologickej ambulancie na 
Poliklinike v Starej Turej. Nečudo, veď mnohí občania 
služby tejto ambulancie využívali a potrebujú využívať 
aj naďalej. A tak, ako to býva u nás „dobrým“ zvykom, 
hľadal sa vinník, ktorý to má na svedomí. Našiel sa. Je 
to mesto a Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej, res-
pektíve jeho poslanci, ktorí rozhodli z dôvodu šetrenia 
financií o zrušení predmetnej ambulancie. Takto to 
aspoň vyznieva z článku pána Grambala uverejneného 
v týždenníku Kopaničiar Expres č. 4 z 22. januára 2013 
s názvom Smutné konštatovanie. 

Dovoľte mi, vážení čitatelia, uviesť skutočné 
a pravdivé informácie ohľadom tohto problému.  
Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad 
Váhom má skutočne uzatvorenú nájomnú zmluvu 
s Technoturom, s. r. o.  v Starej Turej. Na vysvetlenie, 
prečo práve s Technoturom – pretože Technotur, s. r. 
o., má budovu Polikliniky v Starej Turej v správe. Výška 
nájomného, vyrubeného Nemocnici a všetkým ostat-
ným nájomníkom,  sa v roku 2011 zvýšila k 1.1.2012 
o 5%.  Pre ambulanciu diabetológie to bolo z pôvod-
ných 140 € za mesiac na 146 € za mesiac plus energie. 
Teda nie je pravdivé tvrdenie pána Grambala, že zo 
strany mesta boli neprimerane navýšené poplatky za 
nájom priestorov, čo spôsobilo jej zrušenie. Pravdou 
však je to, že Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste 
nad Váhom  takmer počas celého roka 2012 neuhrá-
dzala dohodnutú výšku nájomného. Od roku 2009 do 

roku 2012 sa výška nedoplatku vyšplhala na sumu 5 
150 €. Technotur, ako správca objektu, viackrát vyzval 
Nemocnicu na úhradu nedoplatku, pričom súhlasil 
i s odpustením penále, no neúspešne. Na opakované 
upomienky nereagovali. Z tohto dôvodu sa rozhodol 
postúpiť pohľadávku na súd. Až vtedy Nemocnica 
s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom dala návrh 
Technoturu, aby stiahli návrh zo súdu a dohodli si 
splátkový kalendár. Technotur, s. r. o., teraz dúfa, že po-
stupne nedoplatok uhradia. Správna rada Nemocnica 
reagovala súčasne aj tým, že stiahla lekára – diabeto-
lóga, teda jednoduchšie povedané, zrušila diabetolo-
gickú ambulanciu. Námestník pre HTÚ Nemocnice 
s poliklinikou NMnV, pán Ing. Makara, komentoval 
rozhodnutie správnej rady konateľke Technoturu slo-
vami: „Správna rada NsP NMnV sa rozhodla zrušiť dia-
betologickú ambulanciu, pretože je pre nás stratová.“

Teraz si kladiem otázku, kde pisateľ príspevku 
a organizátori petície, ktorá beží po Starej Turej, získali 
informácie o tom, že predmetnú ambulanciu zrušilo 
Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej. Rušenie ambu-
lancií na Poliklinike v Starej Turej nebolo v programe 
žiadneho zo zasadnutí MsZ. Program každého zasad-
nutia MsZ je vždy vopred zverejňovaný na vyhrade-
ných informačných tabuliach i webovej stránke mesta 
(www.staratura.sk). Výsledkom každého rozhodnutia 
zastupiteľstva je uznesenie. Všetky uznesenia MsZ sú 
taktiež zverejňované na webovej stránke mesta. Ak si 
nájdete čas a prezriete si jednotlivé uznesenia zistíte, 

že žiadne z nich nepojednáva o rušení ambulancií na 
poliklinike.

Viem, že všetci občania mesta nemôžu poznať 
a vedieť pravidlá, ktoré platia pre rokovanie MsZ (tzv. 
Rokovací poriadok MsZ), ale predpokladám, že ten, 
kto chce informovať verejnosť o rozhodnutiach MsZ 
(pozitívnych či negatívnych z pohľadu informátora), 
by tieto pravidlá poznať mal. V prípade príspevku 
pána Grambala to tak bohužiaľ nebolo. Svojim vyjad-
rením, on i ostatní organizátori spomínanej petície, 
nepravdivo informovali Vás všetkých, vážení občania. 
Neviem, čo ich k tomu viedlo. Možno túžba po senzácii 
či zviditeľnení sa? Chcem veriť tomu, že snáď i pomôcť. 
Vytvorenie názoru na tento počin nechávam na Vás.

A čo na záver? Asi len toto – mali by sme si všetci 
uvedomiť, že sme súčasťou nášho mesta. Či chceme 
alebo nie, podieľame sa priamo alebo nepriamo na 
dianí v ňom. Tak to predsa má byť. Chcem však pri-
pomenúť, že mestský úrad je otvorený pre všetkých 
občanov nielen vtedy, ak potrebujete vybaviť rôzne 
úradné záležitosti, ale aj vtedy, ak máte problémy či ste 
nespokojní s poskytovanými službami. Ešte si dovo-
lím pripomenúť, že všetky zasadnutia MsZ či komisií 
pracujúcich pri MsZ sú prístupné verejnosti. Ak by to 
využívali vyššie spomínaní páni verím, že by poskytli 
prostredníctvom tlače overené a pravdivé informácie.

Mgr. Soňa Krištofíková, zástupkyňa primátora 
mesta Stará Turá, poslankyňa MsZ

Centrum voľného času
Čo sme zažili od Vianoc 
do polovice januára 2013?
• Výukové programy podľa dohody so školami.
• Pohybové okienka pre deti zo ŠK – štvrtky.
• V piatok 11.1. sme využili čerstvo napadnutý 

sneh a zorganizovali sme pre deti ZŠ Snehovú 
show.

• V utorok 15.1. sa v CVČ stretli bývalé absol-
ventky záujmového krúžku Orientálne tance 
a pripomenuli si orientálnu atmosféru z mi-
nulých rokov.

Čo pripravujeme na február 2013?
• V piatok 1.2. o 10.00 hod. (polročné prázdniny) 

pozývame deti ZŠ na tradičné Majstrovstvá 
detí ZŠ v Pinball 2013. Okrem prezuviek 
a súťaživej nálady si deti nemusia priniesť nič. 
Pre najlepších pinbalistov sú pripravené pek-
né ceny.

• V stredu 6.2. otvárame Klub mladých. V prí-
pade záujmu o bližšie informácie čítajte nižšie.

• V spolupráci s Detským parlamentom mes-
ta Stará Turá pripravujeme na 14.2.2013 
Valentínsku diskotéku, ktorá sa uskutoční 
v Klube 3 od 16.00 hod. Akcia je určená pre deti 
I. i II. stupňa ZŠ, ktoré sa môžu tešiť na  takmer 
4 hodiny tancovania, súťaže a hry s valentín-
skou tematikou a bohatú tombolu. Vzhľadom 
k tomu, že deti z detského parlamentu napísa-
li na túto akciu projekt na Trenčiansku nadá-
ciu a získali na ňu grant, je táto akcia pre deti 
zadarmo!!!

• K sviatku zaľúbených sme pripravili i výtvar-
nú súťaž pre deti ZŠ O najkrajší valentínsky 
pozdrav. Vlastnoručne vyrobené Valentínky 
môžu deti nosiť do CVČ až do 13.2.2013, kedy 
bude hodnotenie. Tri najkrajšie práce budú 

odmenené. Zo všetkých výrobkov detí uspo-
riadame v CVČ výstavu.

• Po úspechu januárovej Orientálnej hodinky, 
ponúkame dospelým absolventkám minulo-
ročných kurzov orientálnych tancov túto mož-
nosť i v mesiaci február. Akcia sa uskutoční 
v utorok 12.2.2013 o 16.00 hod.

• Jarné prázdniny (25.2. – 1.3.) vyplní-
me školopovinným deťom už tradičnými  
majstrovstvami:
 › Pondelok 25.2. Majstrovstvá detí ZŠ v šíp-
kach (zač. 10.00 hod. v CVČ),

 › Utorok 26.2. Majstrovstvá detí ZŠ v kolkoch 
(zač. 9.30 hod. v kolkárni, je potrebná vhodná 
športová obuv na prezutie),

 › Streda 27.2. Majstrovstvá detí ZŠ v „Človeče“ 
(zač. 10.00 hod. v CVČ),

 › Štvrtok 28.2. Majstrovstvá detí ZŠ v scrabble 
(zač. 10.00 hod. v CVČ),

 › Piatok 29.2. Majstrovstvá detí ZŠ v skladaní 
puzzle (zač. 10.00 hod. v CVČ).

Upozornenia:
-  Uvedené časy jednotlivých majstrovstiev sú 

presným začiatkom každého z nich, preto je 
dôležité, aby deti tento čas dodržali. Neskorý 
príchod je žiaľ prekážkou v účasti dieťaťa.

