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

Č

Turnaj v stolnom 
futbale
2. apríl, CVČ

Turnaj v šípkach
2. apríl, CVČ

Deň Zeme
22. apríl, CVČ

SP
OM

IE
NK

A
Výročie 
oslobodenia 
mesta 

7. apríl, 16.00 h, 
pri hroboch 
rumun. vojakov

KU
LT

ÚR
A

Stavanie mája 
v St. Turej
30. apríl, 17.00 h, 
Námestie slobody

Koncert Nedvědovcov
30. apríl, 19.00 h, 
DK Javorina ZU

Š 
/ 

M
C 

ŽA
BK

A Narodeninová oslava
13. apríl, 16.00 h, 
MC Žabka

Free-Zee Cup 2015
10. apríl, 15.00 h, 
telocvičňa ZUŠ

Deň Zeme si nestačí len pripomenúť
Deň Zeme pripadá každoročne na 22. 
apríla. Mnohí z nás si povedia, prečo by 
sme si mali tento deň pripomínať? Veď 
takmer každý deň v roku je medzinárod-
ným dňom niečoho. Deň Zeme však nie 
je len o tom, pripomenúť si našu Zem 
a cenné dary, ktoré nám každodenne 
dáva. Nie je len o tom, rozmýšľať a ho-
voriť o  separovaní, kyslých dažďoch, 
drancovaní pralesov, vyhubených živo-
číchoch, či spaľovniach, ale aj o tom, aby 
sa aspoň v tento deň každý z nás zamys-
lel a rozhodol sa nielen hovoriť o prob-
lémoch životného prostredia, ale aj činiť 
niečo, čo dokáže aspoň malou mierou 
pomôcť  tento problém riešiť. Čo tak dať 

si práve na Deň Zeme záväzok, že sa o ži-
votné prostredie svojho okolia začneme 
viac aktívne zaujímať. Možností je hneď 
niekoľko. Môžete začať doma recyklovať, 
pomôcť vyzbierať odpadky v okolí svoj-
ho činžiaku, zorganizovať brigádu na 
čistenie ihriska či ulice, kde žijete, upo-
zorniť niekoho, kto nesprávne umiestňu-
je odpady do smetných nádob v meste, 
aby to nerobil, nevyhadzovať ani malé 
odpadky mimo smetných nádob, ne-
znečisťovať lesy a lesné porasty. Mnohí 
z nás kývnu hlavou nad týmito slovami 
s nezáujmom, že ich sa to netýka. Veď 
jeden zahodený papier na zemi nezmení 
problémy so znečistením na celej Zeme. 

Nezabúdajme však, že je potrebné čoraz 
viac myslieť na to, že zemské zdroje nie 
sú nevyčerpateľné a príroda okolo nás je 
veľmi krehká a zraniteľná. Ak sa každý 
z nás postaví k prírode chrbtom, príroda 
nám to raz spočíta. K prostrediu, v kto-
rom žijete vy, Vaše deti, či budúce deti 
a ďalšie generácie Vašich rodín by ste 
mali pristupovať s pokorou. Pretože po-
stupné bezohľadné znečisťovanie krajiny 
vôkol seba bude mať za následok, že sa 
raz naše zemské poklady vytratia a naše 
budúce generácie budú žiť na jednom 
veľkom smetisku.

Lívia Boorová
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa  26. 2. 2015  sa uskutočnilo III. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva Stará Turá. Zasadnutie 
otvorila a  viedla primátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová. Poslanci prerokovali a vzali na vedo-
mie  Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých 
na II. zasadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• prenájmu pozemku pre spoločnosť DAVL s. r. o. 

Poriadie,
• na zverenie majetku Technickým službám Stará 

Turá,
• na zverenie majetku Základnej škole Stará Turá,
• na zverenie majetku Materskej škole Stará Turá,
• na zverenie majetku DK Javorina Stará Turá,
• na doplnenie uznesenia č. 8-XXVI/2013 o spo-

luvlastníka nehnuteľnosti, 
• na odkúpenie budovy kancelárie súp.č.2262 spo-

ločnosťou Lesotur s.r.o. Stará Turá
b) žiadosť
• Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava, 

o zriadenie vecného bremena,
• Michala Roháčka, bytom Stará Turá, o zníženie 

kúpnej ceny za pozemky,
• Jarmily Valentovej, bytom Stará Turá, o zriade-

nie vecného bremena, 
• ROTEX ELEKTRO s. r. o. Stará Turá, o zriadenie 

vecného bremena
c) zámer
• odpredaja časti pozemkov pre Ing. Jána Kišša 

s manželkou, bytom Stará Turá, 
• prenájmu časti pozemku pre Jozefa Matejku 

s manželkou, bytom Stará Turá,
• odpredaja spoluvlastníckeho podielu z pozemku 

pre MUDr. Tibora Jankovského s manželkou, 
bytom Trenčín.