-  Majstrovstvá sú z objektívnych príčin vhodné 
a určené len pre deti ZŠ, nie pre mladšie deti.

Nový projekt CVČ – Klub mladých
CVČ v spolupráci s Mestom Stará Turá vy-

tvára v cévečku miesto pre klub mladých ľudí do 
30 rokov, ktorí majú veľmi  nízky alebo žiadny 
príjem (nezamestnaní, dlhodobo chorí)  a takmer 
žiadnu možnosť zábavy. Program klubu si budú 
jeho členovia vytvárať v podstate sami podľa svoj-
ho záujmu. Obsahom môžu byť napr. :

• tvorivé dielne,
• rôzne druhy cvičení (zdravotné, orientálne, 

aeróbne, posilňovacie, atď.),
• práca s počítačom,
• besedy,
• diskusné kluby na rôzne témy,
• dramatická činnosť (divadlo),
• hry a aktivity na rozvoj osobnosti,
• spoločenské hry, atď.

My sa tešíme na všetkých, ktorých už nebaví 
sedieť doma.  Vy sa môžete tešiť nielen na príjem-
né prostredie, ale i na množstvo nových stretnutí 
a priateľov, na zábavu a možnosť učiť sa nové veci.

Vzhľadom k tomu, že ide o testovanie záuj-
mu mladých ľudí, či bude o tieto aktivity záujem, 
je členstvo tohto klubu v tomto školskom roku 
zadarmo.
Prvé stretnutie sa uskutoční v stredu 6.2.2013 

o 14.30 hod. v CVČ. (prineste si prezuvky).
Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu

Prvé stretnutie parlamentu v novom roku 
bolo 11.1.2013. Ako prvé sme preberali súťaž 
IQ TÍM, čo je logická súťaž pre deti II. stupňa 
ZŠ, ktorú zorganizujeme 30.1.2013. Rozdelili 
sme si úlohy, ako je tvorba plagátov, bodova-
cích tabúľ atď. Druhá akcia, ktorú sme plánovali, 
bola Valentínska diskotéka, ktorá sa bude konať 
14.2.2013 o 16.00 hod. v Klube 3. Bolo potreb-
né sa takto skoro dohodnúť na tvorbe plagátov 
a výzdoby. Nakoniec sme si naplánovali dátum 
budúceho stretnutia a rozišli sme sa domov.

Patrice Tomisová, hovorkyňa DPMST
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NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Ďuranová, Mária: Ja už nie som ja • Baričák, Pavel: 666 
anjelov • Fulmeková, Denisa: Materská • Hlavatá, Dana: Neverím ti 
• Matkin, Maxim E.: Žiadne prudké pohyby Detektívky Palmer, 
Michael: Posledný chirurg • Dán, Dominik: Uzol • Connelly, Michael: 
Kvapka Náučná literatúra Dvořáková, Viera: Historické mestá na 
Slovensku • Guinness world records 2013 • Carnegie, Dale: Ako si 
získať dôveru a vplyv Detská literatúra Sonnleitner, Marco: Záhada 
čierneho škorpióna • Hrčka, Marek.: Hľadaj skryté slovíčka • Papuga, 
Ján: V krajine havranov • Kaminská, Renata: Odvážni kamaráti Detská 
náučná literatúra Poskitt, Kjartan: Fantóm X • Arnold, Nick: Zatuchnutá 
archeológia

DETSKÉ INTERIÉROVÉ IHRISKO!
KDE? DK Javorina (vchod z ľavej strany)

maximum zábavy pre Vaše dieťa 
pohodlné posedenie pre Vás

KEDY? Pon. – Pia.: 9.30 - 12.30 14.30 - 19.30

možnosť detskej oslavy v Lapajkovi 
Sobota: 9.30 - 12.30 14.00 - 19.30 

Nedeľa: 14.00 - 19.30

PROGRAM
7.2.2013 Metelica 16.30 hod. (zumba, hra, šikovné ručičky)
12.2.2013  Oriflame wellness  16.00 hod. 

(predst. a ochutnávka Oriflame wellness výrobkov)
14.2.2013  Zamilované baletky  16.30 hod. 

(zumba, hra, prekvapenie) 
21.2.2013  Fašiangy v Lapajkovi 16.30 hod. 

(maľovanie na tvár, zumba) 

DOM KULTÚRY JAVORINA

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

16. februára 2013.

Hudba: NON STOP Myjava 
Miestenky v cene 13 EUR (večera, 1/2 l vína) si 

môžete zabezpečiť od 15.1.2013 u E. Adámkovej, 
tel. 0908748983, alebo na sekretariáte Domu 
Kultúry Javorina Stará Turá, tel. 032/7763366.

Vyhodnotenie grantu 
od Nadácie ŽIVOT

V minulom roku sme s prispe-
ním Nadácie ŽIVOT  mohli v kniž-
nici Kristíny Royovej pripraviť 
zaujímavé podujatia. Ďakujeme 
týmto za finančnú podporu, vďaka 
ktorej deti zažili veľa pekných a prí-
jemných chvíľ.

Pri príležitosti 50. výročia vzni-
ku Domu kultúry Javorina sa usku-
točnila beseda s prekladateľkou p. 
PhDr. Oľgou Kráľovičovou. Na be-
sede sa zúčastnili deti z literárnych 
krúžkov zo základnej školy, ale i os-
tatní milovníci dobrej knihy.  Pani 
Kralovičová nám rozprávala o svo-
jej tvorbe. Odpovedala na zvedavé 
otázky.  Bolo to milé stretnutie.

Maľovanie na sklo. Pre deti sme 
pripravili farby na sklo, sklíčka, 
fľaštičky. V knižnici vládla príjem-
ná tvorivá atmosféra. Domov si od-
niesli vlastné originály dozdobené 
v rámčeku na stôl alebo dózičku 
na rôzne drobnosti a ešte aj malé 
sladkosti, za správne zodpovedané 
literárne otázky a otázky z histórie 
nášho mesta. 

Leporelá. Deti si kreslili rôzne 
zvieratká, vtipné postavičky, vytvá-
rali komiksy, ktoré dopĺňali textom. 
Vyrobili si aj vlastné malé knižoč-
ky. Podobné témy sme pospájali 
a vzniklo jedno veľké leporelo.

V decembri sme mali posedenie 
pri voňavom liečivom čajíku s p. uč. 
Mgr. Kovárovou.  Rozprávali sme 
si o histórii čaju, ich účinku na náš 

organizmus, prevencii pred rôznymi 
chorobami a využití vo farmácii, po-
travinárstve, kozmetike. Deti mali 
široké znalosti, spoznali pripravené 
bylinky. Kľúčom na určovanie rast-
lín bola i odborná literatúra, nachá-
dzajúca sa v našej knižnici. Potešili 
sa i čokoládovým Mikulášom. 

Zachovanie kultúrneho de-
dičstva. S deťmi a p. uč. Mgr. 
Biesikovou sme si spomínali na ži-
vot rodičov, starých rodičov, ktorí 
už nie sú medzi nami. Vzácna stará 
svadobná pohľadnica, vidlička, ra-
dielko, mlynček na kávu akoby sprí-
tomnili našich blízkych. Spomienky 
ožívali prostredníctvom drobných 
predmetov a príbehov, ktoré ich spá-
jali. V detičkách sa prebúdzala láska 
a úcta k naším tradíciám.

Pracovníčky knižnice

ORGANIZUJE a PRIPRAVUJE:

• 9. februára 2013 o 17.00  hod. – predstavenie divadelného 
spolku „Dyvallo spod šikmej veže Vrbové“ s názvom 
SPRISAHANIE. Vstupné je dobrovoľné

• od 12. februára 2013 začína rezbárska škola pre za-
čiatočníkov i mierne pokročilých. Kurz trvá 3 mesiace. 
Poplatok pre deti a mládež je 10,- a pre dospelých 30,- EUR

• 19. februára 2013 o 17.00 hod. – kurz jedál našich sta-
rých materí. Kurz bude zameraný na tradície nášho kraja, 
keď  gazdinky varili z domácich produktov skromné, ale chutné 
a zdravé jedlá. Nezastupiteľné miesto mali zemiaky, obilniny, 
bryndza... Poplatok: 3,50 EUR

• 22. februára 2013 o 18.00 hod. – večer s folklórom pod 
názvom „PO MYJAVSKY“. V programe účinkuje folklórny 
súbor Kopa z Myjavy. Vstupné: 4,- EUR

• 12. marca 2013 – autobusový zájazd do Slovenského národné-
ho divadla Bratislava na predstavenie Aj kone sa strieľajú. 
Hra odhaľuje pod pláštikom masovej zábavy, vo víre príjemnej 
hudby a tanca podstatné otázky o zmysle života i o tom, ako 
ho prežiť. Účinkujú: T. Pauhofová, Ľ. Kostelný, T. Maštalír, Z. 
Fialová, P. Vajdová, I. Kuxová, J. Koleník, V. Kobielsky, J. Gallovič, 
D. Mórová, Poplatok: 16,- resp. 19,- EUR

• 13. marca 2013 – Talk show s Emmou Tekelyovou

• 22. marca 2013 – Vítanie jari spojené s veľkonočných reme-
selným trhom

• 27. marca 2013 – koncert bratov Nedvědovcov

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 
tel.: 776 33 66, e -mail: dkstaratura@zoznam.sk.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach a slzách som pri 

Tebe každý deň. 
Čas plynie a nevráti mi Ťa viac, 

ostali mi len spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. Bol si mi 
dobrým synom a už Ti len 

kytičku kvetov na hrob môžem dať.

S láskou a úctou spomína matka Ivana JURICU. 

•
Odišla ticho a bez rozlúčky, nám darovanou 

láskou však zostane stále s nami a v nás...

Touto cestou úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, priateľom, 
spolupracovníkom, susedom 
a známym, ktorí 26. novembra 
2012 odprevadili na poslednej 
ceste našu drahú manželku, 
mamu, babinku, prababinku, 

svokru a švagrinú Alžbetu Elenku SOUKUPOVÚ 
zo Starej Turej, ktorá nás navždy opustila 23. no-
vembra 2012 vo veku 78 rokov. Všetkým ďakujeme 
za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary, prejavy sú-
strasti i slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť 
náš žiaľ.

Smútiaca rodina

•
Ten kto ho poznal, spomenie si, kto 

ho mal rád, nezabudne.

Dňa 16.1.2013 sme si pripomenuli 
1 rok odvtedy ako nás opustil 
manžel, otec Vladimír 
MACHOVIČ.

S láskou spomíname

•
Dňa 29.1.2013 sme si pripomenuli 
1. výročie smrti, čo nás navždy 
opustila naša mamička a babička 
Júlia MIKULCOVÁ.

S láskou spomínajú dcéra 
s manželom, vnúčatá Janka 

a Janko s manželkou

Dňa 6.2.2013 si pripomíname 
5 rokov od chvíle, keď nás navždy 
opustila naša drahá mama, ba-
bička a prababička Paula 
POLÁČKOVÁ.

S láskou a vďakou spomínajú 
dcéry a synovia s rodinami

•
Odišla tíško, nečakane, už nie je medzi nami, 

v našich srdciach stále žije medzi nami.

Dňa 9.2.2013 uplynie 6 rokov, 
čo od nás odišla moja manželka, 
naša mami a babička Filka 
MELIŠOVÁ.

Spomína manžel a deti 
Slavka a Janko s rodinou

•
Tak náhle odišla duša Tvoja, nestihol si 

povedať ani zbohom, rodina moja.

Dňa 11.2.2013 uplynie 7 rokov, 
čo nás navždy opustil náš brat, 
švagor, priateľ a ujco Vladimír 
KUBEČKA. Kto ste ho poznali, 
spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

•
Dňa 19.2.2013 uplynie 10 rokov, 
keď nás vo veku 90 rokov navždy 
opustila naša drahá mamička, 
svokra, babička, prababička 
a teta Paulína SEMERÁKOVÁ.

S láskou spomínajú 
dcéra s manželom, 

vnučka s rodinou a ostatná rodina

•
Ďakujeme touto cestou všetkým príbuzným, pria-
teľom, známym za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorí dňa 3.1.2013 odprevadili na poslednej 
ceste našu mamu Katarínu GREGOROVÚ, ktorá 
nás opustila vo veku 88 rokov.

Spomínajú smútiace dcéry s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí od-
prevadili na poslednej ceste našu 
tetu Boženu FERJANCOVÚ, 
ktorá nás opustila 23.12.2012 
vo veku 78 rokov. Ďakujeme tiež 
p. Michalcovej a p. Adamusovej 

za dôstojnú rozlúčku. Poďakovanie patrí aj per-
sonálu Domicile na Papradi a ošetrujúcemu le-
károvi MUDr. Muthovi za starostlivosť.

Netere a synovci

•
Ďakujem touto cestou všetkým 
príbuzným, priateľom a známym 
za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorí dňa 4.1.2013 odpre-
vadili na poslednej ceste  Valiku 
PAVLOVIČOVÚ, ktorá nás na-
vždy opustila 1.1.2013 vo veku 

nedožitých 82 rokov. Za dôstojnú rozlúčku ďakujem 
pani Michalcovej, pani Adamusovej a personálu 
Domu smútku.

Syn Miroslav

Matričné okienko
Vítame bábätká
Nelly Charastej, Dario Zuber, Charlotte Kotlárová, 
Radovan Otiepka

Idú spoločným životom
Daniel Hvožďara zo Starej Turej a Katarína 
Vlčková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Štefan Šlahor, Ľudovít Pirnák, Božena Ferjancová, 
Gustáv Adler, Ing. Jozef Chudý, Katarína 
Gregorová, Miloš Ištok, Valéria Pavlovičová, 
Anton Hornáček, Jozef Zámečník, Alžbeta 
Maláriková

Zoznam jubilantov 
za mesiac FEBRUÁR 2013

Vlasta Jägerová, Ing. Ladislav Zapletal, Alžbeta 
Hargašová, Anna Svatoňová, Ing. Marta 
Reiterová, Mária Ďurišová, Anna Hluchá, Ján 
Lysý, Anna Zálešáková, Mudr. Irena Hebortová, 
Mária Matejáková, Eva Ukropcová, Emil 
Herák, Zuzana Stančíková, Bohumil Trúsik, Ida 
Juráňová, Mária Ježová, Anna Kostelná, Ján 
Ťažký, Marta Šurinová, Ľudmila Matušíková, 
Juliana Magyarová, Emília Kotulová, Emília 
Srnánková, Oľga Hudcovicová, Emília Klačková, 
Anna Ammerová, Štefan Klč

Ing. Miroslav Nerád
Ing. Miroslav Nerád, narodený 19. apríla 1942, 
ktorý 40 rokov pôsobil v koncerne Chirana a jeho 
nástupníckych organizáciách, zomrel 13.1.2013 
vo veku 70 rokov. Miroslav Nerád počas svojej 
kariéry v oblasti vývoja a výroby zdravotníckej 
techniky zastával pozície konštruktéra, zahra-
ničného delegáta, obchodného a výrobného 
riaditeľa v rôznych organizačných zložkách kon-
cernu Chirana. Posledných 20 rokov budoval 

a riadil viaceré súkromné spoločnosti. Najvýznamnejšou mierou sa 
zaslúžil o výrazný úspech Chirany Dentál na svetových trhoch.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila v piatok 18. januára 2013 
v Dome smútku v Starej Turej. Úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom 
a známym a česť jeho pamiatke.

RNDr. Milan HVOŽDARA, DrSc.
Dňa 21. decembra 2012 sa v bratislavskom 
Krematóriu konala posledná rozlúčka s doc. 
RNDr. Milanom Hvoždarom, DrSc., význam-
ným vedcom, ktorý sa narodil v roku 1942 
v Starej Turej. Vysokoškolské vzdelanie ukončil 
v roku 1965 na Matematicko-fyzikálnej fa-
kulte KU v Prahe. Po skončení VŠ nastúpil 
pracovať na Geofyzikálny ústav SAV 
v Bratislave, kde pracoval v rôznych pozíci-

ách až do jeho úmrtia. V roku 2012 bol Dr. Milan Hvoždara ocenený 
ako významná osobnosť SAV. O jeho živote, ale aj vedeckej práci 
ste sa mohli dočítať bližšie v Staroturianskom spravodajcovi č. 
8/2012. Úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a známym a česť 
jeho pamiatke. 
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Važtianky na Starej Turej (2. časť )
(dokončenie z minulého čísla)

Važtianka Emília Stančeková 
(1925-2005) 

Emília Stančeková a Ján Páleník (1908-1973), 
budúci manželia  zoznámili sa vo vlaku, keď v ja-
nuári 1954 meškajúci rýchlik z Vrútok pre veľké 
záveje snehu zastal vo Važci. Emília Stančeková 
vtedy pracovala ako osobná pokladníčka na že-
lezničnej stanici vo Svite a  čakala na svoj osob-
ný vlak, aby sa ním dostala do práce. Kolega 
výpravca vo Važci zvážil túto pre ňu nedobrú 
situáciu a kázal jej nastúpiť do vlaku s odporu-
čením akéhosi prestupu, ktorý jej zaručí včasný 
nástup do zamestnania. Ján Páleník, cestujúci na 
rekreáciu do Vysokých Tatier, práve vykláňal sa 
z okna vagóna, aby zistil, kde to zastali a koľko 
ešte je to do Štrby, kde vystupoval. Oslovil zrovna 
Emíliu Stančekovú, ktorá mu vysvetlila situáciu, 
ktorá vznikla. Prehodili vtedy medzi sebou pár 
slov a Emília Stančeková by na príhodu celkom 
zabudla, keby do toho o nejaký čas osudovo ne-
zasiahla važecká fara. Práve vtedy tu pôsobil pán 
farár Pavel Valach, kostolnianský  rodák, a ako sa 
neskôr vysvetlilo, dobrý kamarát Jána Páleníka. 
Tam sa totiž stretli  budúci  manželia prvý a po-
sledný raz, ako priatelia. Pán farár s veľkou ra-
dosťou uviedol do stavu manželského ženícha 
Jána Pálenika a nevestu Emíliu Stančekovú. 
Úradný sobáš konal sa potom na Starej Turej. 
Tu, na Drahách začali bývať, tu sa im narodila 
dcéra Ľudmila (1956). Neskôr na Dibrovovej ulici 
postavili si vlastný rodinný dom v ktorom žili 
r.1962-1977. 