Neboli schválené nasledovné žiadosti:
• Branislava Redaja bytom Stará Turá o odkúpenie 

časti pozemku,
• Jozefa Matejku s manželkou, bytom Stará Turá 

o odkúpenie časti pozemku,
• Jozefa Kudleja, Stará Turá, o  prenájom časti 

pozemku,
• občanov mesta bývajúcich v domoch súp. č. 386 

a č. 388, ul. Gen. M. R. Štefánika, na obnovu 
verejných chodníkov,

• žiadosť bývalého primátora Ing. Jána Kišša 
o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 
2014.

Nebola tiež schválená ponuka na odkúpenie akcií 
spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s..

Ďalej poslanci vzali na vedomie:
• Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta,
• Zmenu programového rozpočtu mesta rozpoč-

tovým opatrením,
• Aktualizáciu pohľadávok a záväzkov mesta Stará 

Turá k 31. 12. 2014,
• Aktualizáciu pohľadávok a záväzkov m. p. o. 

Dom kultúry Javorina k 31. 12. 2014,
• Aktualizáciu pohľadávok a záväzkov m. p. o. 

Technické služby Stará Turá, 
• Správu o činnosti Mestskej polície Stará Turá 

za rok 2014,
• Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

mesta za rok 2014,
• Správu hlavnej kontrolórky z kontrol ukonče-

ných po XXXXI. zasadnutí MsZ,
• Vyhodnotenie plnenia úloh pre priznanie odme-

ny hlavnej kontrolórke za rok 2014.

Poslanecký zbor schválil:
• Návrh špecifických merateľných ukazovateľov na 

rok 2015 pre určenie zvýšenia základného platu 
primátorky mesta,

• Návrh na priznanie mesačnej odmeny hlavnej 
kontrolórke v roku 2015,

• Návrh úloh na rok 2015 pre priznanie mesačnej 
odmeny hlavnej kontrolórke v roku 2016,

• Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotá-
cie na prevádzku športového areálu na štadióne.

Schválený bol i návrh dotácií športovým klubom 
mesta na 2. časť sezóny 2014/2015 nasledovne:
Mestský futbalový klub 3 371,20 €
Wu-shu centrum Stará Turá 1 525,- € 
Mestský kolkársky klub 1 012,20 € 
Mestský basketbalový klub 5 000,- €
Stolnotenisový klub Stará Turá 649,60 €.

Poslanci schválili výberovú komisiu pre 
vyhodnotenie súťažných ponúk pre zákazku: 
„Dodávka pracovnej plošiny na terénnom pod-
vozku“ v zložení:
- Ing. B. Görög (predseda), poslanec MsZ
- JUDr. P. Klačková (člen), poslankyňa MsZ            
- Ing. E. Vlado (člen), pracovník MsÚ
- J. Straka (člen), pracovník TSST
- M. Ozimý (člen), pracovník TSST.

V závere rokovania poslanecký zbor schválil 
návrh na spolufinancovanie záujmového vzde-
lávania detí CVČ mimo územnej pôsobnosti 
mesta a navrhované znenie Zmluvy o združení 
finančných prostriedkov ako i udelenie ocenenia 
Čestný občan mesta Stará Turá doc. Mudr. Petrovi 
Hnilicovi, CSc.

Mgr. Ľubica Klimáčková

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzni-
ku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť 
v tomto období ovplyvňujú  najmä požiare su-
chých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dô-
sledkom  porušenia zákona o  ochrane pred 
požiarmi.  Niektorí občania svojim  nezod-
povedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú  
okrem seba  a okolia aj  prírodu. Vypaľovanie 
suchej trávy a kríkov je každoročne sa opaku-
júcim  javom, a preto sa Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a  záchranného zboru v  Novom 
Meste nad Váhom obracia  na všetkých občanov  

s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred 
požiarmi. 