Ján Páleník v prvom manželstve mal dcéru 
Annu (1941) a syna Jána (1942). Dcéra Ľudmila 
povila manželovi Emilovi (1954) a svojim rodi-
čom synov Martina (1982 a Michala (1984). 

V roku 1977 sa vdova Emília Páleníková spo-
lu s dcérou Ľudmilou presťahovali do Popradu, 
so zámerom tam zostať pár rokov, pokiaľ sa pani 
Emílii zlepší zdravotný stav ( začínajúca astma). 
Obe však zostali tam natrvalo, Ľudmila sa za-
mestnala,  spoznala tam i  svojho budúceho man-
žela, založila si rodinu. Za roky vychovali  dvoch 
synov a dochovala tu i svoju matku.

Ján Páleník robil v Chirane Stará Turá tech-
nického úradníka, manželka Emília  tiež tam pra-
covala v osobnej pokladni na železničnej stanici. 
Ľudmila Turčanová je učiteľka jazykov na bilin-
gválnom gymnáziu v Poprade.

Važtianka Mária Ilavská (1927-2001)
Na Starú Turú prišla potom, ako sa zoznámi-

la so svojim budúcim manželom. Ten navštívil 
Važec spolu s kamarátmi s cieľom pohľadať si tam 
dámsku známosť.

1. manžel Rudolf Sadloň (1918-1970), po so-
báši r.1950 bývali na Trávnikoch. Dcéra Anna, 
vyd. Kopcová (1951), manžel Milan Kopec, dve 
deti, štyri vnúčatá.

2.manžel Ján Sušarský (1916-1988) po ovdo-
vení. Manželstvo bezdetné.

Mária Sušarská pracovala na JRD Stará Turá 
a v Chirane na výrobe jednorázovej injekčnej 
techniky. Manželia Kopcovci chodia do Važca 
každoročne na návštevu bratrancov a sesterníc. 
Spomínajú, že Biely Váh je tam o niečo väčší ako 
Topolecký potok v Starej Turej.

Važtianka Mária Michalková 
(1929-2010)

Na Starú Turú došla potom, ako sa vo Važci 
stretla so svojim budúcim manželom, ktorý si 
do Važca, spolu s kamarátmi, prišiel nahovoriť 
dievča.

Manžel Elemír Pavlovič (1917-1991) po so-
báši r.1950 začali bývať na Starej Turej.  Mali tri 
deti: Mária, Elemír a Emília. 

Pripomeňme, že syn Elemír (1953-1991)  
v hodnosti pplk. ČSĽA bol  aktívny pilot na stíha-
cích lietadlách Mig 19 a Mig 21 a vo vysokej funk-
cii velenia stíhacieho pluku v západných Čechách. 
Ako manželia celý život bývali na Družstevnej 
ulici v Starej Turej a celoživotne obaja pracovali 
v Chirane na výrobe Injekčnej techniky..

Važtianka Zuzana Jurčová (1930)
Zuzana Jurčová narodila sa vo Važci matke 

Márii, rod. Závadskej, ktorá bola domáca a otcovi 
Ondejovi Jurčovi, ktorý bol robotníkom na želez-
nici. Mala štyroch súrodencov: Ondreja, Máriu, 
Michala a Jána.

Zuzana Jurčová bola sesternici  na  Lubinských 
kopaniciach na svadbe. Michal Sabo (1926-2005) 
bol tu ako družba, tu sa zoznámili a  r.1949 uzav-
reli manželstvo.

Manželia Sabovci majú bydlisko na Poriadí, 
v Kostelníku. Sú pre tento výber akoby vý-
nimkou, že nebývajú v chotári Starej Turej, ale 
tesne za  jeho hranicou. Michal Sabo robil ce-
loživotne v Slovenskej armatúrke na Myjave. 
Manželka Zuzana bola dlhodobo kuchárkou 
v známej Úradníčkovskej reštaurácii uprostred 
Starej Turej. Doma, podobne, ako jej matka, vo 
voľnom čase tkala plátno a koberce na krosnách, 
ktoré si doviezla  z rodiska.

Zuzana Sabová povila maželovi tri deti: 
Vieru, Miroslava a Elenu.

Važtianka Zuzana 
Lištiaková (1931-2004)

Michal Ježo (1913-1998) obyvateľ Súša pra-
coval v lesoch. Bol dva razy ženatý.

1. manželka Anna Čudrnáková, sobáš asi 
r. 1944. Bola domáca. Deti: Milan (1945), Anna 
(1946) a Michal (1947). V rodine došlo k smrteľ-
nému úrazu. Anna Čudrnáková pri zakurovaní 
v sporáku pomocou petroleja vážne sa popálila 
a neprežila!

2. manželka Zuzana Lištiaková (1931-2004), 
sobáš asi r.1947. Deti: Elena (1951), Ján (1952), 
Viera (1954), Vladimír 1956), Emília 1957), Pavel 
(1958), Peter (1965) a Ľubomír (1966). Bola do-
máca, vo voľnom čase tkala plátno a koberce na 
krosnách, ktoré si doniesla z Važca. 

Doplňme, že dcére Elene bola krstnou mat-
kou pani Mária Durcová. Zuzana Ježová bola 
sesternicou Márie Durcovej, boli veľmi blízke 
priateľky. Veľmi si v zlých časoch pomáhali. 

Michal Ježo potreboval riešiť problém osi-
relých detí z prvého manželstva. Vtedy bolo na 
Starej Turej rozchýrené, že vo Važci možno si ľah-
ko nájsť budúcu manželku. Takto vzniklo jeho, na 
deti bohaté manželstvo so Zuzanou Lištiakovou. 

Michal Ježo neskôr pracoval v tehelni. 
Rodinní príslušníci spomínajú, ako na praco-
visku sušieval ovocie a odosielal príbuzným do 
Važca. Na dôchodok odišiel z Chirany, kde pra-
coval na TOV.

Važtianka Mária Bartková 
(1934-2011)

Mária Bartková často navštevovala na Starej 
Turej tetu svojej matky, Annu Sadloňovú, rod. 
Hybenovú na Dúbrave. Tu sa zoznámila so svojim 
budúcim manželom.

Manžel Michal Medňanský (1926-1982), so-
báš r. 1951, začali bývať v Topoleckej. Mali štyri 
deti: Miroslav (1952), Michal (1953), Zdena 
(1955) a Eva (1963).  Po sobáši bývali v Topoleckej. 
Otec Michal pracoval v Chirane na c. 2, matka 
Mária pracovala na JRD a v Chirane na c. 5, obaja 
ako robotníci.

Epilog
Pracovitosť bola im príslovečná. 
Chopili sa akejkoľvek práce, veď 
už od mladosti ťažko sa prebíja-
li životom. Anna Durcová, keď 
mala 80 rokov, išla sa hlásiť na 
úrad práce, aby ju zamestnali! 
Jej sestra Mária ešte šesť dní pred 

svojou smrťou rezala na cirkulárke drevo, nebolo 
možné jej vyhovoriť, že je to pre ňu ťažká práca! 
S kosou narábala ako chlap. Zomrela, keď jej chý-
bal mesiac do 83 rokov! Atď, atď. Patrí Vám hold, 
naše Važtianky!

Poďakovanie.
Autor článku ďakuje pani Elene Vydarenej, 

rod. Ježovej za pôvodnú iniciatívu, ktorá vied-
la k napísaniu tohto článku, ako aj pani Anne 
Pribišovej za čas, ktorý venovala autorovi článku 
pri spracúvaní podkladov.

Gustáv Rumánek

Erb obce Važec

Nakŕm vtáča
Vietor silno fúka, 

mráz vonku praští, 
pod snehom je lúka, 

zapadlo hniezdo v chrastí.

Vonku pípa tíško vtáča, 
hlávku k oknu, 
sem, natáča. 

Prosí, zrnká nasyp, 
aspoň trošičku, 

sem, na tento násyp, 
lebo zmrznem naskutku.

A keď leto príde 
s teplým slnkom žiarivým, 

ošetrím stromy, 
škodcov odplaším, 
vzdám ti vďaku, 
krásnym spevom 
sa ti odvďačím...

J. Trúsiková
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FREE-ZEE dance a ich 
tanečný rok 2012 

Opäť ako po minulé roky sme 
sa zúčastňovali na tanečných pod-
ujatiach a súťažiach, kde sme zís-
kali nielen uznania a ocenenia, ale 
hlavne skúsenosti a novú energiu do 
ďalších tanečných výziev. 

V apríli sme sa zúčastnili na 
celoslovenskej tanečnej súťaži 
SALTARE ORBIS v Malackách a zís-
kali sme tam 2. miesto v kategórii 
deti 7-12 r. - open dance s tancom 
I LOVE YOU.

O mesiac neskôr sme sa pobalili 
a išli si zatancovať do SKALICE, kde 

sme súťažili o Cenu primátora mesta 
Skalica a získali sme na nej 2. miesto 
v kategórii deti 7-12 r. open dance 
s tancom NEÓNKY. 

V júni nás príjemne hriali nielen 
teplučké letné lúče, ale aj pocit z ví-
ťazstva v meste SENEC na tanečnej 
súťaži Senecká dúha, kde sme získali 
tieto miesta: 3. miesto deti 7-12 r. 
show dance tanec Škaredka Betty, 
2. miesto deti 7-12 r. open dance 
NEÓNKY, 2. miesto minideti - open 
dance I LOVE YOU a 2. miesto mi-
nideti - show dance NAŠA RÍŠA.

Každoročne sa s vami lúčime 
našim záverečným hodinovým ta-
nečným programom FREE-ZEE 
show, kde sa predstavujeme so všet-
kými tancami, ktoré sme nacvičovali 
počas celého roka .

V októbri sme navštívili mesto 
MYJAVA, kde sme na tanečnej sú-
ťaži MY DANCE 2012 získali 3. 
miesto v malých choreografiách detí 
s tancom ŽOLÍCI ŽIVOTA.

V decembri sme mali veľa práce 
a tancovania, kde sme na rôznych 
mestských a súkromných akciách 
tancovali výlučne ,,vianočné,, tan-
ce, ktoré sa nám myslím, veľmi po-
darili, o čom svedčili aj vaše potlesky 
a podpora voči nám.

Vo februári sa môžu prihlásiť 
nové šikovné tanečnice a taneční-
ci na zápise v ZŠ J.A. Komenského, 
samozrejme dvere sú otvorené aj pre 
deti vo vyšších ročníkoch.

Veríme, že opäť vykročíme tou 
správnou tanečnou nohou do no-
vého roku 2013 a prinesieme radosť 
nielen nám, ale i Vám. 

FREE-ZEE dance, ZUŠ Rakúsová Ivana

Keď Javorina plakala…
Obec Bzince a jej kopanica 

Cetuna zažila 27. februára 1945 
upršaný a smutný deň kraja pod 
majestátnou Javorinou. 

V tomto dni sa odohral 
najväčší a najkrvavejší boj par-
tizánov II. Stalinovej partizán-
skej brigády proti jednotkám 
Edelweiss a HG. Partizánska 
brigáda vznikla na jeseň 1944 
po vypuknutí Slovenského ná-
rodného povstania. Jej prvým 
veliteľom bol plukovník Iľja 
Danielovič Dibrov. Po jeho 
smrti brigáde velil kpt. Jozef 
Brunovský. Brigáda počas bo-
jov proti fašistom operovala po-
zdĺž hranice medzi Slovenskom 
a Protektorátom Čiech a Moravy 
nielen v Podbradlansko – pod-
javorinskom kraji, ale až po 
Vlársky priesmyk. Ťažko prí-
stupné hory Javoriny chráni-
li spolu s obyvateľmi kopaníc 
Myjavy, Starej Turej, Lubiny, 
Bziniec, Moravského Lieskového 
a Bošáce partizánov počas ne-
priaznivej jesene a následnej 
zimy. Bez pomoci obyvateľov by 
partizáni nemohli prežiť, krutú 
zimu a nespočetné nájazdy od-
dielov fašistov, ale i domácich 
prisluhovačov.

V horách Javoriny pôso-
bil oddiel brigády HURBAN, 

ktorému velil lubinský rodák 
a občan Bziniec Miloš Uher. 
V okolí mal veľa kamarátov 
a známych ľudí, ako veliteľ bol 
prísny, odvážny a rozhodný. 
O tom vedeli i nemecké jednot-
ky. Aby prechod ustupujúcej ne-
meckej armády bol v našom kraji 
plynulý a bez strát, potrebovali 
partizánov zlikvidovať, a preto 
sa čoraz viac usilovali partizán-
ske skupiny napádať. Rozhodli 
sa Cetunu a ďalšie okolité osady 
zlikvidovať i s oddielom Hurban.

Ráno, 27. februára 1945 
všetkými smermi postupovali 
do Cetuny v čele s protipartizán-
skou jednotkou EDELWEISS. 
Neľútostný boj za nepriaznivé-
ho počasia trval skoro celý deň. 
Presila bola značná na strane do-
byvateľa, ale statočný boj parti-
zánov nedovolil, aby Cetuna 
padla. Nepriateľ musel so znač-
nými stratami ustúpiť, no i par-
tizáni mali straty a množstvo 
zranených. Padol veliteľ oddielu 
kapitán Miloš Uher, jeho zástup-
ca nadporučík Anton Jakubík 
a 14 ďalších partizánov. Navyše 
päť miestnych občanov bolo od-
vlečených a zavraždených rukou 
gestapa. Pod Javorinou zavládol 
smútok – jedno porekadlo hovo-
rí, že keď dobrý človek zomrie, 

obyčajne prší – toto sa v Cetune 
ozaj naplnilo. Mladé životy vy-
hasli, ale ich hrdinské činy zosta-
li odkazom pre ďalšie generácie. 

Preto nezabúdajme na 
tých, čo padli, aby sme žili!

Hneď po vojne vďační obča-
nia tu postavili pamätník s me-
nami padlých a na tomto mieste 
sa už  68 rokov stretávajú oby-
vatelia podjavorinských miest 
a obcí, aby si uctili pamiatku 
tých, čo tu položili životy za slo-
bodu. Obyvatelia obce Bzince 
pod Javorinou vyjadrili úctu 
k dvom partizánom, ktorí v ho-
rách Javoriny bojovali a poctili 
ich čestným občianstvom obce. 
Stali sa nimi veliteľ brigády, ge-
nerál Jozef Brunovský a podplu-
kovník František Bím, bývalá 
spojka Miloša Uhra. 

Sloboda – to krásne slovo – 
znamená život, voľnosť pre tých, 
čo žijú, ale i minulosť, ktorú po-
značil krv, bolesť a strata životov 
tých, čo sa o ňu pričinili. Česť ich 
stálej pamiatke!

V tomto roku sa pietna spo-
mienka uskutoční v Cetune v ne-
deľu 24. februára 2013 o 14.00 
hodine pri pomníku padlých.

Ivan Mrázik ZO SZPB v Cetune 

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh 
plánu kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolór-
ky mesta na 1. polrok 2013, vzalo na vedomie 
Správu z kontrol vykonaných hlavnou kon-
trolórkou mesta od  XXII. zasadnutia MsZ.

V ďalšej časti rokovania schválili poslanci 
členov výberovej komisie pre vyhodnotenie 
súťažných ponúk pre projekt: Rekonštrukcia 
a zateplenie MŠ Hurbanova 142, v nasle-
dovnom zložení: Ing. J. Gavač (predse-
da), Ing. M. Nerád (podpredseda), Ing. 
J. Mináriková (člen), Mgr. S. Krištofíková 
(člen), Ing. E. Vlado (člen).

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 
a schválilo žiadosť Regionálnej vodáren-
skej spoločnosti AQUATUR, a. s., Stará Turá 
o odsúhlasenie zápisu skratky obchodného 
mena spoločnosti do obchodného registra. 
Ďalej schválilo rozšírenie okruhu fyzických 
osôb, ktorým zamestnávateľ mesto Stará 
Turá zabezpečí stravovanie a bude naň pri-
spievať o primátora a jeho zástupkyňu.

Na základe poslaneckých návrhov boli 
schválení noví členovia odborných komi-
sií mestského zastupiteľstva, a to Alena 
Mockovčiaková do komisie pre sociálne veci 
a bývanie a Júlia Hollá do komisie ZPOZ.

Na základe poslaneckého návrhu Mgr. 
Krištofíkovej bol schválený návrh na prípra-
vu projektovej dokumentácie, ktorá bude 
zahŕňať výmenu okien a zateplenie obvodo-
vého plášťa starej časti budovy MsÚ, pričom 
bude zohľadnená maximálna výška celko-
vých nákladov do 100 tis. €. Na realizácie 
tohto zámeru má mesto možnosť čerpať 
finančné prostriedky z EKOFONDU SPP.

Mgr. Ľubica Klimáčková

dokončenie zo str. 2

FreeZee – s pohármi a diplomami

Nadácia ŽIVOT 2012



12  Staroturiansky Spravodajca 02/2013 www.staratura.sk

Čítajú naše deti knihy a aké?
„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva 
ducha“, povedal kedysi Seneca a o múdrosti týchto slov svedčí 
skutočnosť, že sa uchovali dodnes. I napriek múdrosti týchto slov sa 
však v posledných rokoch čoraz viac hovorí o strate záujmu mladej 
generácie o čítanie kníh a o tom, že sa úcta a vzťah k literatúre, 
literárne vzdelanie a čitateľská vyspelosť postupne vytrácajú zo 
života ľudí. Výsledkom je, že sa čítanie kníh dostáva do úzadia a 
končí na posledných priečkach rebríčkov popularity činností. A to 
najmä u detí a mládeže.