Občania,
•	nevypaľujte	suché	trávnaté	porasty!
•	nezakladajte	oheň	v	prírode	na	

miestach,	kde	sú		horľavé	látky	
a	odkiaľ	sa	môže	oheň	rozšíriť!

•	nefajčite	v	lesoch!	
•	na	kladenie	ohňa	v	prírode		využívajte	

len	priestory	na	to	určené	–	ohniská!
•	pri	odchode	ohniská	dôkladne	uhaste!

Hasiči  upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 eur!

Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým, a preto dodržiavajte predpisy 
o ochrane pred požiarmi a správajte sa voči iným a prírode ohľaduplne a zodpovedne.

OR HaZ NMnV

Mesto začalo 
využívať portál 

odkazprestarostu.sk
Mesto Stará Turá a Inštitút SGI spúšťa-
jú portál odkazprestarostu.sk, ktorý 
umožňuje obyvateľom a návštevníkom 
mesta nahlásiť problémy, ktoré ich trá-
pia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety 
môžete posielať buď z webovej stránky 
www.odkazprestarostu.sk alebo pria-
mo z mobilného telefónu, prostredníc-
tvom aplikácií pre operačné systémy An-
droid, iOS a Windows Phone. Pri každom 
podnete je potrebné uviesť krátky názov 
a popis problému, zvoliť jednu z prísluš-
ných kategórií (napr. životné prostredie, 
parkovanie áut, ...), určiť ulicu, kde sa 
podnet nachádza a fotografiu, ktorá daný 
problém dokumentuje.

Po potvrdení podnetu administrátorom 
portálu nasleduje jeho odoslanie samo-
správe. O  odoslaní podnetu vás portál 
informuje prostredníctvom e-mailovej 
notifikácie. Po zverejnení podnetu samo-
správa odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Ak 
mesto Stará Turá nezašle prvú odpoveď do 
štrnástich dní od pridania podnetu, podnet 
je automaticky označený ako neriešený. Na 
druhej strane, mesto má možnosť uviesť, že 
podnet nepatrí do jeho kompetencie a je 
možné zmeniť zodpovednosť za jeho rie-
šenie na iný subjekt. 

Na Odkazprestarostu.sk je možné pod-
netom prideliť štyri statusy, a to zaslaný, 
v  riešení, vyriešený a  neriešený. Portál 
zároveň umožňuje obyvateľom o každom 
podnete slobodne diskutovať, hodnotiť, či 
je odpoveď samosprávy uspokojivá, pridá-
vať komentáre či aktualizácie podnetov. 
Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj 
všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať 
dodatočné informácie o  stave, či riešení 
podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné  
priamo na portáli, alebo pomocou mobil-
nej aplikácie. 

Užívatelia na Odkazprestarostu.sk 
najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce 
sa kvality ciest a chodníkov, dopravného 
značenia, a neporiadku či znečistenia ži-
votného prostredia. Okrem riešenia aktuál-
nych problémov obyvateľov, portál pomáha 
zorientovať sa v kompetenciách samosprá-
vy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým 
podnetom komunikáciu medzi samosprá-
vou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprá-
vami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia 
problémov vstupujú. Pod článkom nájdete 
QR kódy, prostredníctvom ktorých je mož-
né si jednotlivé mobilné aplikácie stiahnuť.

Inštitút SGI
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Podporme naše deti a tých, ktorí to potrebujú!
Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si 
naňho niekto spomenie. Ale oveľa príjem-
nejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť 
niekomu keď to potrebuje. Nemusí to byť 
iba počas vianočných sviatkov. Teraz mô-
žeme pomôcť všetci a nebude nás to stáť nič 
navyše. Prispejme svojim podielom našim 
deťom a tým, ktorí sú na našu pomoc odká-
zaní. Rozhodnite o použití  podielu z vašich 
daní, ktoré ste odviedli za rok 2014.

Naša staroturianska Nadácia ŽIVOT 
podporuje formou programu malých komu-
nitných grantov užitočné  aktivity detí  a mlá-
deže v našom meste, rôzne športové kluby. 

Sme radi, že ste pochopili zmysel a opod-
statnenie činnosti nadácie a za vašu podporu 
vám úprimne ďakujeme.