V čísle 12/2012 Staroturianskeho spravodajcu som zverejnila výsledky 
ankety zameranej na voľný čas našich detí počas jesenných prázdnin. V rám-
ci tejto ankety som deťom položila jednu otázku navyše, a to, či v poslednom 
pol roku čítali aspoň jednu knihu a akú. Závery zo spracovania tejto jednej 
otázky predkladám teraz.

Do ankety bolo zapojených 183 detí 5. – 9. ročníka ZŠ, z toho 94 dievčat 
a 89 chlapcov. Na otázku, či čítajú, odpovedalo kladne 111 detí, čo je asi 
61% z opýtaných. I napriek tomu, že sám tento výsledok je zarážajúci (pre 
mňa v tom negatívnom slova zmysle), varujúci je i trend, ktorý vyplynul 
z porovnania čítajúcich detí 10 a 15 ročných. Až 77 % (čo je 34 zo 44 detí) 
10 ročných detí uviedlo, že čítajú, oproti 39 % 15 ročných. Prepad počas 
niekoľkých rokov je neuveriteľných 38 %. Čo sa v tomto čase udeje, že deti 
prestávajú mať záujem o literatúru?  Osobne si myslím, že na jednej z najvyš-
ších priečok dôvodov je chýbajúci vzor v rodine. Bolo by možno zaujímavé 
zistiť, koľko rodičov dnes číta knihy. Nie časopisy, nie noviny, ale knihy. 

A čo čítajú tí, čo čítajú? 
U 10 ročných detí postupne doznieva éra klasických rozprávok a nastu-

puje vo zvýšenej miere moderná autorská rozprávka, knihy o zvieratkách 
(napr. Stratený v snehu) a začína sa postupne objavovať i dobrodružná 
literatúra (napr. Klub záhad). Na prvom mieste sa u 10 ročných detí  jed-
noznačne umiestnila kniha Harry Potter a tá si svoje vysoké postavenie 
drží až do najvyšších ročníkov. S rastúcim vekom pribúda u našich dievčat 
záujem o knihy s dievčenskou tematikou (napr. Monster High, Darebáčky, 
Tetovaná mama, Nina vychádzajúca z hviezd) u chlapcov je to jednoznačne 
dobrodružná, ale i fantastická  literatúra, horory a detektívky (Tigrí tím, 
Traja pátrači). Pri spracovávaní výsledkov som s rastúcim vekom respon-
dentov čoraz viac nadobúdala dojem, že čím sú deti staršie, tým viac ich 
priťahujú knihy s hrôzostrašnými názvami: Les kostí, Zlodejka duší, Temné 

vízie, Upírske denníky, Hrdlorezi Kelti, Zločin na ostrove kostier, Bloody 
Mary. Strach len pomyslieť, o čom to asi môže byť.  Ale aby som našim 
malým čitateľom nekrivdila, musím uviesť i to, že deti čítajú i našu klasickú 
literatúru. Z kníh, ktoré deti v ankete uviedli tam boli napr. Smelý zajko 
ide do Afriky, Budkáčik a Dubkáčik, Čachtická pani. Deti čítajú i svetovú 
klasiku, ako napr. Palculienka, Winnetou, „verneovky“. 

A prečo je dobré deti k čítaniu motivovať? Čo vlastne čítanie pre život 
človeka znamená? Naučiť sa čítať nikdy v histórii ľudstva nebolo cieľom, 
ale prostriedkom k získaniu šance uspieť v živote. Kto číta, nezískava len 
informácie, ale rozvíja svoju trpezlivosť a sústredenie. Učí sa hľadať súvislosti 
a získava prehľad, čo prispieva k tomu, aby bol v živote úspešnejší ako ten, 
ktorý si konkrétne informácie pohľadá prostredníctvom vysokorýchlost-
ného internetu. Čítať knihu neznamená len spájať písmena, slabiky a slová. 
Je to niečo viac. Je to kultivácia človeka. Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Oznamujeme občanom, že od januára 2013 môžu využiť
Bezplatné právne poradenstvo

Miesto: Kancelária poslanca NR SR D. Bublavého,
ul. Fraňa Kráľa č. 9, Nové Mesto nad Váhom
Termín: Každú druhú stredu začínajúc dňom 9.1.2013 a podľa rozpisu
Čas konania: od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Poradenstvo poskytuje: JUDr. Anna Orsavová
Kontakt: tel. 032/7717035, email: anna.jamajka@gmail.com
Forma poskytovania poradenstva: osobne, písomne, telefonicky 
aj na záznamník, emailom
Rozpis poradenských dní na prvý polrok 2013:
  9.1.2013, 23.1.2013  3.4.2013, 10.4.2013
13.2.2013, 20.2.2013  8.5.2013, 15.5.2013
13.3.2013, 20.3.2013  5.6.2013, 12.6.2013

Využite možnosť riešiť vlastné problémy s pomocou 
skúseného právnika

Naši vyznamenaní
Mesto Nové Mesto n. V. a Mestský úrad v nedeľu 20. januára 2013 v Mest-
skom kultúrnom stredisku už po šestnásty raz udelil Ďakovný list a titul 
Významná osobnosť Podjavoriny týmto osobnostiam:

• Ďakovný list Mgr. Ľudmile Šupákovej za literárno-publicistickú a kultúr-
no-spoločenskú činnosť v obci Bzince pod Javorinou.

• Titul Významná osobnosť Podjavoriny plukovníkovi Imrichovi 
Gablechovi, rodákovi z Hrachovišťa za aktívnu účasť v protifašistickom 
odboji počas 2. svetovej vojny.

• Titul Významná osobnosť Podjavoriny ev. a. v. farárovi Mgr. Michalovi 
Masárovi z Moravského Lieskového, za dlhoročnú duchovnú činnosť 
v evanjelickej cirkvi.

• Titul Významná osobnosť Podjavoriny Mgr. Márii Poriezovej in memo-
riam za dlhoročnú obetavú prácu v matičnom hnutí v Novom Meste n. V.

• Titul Významná osobnosť Podjavoriny Mgr. Elene Márii Rumánkovej 
zo Starej Turej za literárno-publicistickú činnosť a prácu v oblasti 
regionálnej histórie a kultúry.

• Titul Významná osobnosť Podjavoriny pánovi Valterovi Smyčkovi 
z Myjavy za účasť v partizánskom odboji počas 2. svetovej vojny.

• Titul Významná osobnosť Podjavoriny Ing. Anne Zlatej z Nového Mesta 
n.V.za aktívnu a činorodú prácu v ženskom hnutí v oblasti kultúry.

• Kvalitný produkt Podjavoriny sa udeľuje spoločnosti PROXY spol. s. r. o., 
Nové Mesto nad Váhom v oblasti hospodárskeho rozvoja kraja.

• Ocenenie Kvalitný produkt Podjavoriny sa udeľuje Poľnohospodárskemu 
družstvu Čachtice za kolekciu prívlastkových vín z vlastnej produkcie.

Redakcia všetkým oceneným a najmä staroturianke 
Mgr. Elene Márií Rumánkovej srdečne blahoželá!
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Stolní tenisti „A“ mužstva v 
polovici sezóny na 2. mieste
3.liga

Naši hráči príjemne prekvapili, keď po prvej polovici sezóny obsadili 
výborné 2. miesto. Do sezóny sme vstupovali oslabení o dvoch hráčov: 
Martin Babinec pre pracovné povinnosti (odohral len prvé stretnutie) 
a Martin Šramka kvôli zdravotným problémom. Aj napriek týmto okolnos-
tiam sme začali veľmi dobre. Naša bilancia je 11 víťazstiev, jedna remíza 
s aktuálnym lídrom súťaže z Klátovej Novej Vsi a jedna prehra v Považskej 
Bystrici.  Stabilne výborné výkony podávali Michal Vrzala, Ľudovít Mikláš 
a Erik Malek. Skvelou formou prekvapil Jaroslav Dzuro a v štyroch stretnu-
tiach zabodoval Jaroslav Zámečník, ktorý nastúpil po dlhej pauze.

5.liga
Naše „B“ družstvo si po problémoch so zostavou v prvých zápasoch 

drží v tabuľke 4. miesto. Za vedúcou Trenčianskou Teplou „C“ strácame 8 
bodov. Najlepšiu úspešnosť má  Jaroslav  Zámečník, celkovo druhú najlep-
šiu v súťaži. Dobré výkony podávajú aj Jaroslav Dzuro a Miroslav Viselka. 

V 1.divízii starších žiakov sme obsadili po polovici súťaže 7. miesto 
z 10, čo je lepší výsledok ako minulé roky, ale čakali sme lepšie umiestnenie.  
Tabuľky a výsledky si môžete pozrieť na stránke: www.pinec.info/htm/?kraj=22

STK Stará Turá

KSST Trenčín - 3. liga, tabuľka súťaže po 14.kole

1. � STK Klátová Nová Ves A 13 11 2 0 161:73 37

2. STK Stará Turá A 13 11 1 1 147:87 36

3. TTC Pov. Bystrica A 13 10 1 2 142:92 34

4. STK EURO Drietoma A 13 7 4 2 151:83 31

5. STK Nové Mesto n/V B 13 7 1 5 121:113 28

6. STK Prievidza A 13 7 1 5 125:109 28

7. Karpatia Prievidza A 13 6 2 5 121:113 27

8. STK Malé Chlievany A 13 6 2 5 129:105 27

9. Polstrav Bystričany B 13 5 3 5 118:116 26

10. ObSK UNIMAT Lazany A 13 2 3 8 103:131 20

11. Keraming-Kubran TN B 13 3 1 9 102:132 20

12. STK TEVOS Partizánske B 13 3 0 10 90:144 19

13. � ObSK UNIMAT Lazany B 13 2 1 10 88:146 18

14. � STK Nové Mesto n/V C 13 0 0 13 40:194 13

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 
6. a 7. februára 2013 /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.

Čo ponúkame Vašim deťom?
• Odborné vyučovanie anglického jazyka v jazykových učebniach,
• Na 2. stupni možnosť vyučovania Aj, Nj, Frj, Rj formou kurzov,
• Od 6.ročníka povinné vyučovanie dvoch cudzích 

jazykov /Aj + podľa záujmu Nj, Frj, Rj/,
• Výuku informatiky v triedach výpočtovej techniky,
• Mimoškolskú činnosť formou krúžkov s rôznym zameraním,
• V čase mimo vyučovania môžu navštevovať ŠKD,
• Prípravu talentovaných detí na rôzne súťaže a olympiády,
• Organizovanie plaveckého a lyžiarskeho výcviku,
• Návšteva kultúrnych podujatí mimo mesta 

(Piešťany, Trnava, Nitra, Bratislava,...), 
• Organizovanie školy v prírode /l.stupeň/,
• Rozšírené vyučovanie Aj pre jazykovo nadané deti od 3. ročníka

Bližšie informácie o zápise – tel. č. 7763022, 7763639 
administrativa@zsstaratura.sk 
www.zsstaratura.sk Riaditeľstvo ZŠ v Starej Turej

Prezentácia novej knihy
Staroturiansky rodák a spi-

sovateľ Milan Ježo pripravil pre 
Staroturancov ďalšiu zaujíma-
vú publikáciu o histórii mesta. 
Knihu Kostol a stará veža na 
Chríbe, Dejiny staroturian-
skych cirkví z obdobia refor-
mácie a protireformácie v obci 
(1569-1770) uvítal autor do ži-
vota 17. januára v priestoroch 
kaviarne Domu kultúry Javorina. 
Kniha bola vydaná vďaka finanč-
nej podpore mesta Stará Turá 
a nadácie Tesco a môžete si ju 
zakúpiť v Stredisku cezhraničnej 
spolupráce (bývalom Infoture) 
zboku OD Billa alebo v Mestskej 
knižnici Kristíny Royovej v DK 
Javorina. Lívia Boorová
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Úspešný III. ročník 
plesu futbalistov

Dňa 8. decembra 2012 
sa uskutočnil pod hlavičkou 
Mestského futbalového klubu 
III.  ročník Plesu futbalistov. 
Usporiadatelia opäť využili na 
túto akciu priestory SOŠ Stará 
Turá.  Ples slávnostne otvorila 
a všetkých  privítala viceprezi-
dentka pre mládež Bc. Sylvia 
Záhorová, ktorá uviedla, že 
výťažok z podujatia pôjde na 
podporu mládežníckeho špor-
tu. Výťažok z minulého roku 
bol použitý na medzinárodnom 
turnaji v rakúskom Hollabrune, 
kde nás reprezentovali naši mla-
dí futbalisti ročníkov 1999-2002. 
Mladší žiaci pod vedením tré-
nera Igora Sekerku  skončili na 
peknom 2. mieste.   

Viceprezident pre dospelých 
Ing. Ján Hodermarský osprave-
dlnil zo služobných dôvodov 

neúčasť prezidenta klubu Dr. 
Barszcza.  Táto spoločenská ak-
cia by sa ťažko organizovala bez 
pomoci sponzorov. Výzdobu 
sály realizovala SISI Decor p. 
Ligová, ceny do tomboly veno-
vala Zuzka Cibulková, Denis 
Makara a hlavnú 1. cenu spoloč-
nosť SEVOTECH s.r.o. – Ing. Ján 
Hodemarský, ktorý tiež losoval 
víťaza  TV prijímača. Cenu zís-
kal hráč MFK a tréner prípravky 
Mgr. Michal Denk. 

Veľké poďakovanie patrí 
Bc. Silvii Záhorovej, Zuzke 
Cibulkovej, Igorovi Sekerkovi, 
Ľubomírovi Andrašíkovi, ro-
dičom za prípravu pochutín 
a  všetkým, ktorí sa podieľali na 
jeho organizácii. 

Budeme radi, ak sa prídete 
zabaviť aj budúci rok.

MFK

MFK opäť na čele s 
Dr. Leopoldom Barszczom

Dňa 14.decembra 2012 
sa  konala v zasadačke MsÚ  
výročná členská schôdza 
Mestského futbalového klu-
bu.  Schôdzu riadil vicepre-
zident Ing. Ján Hodermarský, 
ktorý osobne privítal po-
slanca MsZ Ing. Miroslava 
Neráda a všetkých členov. 
Správu o činnosti prednie-
sol Dr. Leopold Barszcz, 
ktorý má veľkú zásluhu na 
stabilizácii klubu od jeho 
prevzatia. Správu doplnila 
Bc. Sylvia Záhorová a Ing. 
Ján Hodermarský, ktorí zhod-
notili činnosť jednotlivých 
mužstiev v jesennej časti 
ročníka 2012/13. Prezident 
klubu predniesol správu 
o hospodárení a rozpočet na 
budúci rok. Členská schôdza 
potvrdila na ďalší rok výbor 
v zložení: 
• Prezident klubu: 

PharmDr. Leopold Barszcz
• Viceprezident klubu: 

Ing. Ján Hodermarský
• Viceprezident pre mládež: 

Bc. Sylvia Záhorová
• Tajomník klubu: 

Denis Makara
• Manažér IT a sekretár klu-

bu: Mgr. Miroslav Krč 
• Členovia: Zuzana 

Cibulková, Anton Kolár, 
Július Szekfu, Ján Puškár, 
Viliam Solovič,  Rudolf 
Gajdoš. 

Revízna komisia bude praco-
vať v zložení: Ing. Peter Trúsik 
– predseda, Ján Maroň a Denis 
Makara.  Členovia odsúhlasili 
aj  zmeny vo výške členských 
príspevkov. 

Hlavným cieľom klubu do 
ďalšieho obdobia je získanie 
troch hlavných partnerov pre 
podporu futbalu v Starej Turej 
a vybudovanie ihriska s umelou 
trávou.  Hráčom „A“ mužstva 
boli predstavené nové dresy od 
spoločnosti SEVOTECH.

MFK

Sústredenie v karate
V dňoch 10. až 13. januára sa tradične usku-
točnilo v Starej Turej sústredenie v karate, kto-
ré má už viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Toto 
sústredenie sa tak ako každoročne uskutočnilo 
pod vedením trénera v karate MUDr. Martina 
Čulena (8. DAN v karate).

Sústredenia s účasťou karatistov z Českej 
a Slovenskej republiky, sa zúčastnili aj mladí 
karatisti nášho klubu. Slúžilo na precvičenie 
techniky v súborných cvičeniach kata a v špor-
tovom zápase – kumite, ale taktiež aj apliká-
ciu sebaobranných techník s použitím karate. 
Zúčastnených 40 karatistov cvičilo v telocvični 
Základnej školy na Hurbanovej ulici,  začo patrí 
vďaka pani riaditeľke Mgr. Jane Koštialovej 
a tiež ďakujeme pánovi Šopíkovi, ktorý ako 
každoročne poskytol príjemné ubytovanie.

Karate klub Stará Turá

Víťaz hlavnej ceny v tombole Mgr. Michal Denk s prvou cenou, 
ktorú venovala spoločnosť Sevotech

Ing. Ján Hodermarský predstavil 
hráčom nové dresy s novým logom 

od spoločnosti Sevotech)
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LUNDASPELEN 2013 – basketbalový sviatok vo Švédsku
1. január 2013 bol sviatok. Pre basketba-
listky MBK Stará Turá dvojnásobný. Ráno o 
6.00 h totiž po dvoch rokoch opäť odchá-
dzali na medzinárodný turnaj Lundaspelen 
do švédskeho Lundu. Najstaršie letecky, 
mladšie „po vlastnej osi“. Najstaršie v Lun-
de už obedovali, mladšie stihli len neskorú 
večeru. Nakoľko ale turnaj pre naše aktér-
ky začal až na druhý deň poobede, všetky 
dievčatá mali čas na regeneráciu. A tá bola 
veru potrebná.