Tento spôsob získavania 
prostriedkov je zásadným príj-
mom nadácie. Ak ste ochotní 
i v tomto roku prispieť na rozvoj 
neziskových činností v našom 
meste v oblasti športu, kultúry, 
školstva, životného prostredia či 
iných humanitných oblastí a prispieť k zlep-
šovaniu  kvality života, prosíme vás, aby ste 
vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu 
zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či 
daňového priznania (u právnických osôb) 
prispeli práve na tieto zámery. Vyhlásenie 
o  poukázaní 2% si môžete stiahnuť na 
www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Veríme, že využijete túto možnosť pou-
kázania finančných prostriedkov na  aktivity, 

ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. 
Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu 
i svojim rodinným príslušníkom, kolegom 
v práci, známym a podnikateľom. Ďakujeme.

Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo:  Nám. Dr. Schweitzera 

194 
916 01 Stará Turá

IČO: 35630337
Právna forma: nadácia

Č.Ú.:  1151264753/0200
IBAN:  SK79 0200 0000 0011 5126 4753
BIC:  SUBASKBX

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, ul. SNP 293/31, 91601 Stará Turá v súlade s § 5 ods. 2 
a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. 

vyhlasuje prijímacie skúšky
do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

základnej umeleckej školy na školský rok 2015/2016.

Termín konania prijímacích skúšok:
23. apríla 2015  od 14.00 do 17.30 hod. 

Miesto:
budova ZUŠ, Ul. SNP 293/31, Stará Turá
• Hudobný odbor  -  prízemie, číslo dverí  38
• Výtvarný odbor  - 1. poschodie, číslo dverí 15
• Tanečný odbor    - prízemie, číslo dverí 37
• Literárno – dramatický odbor  -  prízemie, 

číslo dverí 47

Prihláška:
Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schvá-
lenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.  Zákonný zástupca dieťaťa  ju vyplní 
počas talentových skúšok, preto je potrebné mať 
so sebou rodné číslo dieťaťa.
ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, 
pripravuje na štúdium odborov vzdelávania 
umeleckého zamerania v  stredných školách 
a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na 
vysokých školách s pedagogickým alebo ume-
leckým zameraním. 

Podmienky prijatia:
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy 
žiakov na základe posúdenia predpokladov na 
štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po 
skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi 
nárok na prijatie do základného štúdia. 
Do základného štúdia  prijíma riaditeľ  školy 
žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, 
pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí 
nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný 
v  učebnom pláne umeleckého odboru alebo 
študijného zamerania.
Na posúdenie študijných predpokladov uchá-
dzača o prijatie na štúdium pre každý umelec-
ký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ 
školy trojčlennú prijímaciu komisiu. 

Štúdium je rozdelené:
• prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 

1. ročníka základnej školy)
• prípravné štúdium – dvojročné (pre deti ma-

terských škôl od 5 rokov)
• základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov 

a delí sa na primárne umelecké vzdelanie (4 
roky) a  sekundárne umelecké vzdelanie (4 
roky)

• základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
• štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Prijímacie skúšky v uvedenom 
termíne sa konajú: 
V hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literár-
no-dramatickom odbore do:
1.  prípravného štúdia
2.  základného štúdia

Na prijímacích skúškach zisťujeme 
u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor:
1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlí-

šiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu )
2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opa-

kovať krátky rytmický úsek)
3. spev pripravenej piesne podľa vlastného vý-

beru ( detská, ľudová, umelá...)
4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady 

ku hre na určitý hudobný nástroj
• V hudobnom odbore ponúkame možnosť 

štúdia spevu a hry na týchto hudobných 
nástrojoch: klavír, husle, cimbal, kontrabas, 
akordeón, bicie nástroje, plechové dychové 
nástroje (trúbka), drevené dychové nástro-
je (klarinet, hoboj, zobcová flauta, priečna 
flauta, saxofón).

Výtvarný odbor:
1. schopnosť priestorového, farebného a tvaro-

vého vnímania
2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným 

prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy 
3. schopnosť koncentrácie na prácu
Na talentové skúšky si treba priniesť farebné pas-
telky a 3 domáce výtvarné práce. 

• Vo výtvarnom odbore sa vyučujú pred-
mety: kresba, maľba, grafika, dekoratív-
ne činnosti, vybraté state z dejín umenia, 
priestorové vytváranie ( keramika).

Tanečný odbor:
1. hudobné a pohybové schopnosti
2. telesnú spôsobilosť
3. rytmické cítenie
4. tanečnú pamäť

• V tanečnom odbore sa vyučujú predmety: 
tanečná príprava, klasický tanec, ľudový ta-
nec, kreatívny tanec, moderný tanec, dže-
zový tanec,  tanečná prax. 