Na turnaji sme hrali v troch kategóriách. U14, 
U15 a U18. Keďže za kategóriu U14 a U15 hrali 
u nás tie isté hráčky (okrem Mišky a Domči, ktoré 
hrali aj za U18), museli sme sa zamerať viac na 
jednu kategóriu. Stávalo by sa totiž, že niektoré 
hráčky by odohrali 4 zápasy za deň a to by už bolo 
prehnané. Zamerali sme sa teda viac na kategóriu 
U14 a v kategórií U15 sme chceli taktiež vyhrá-
vať, no dávali sme tam priestor na hru viacerým 
hráčkam. Na turnaji bolo okolo 350 družstiev z 87 
klubov a 10-tich štátov.

U15 – alebo po našom, staršie žiačky, 
ročník narodenia 1998 a mladšie: 
Miška, Domča, Sima, Stanka, Lucka, 
Aďa, Terezka, druhá Terezka, Biba, Nata, 
Livka, Ria, Betka, Kajča, Monička.

Hneď prvý zápas sme hrali proti najťažšiemu 
súperovi. Zápas bol celý čas veľmi vyrovnaný, ke-
ďže minútu pred koncom bola remíza. Nezvládli 
sme však koncovku a prehrali sme ho 27:31. Tím, 
ktorý nás porazil to dotiahol až do A finále celého 
turnaja. Ďalšie dva zápasy sme zvládli bez men-
ších problémov. V skupine sme obsadili 2. miesto 
a postúpili sme do vrchnej skupiny play off. Na 
druhý deň nás čakalo osemfinále. Tu sme sa už 
rozhodli dať vyťaženejším hráčkam z kat. U14 
menej priestoru, lebo nás poobede čakalo štvrť-
finále U14. Aj tak sme v tomto zápase mali mierne 
navrch my. V druhom polčase sme však začali 
kopiť chyby, nepremieňali sme jasné pozície a vy-
faulovala sa nám Miška. Zápas sme prehrali po 
predĺžení 24:25. Hráčky boli sklamané a smutné, 
no vysvetlili sme im, že musíme dať hlavy hore, 
lebo poobede hrajú dôležité zápasy za U14 a U18.

U14 – alebo po našom, žiačky, ročník 
narodenia 1999 a mladšie: Sima, Stanka, 
Lucka, Aďa, Terezka, druhá Terezka, Biba, 
Nata, Livka, Ria, Betka, Kajča, Monička.

Náš prvý súper bol opäť najťažším súperom 
v našej skupine. Očividne si na nás veril a na tom-
to turnaji prišiel s cieľom hrať finále. Zápas bol 
nervózny a napínavý. Presne taký som aj očakával 
a našim babám som to pred zápasom zdôrazňo-
val. Prvé zápasy na turnaji sú totiž pravidelne 
také. Aj keď sme ani zďaleka nehrali podľa našich 
predstáv, vyhrali sme 23:16. Ďalšie dva zápasy 
sme bez problémov vyhrali a postupovali sme 
ďalej z výborného prvého miesta. Pred štvrťfinále 
sme si dali s hráčkami dlhšiu poradu a vysvetlili 

sme im, že začíname odznova. Musíme hrať oveľa 
lepšie, pretože kto teraz prehrá, na turnaji končí. 
Hráčky to do bodky splnili a Holanďanky sme 
sfúkli. V semifinále sme si poradili s nepríjem-
ným súperom SISU 27:14 a v našom tábore za-
vládla obrovská radosť. Hrať finále na takomto 
veľkom podujatí, je pre maličký slovenský klub 
veľká vec. Veľmi nás však zaskočila správa, že naše 
finále a semifinále U18 sa hrajú v tom istom čase 
v rôznych halách. Vedeli sme, že sa musíme roz-
deliť na dva tábory, nebudeme mať takú podporu 
z publika a celkovo sa nám naruší naša chémia. 
Keďže do týchto zápasov som „kaučoval“ všetky 
zápasy oboch kategórií ja, museli sme sa rozhod-
núť, na ktorý zápas pôjdem ja a na ktorý trénerka 
Marika. Ja som zostal teda na finále. Pred finále 
sme babám vraveli, nech si tú atmosféru (lasery, 
tma pri nástupe, dym, hudba, komentovanie atď.) 
užijú naplno. Vedeli sme, že nás čaká veľmi ťažký 
súper, ktorý svojich súperov doteraz valcoval. 
Vedel som, že budú brániť agresívny zón-press 
a tak som hráčkam ukázal ako ho prekonať. Mali 
sme s tým samozrejme obrovský problém a týmto 
nás súper porazil. Nedá sa povedať, že by bol 
v niečom inom lepší. Bohužiaľ, hráčky sa u nás 
s týmto typom obrany nestretli, keďže je u nás 
v tejto kategórií zakázaný. Som presvedčený, že 
ak by sme mali čas natrénovať, ako prekonať túto 
ich obranu, súpera by sme vedeli poraziť. Nevadí, 
hráčky nabrali nové skúseností a zažili kopec no-
vých zážitkov. S účinkovaním v tejto kategórií 
som spokojný. Ukázalo sa nám, na čom musíme 
popracovať. Doniesli sme domov krásny pohár 
a strieborné medaily.

U18 – alebo po našom, mladé 
ženy, ročník narodenia 1995 
a mladšie: Ajka, Čeka, Ema, Bia, Verča, 
Kika, Táňa, Kača, Miška, Domča.

Na rozdiel od U14 a U15 sme mali na začia-
tok najľahšieho súpera. V ďalších dvoch zápasoch 
v skupine sme už museli siahnuť na dno svojich 
síl, no podarilo sa nám oba vyhrať. Do štvrťfinále 
sme postúpili z prvého miesta. Tam nás čakal veľ-
mi ťažký súper, ktorý hral rýchly a agresívny bas-
ketbal. Pozreli sme si ich a pripravili sme sa na 
veľmi ťažký zápas. V tomto zápase zahrali hráčky 
famózny basketbal plný energie a srdiečka. Súper 
nemal absolútne žiadnu šancu a vyhrali sme veľ-
kým rozdielom. Po našom zápase sme si pozreli 
nášho semifinálového súpera. Jednoznačne sme 
si na nich verili a pomaly sme už kuli taktiku. 
Nastal však spomínaný problém a hráčky U18 
hrali súbežne s U14. Večer pred zápasom sme si 
prešli nejaké základné veci s trénerkou Marikou 
a hráčkami. Na druhý deň išli teda na dôležitý 
zápas, no v inom zložení a bez podpory. Je to 
veľká škoda, lebo ak raz niečo funguje, nemalo 
by sa to meniť. Semifinále sme prehrali a zavládlo 
veľké sklamanie. Súper, ktorý nás porazil, prehral 
v napínavom finále o 1 bod. Jednoznačne si mys-
lím, že tento tím mal na víťazstvo v celom turnaji. 
V najdôležitejšom zápase na turnaji neodovzdali 
zo seba to, čo dovtedy v každom zápase. Nemám 
im ale čo vytýkať, pretože dovtedy hrali vynika-
júci basketbal plný nasadenia, bojovnosti a ener-
gie. Celý turnaj odohrali za Radku, ktorá sa 
turnaja nemohla zúčastniť zo zdravotných dôvo-
dov a bolo to na nich vidieť. Vyslúžili si pochvalu 
od každého trénera z tímov, ktoré proti nám hrali. 
Aj keď sme mali na viac, aj semifinále na tomto 
turnaji je veľký úspech.

Výsledky z celého turnaja a fotogalérie náj-
dete aj na www.lundaspelen.se, fotogalérie zápa-
sov našich dievčat budú na webe nášho klubu, 
www.mbkstaratura.sk

Tomáš Kačmarik, MBK Stará Turá 

Výsledky U15

MBK STARÁ TURÁ : KFUM BLACKEBERGS IK 27:31

ESPERGAERDE : MBK STARÁ TURÁ 11:48

ALI BASKET : MBK STARÁ TURÁ 18:54
Osemfinále

BK MARBO : MBK STARÁ TURÁ 25:24 pp

Výsledky U14

MBK STARÁ TURÁ : BK AMAGER 23:16

SISU BBK 3 : MBK STARÁ TURÁ 1:36

HOGSBO BASKET : MBK STARÁ TURÁ 18:54
Osemfinále

MBK STARÁ TURÁ : UBALL 20:9
Semifinále

MBK STARÁ TURÁ : SISU BBK 2 27:14
Finále

MBK STARÁ TURÁ : HORSHOLM BBK 13:26

Výsledky U18

MBK STARÁ TURÁ : HUDDINGE BASKET 64:13

SISU BBK 3 : MBK STARÁ TURÁ 25:31

HELSINGBORG BBK : MBK STARÁ TURÁ 31:42
Štvrťfinále

MBK STARÁ TURÁ : MALBAS 34:12
Semifinále

ABYHOJ I.F : MBK STARÁ TURÁ 27:19

S pohárom za 2. miesto 
v rukách trénera 
Tomáša Kačmarika

začiatok finálového zápasu U14
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