Literárno-dramatický odbor:
1. schopnosť tvorivo zobraziť jednanie 

a chovanie
2. zmysel pre rytmus
3. prednes pripravenej básne alebo prózy
4. hlasové dispozície, čistota reči

• Literárno-dramatický odbor má študijné 
zameranie: Dramatické a slovesné oddele-
nie a Bábkarské oddelenie.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 
27.4. 2015 na www.zusstaratura.sk a v infor-
mačnej vitríne pri vstupe do školy.
Neváhajte a príďte podporiť vzdelanie Vášho 
dieťaťa. Radi Vám poradíme, čo je pre Vaše 
dieťa najvhodnejšie.

Mgr. Miroslava Lacová 
riaditeľka školy
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90. výročie knižnice na Starej Turej
Túto knižnicu poznám už dávno. Ako malé dievčatko som si tu požičiavala rozprávkové knižočky. 
Neboli to knižky hocijaké. Obdivovala som farebné obrázky Martina Benku, Karla Čapka. Nevedela 
som ešte čítať, len som si predstavovala, čo sa v tých krásnych knihách skrýva. Tešila som sa domov, 
keď mi z nich oco čítal. Dnes má knižnica už 90 rokov a je úžasné, že ju stále radi navštevujú čitatelia.

Knižnica začala svoju činnosť 24. 4. 1925 len 
so 100 knižničnými zväzkami, ktoré jej daro-
vali občania mesta. Na základe Zákona o obec-
ných knižniciach č. 430 z r. 1919 bola povinná 
každá obec zriadiť verejnú knižnicu, prístupnú 
všetkým obyvateľom a udržiavať ju z verejných 
prostriedkov. Knižnica bola umiestnená vo via-
cerých budovách, napr. v budove bývalej fabriky 
na výrobu matracov, v budove vedľa MsÚ i pria-
mo na MSÚ. V roku 1950 vznikol Závodný klub 
ROH PREMA a vzápätí bola založená aj knižni-
ca závodného klubu PREMA. Časť knižničné-
ho fondu pochádzala z bývalého sídla podniku 
Považských strojární Považská Bystrica. Knižnica 
ZK ROH mala iba beletriu pre dospelých a deti, 
pretože technická knižnica bola súčasťou závodu 
PREMA. Priestory knižnice boli veľmi nevyho-
vujúce, a preto veľa kníh tieto kruté podmienky 
nevydržalo. V rokoch 1960-1961 mala knižnica 
už okolo 3500 zväzkov kníh. Knižnica Závodného 
klubu sa viackrát sťahovala. Dôstojné priestory 
knižnica získala v roku 1962 presťahovaním do 
novej budovy Domu odborov. Po pracovníčkach, 
ktoré v knižnici pracovali len popri zamestnaní, 
nastúpila profesionálna knihovníčka a knižnica 
bola otvorená už denne. V roku 1963 došlo na zá-
klade dohody ZV ROH Chirana, MsNV, vedením 
SOU a Okresnej knižnice v Trenčíne k zjednote-
niu knižníc a vznikla Mestská knižnica so síd-
lom v Dome odborov – dnešnom Dome kultúry 
Javorina. Od roku 1993 je zariadením záujmové-
ho združenia právnických osôb a neskôr mestskej 
príspevkovej organizácie Domu kultúry Javorina.

Knižnica nesie meno významnej slovenskej 
spisovateľky Kristíny Royovej, rodáčky zo Starej 
Turej. Je najprekladanejšou slovenskou spisova-
teľkou. Jej otec evanjelický farár úzko spolupra-
coval so štúrovskými národnými buditeľmi. So 
svojou sestrou Máriou Royovou sa starali o deti 
vysťahovalcov, ktorých rodičia odchádzali ako 
hauzíreri začiatkom minulého storočia za prácou 
do cudziny. V ťažkej dobe, ktorú žila, vytvárala 
dosiaľ nedocenenú sociálnu prácu pre deti. Už v r. 
1912 otvorili na Starej Turej nemocnicu postave-
nú z milodarov. Jej krásne príbehy pre deti sú stále 
aktuálne a majú čo povedať i dnešnému čitateľovi.

Medzi prvé knihovníčky patrili A. Krupová, 
Dagmar Racková a Oľga Polonská. Navždy mi 
zostanú v pamäti spomienky na rozprávky, kto-
ré nám čítala teta Zlatoidská. Keď sme uzimení 
drobci pribehli do knižnice, posadali si za malé 
stolíky a  ani nedýchali pri čítaní jej príbehov 
O Osmijankovi. V kronike sa spomína i meno 
p. Jána Stojáka. Zuzana Klimáčková pracovala 
v oddelení detskej literatúry. Pôsobila tu i známa 
spisovateľka historických románov a literatúry 
pre deti Zuzana Kuglerová. Moja veľká úcta patrí 
hlavne p. Viere Hyrčovej a Ľudmile Durcovej, 
ktoré tejto práci venovali celý svoj produktívny 
vek. Vraví sa, že práca človeka má byť viditeľ-
nejšia ako človek sám. Pre tieto dámy to naozaj 
platí. Svedčia o tom ďakovné listy i nespočetné 

záznamy v kronike od vďačných učiteliek a vy-
chovávateliek materských, základných a stred-
ných škôl, ktoré sem chodili na výchovné besedy. 
Usmievavé tety knihovníčky im venovali všet-
ku lásku a trpezlivosť. K ďalším nasledovníkom 
patrila Jarka Hrabovská, Erika Bielčiková, kto-
rá je momentálne na materskej dovolenke, Eva 
Nováčiková a Zdenka Zemanová. Zo záznamov 
v starej kronike sa dozvedáme o mnohých vý-
znamných osobnostiach, ktorí sem v minulos-
ti zavítali. Básnici Andrej Plávka, Milan Rúfus, 
Tomáš Janovic, spisovatelia Vlado Bednár, Peter 
Andruška, Július Satinský, herci Eva Kristínová, 
Juraj Sarvaš, bývalý veľvyslanec v Kanade Martin 
Bútora, cestovateľ František Kelle, dramatik a re-
žisér Viliam Klimáček a veľa iných.

V roku 2007 bola knižnica v rámci projek-
tu Informatizácie knižníc, realizovaného s  fi-
nančnou podporou Ministerstva kultúry SR, 
Slovenskou národnou knižnicou v  Martine 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vyba-
vená výpočtovou technikou. Čitatelia majú k dis-
pozícii osem pracovných miest pripojených na 
internet. Bezplatný prístup na internet využívajú 
študenti k tvorbe projektov a dospelí na získanie 
informácií. Používatelia môžu využiť i kopírova-
nie a skenovanie. 

V roku 2010 bola knižnica cez leto zatvorená 
z dôvodu maľovania a výmeny okien. V r. 2011 
po odstránení zatekania, novom zastrešení bu-
dovy, výmene elektroinštalácií získala budova 
i knižnica novú tvár. Mnohí nevedia, že veľkú 
zásluhu na tom má práve bývalá riaditeľka DK p. 
Bc. Zuzana Zigová. 

V súčasnosti má knižnica v Starej Turej 28 
418 zväzkov, z toho záučnej literatúry 7 198 zväz-
kov, krásnej literatúry pre dospelých 13 040 zväz-
kov, náučnej literatúry pre deti a mládež 1 659 
zväzkov, krásnej literatúry pre deti 6 521 zväzkov. 
Knižnica vlastní periodické dokumenty, noviny 
a časopisy.

V  minulom roku sme mali 778 čitateľov, 
z toho 262 detských čitateľov. Usporiadali sme 
38 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských pod-
ujatí pre verejnosť. 

Medzi základné činnosti v knižnici patria 
výpožičné služby. Absenčné i výpožičné služby 
tvoria i najväčšiu časť výpožičných služieb. Ak je 
kniha požičaná, na požiadanie ju čitateľom rezer-
vujeme. Ak v knižnice nevlastníme niektoré tituly 
kníh, pre našich čitateľov ich zapožičiavame z ná-
rodnej alebo univerzitných knižníc. V minulom 
roku sme mali 56 medziknižničných výpožičných 
služieb. Najčastejšie objednávanou oblasťou bola 
špeciálna pedagogika, história, psychológia. Tieto 
služby využívajú hlavne študenti.   

Deti, ktorým skončilo vyučovanie a majú dosť 
času na autobusové spoje ho zmysluplne vypĺ-
ňajú v knižnici čítaním a písaním úloh, maľujú 
na sklo alebo inak tvoria. Na besedy do knižnice 
k nám chodia okrem detí zo Starej Turej i deti 
z Lubine a Vaďoviec.  Takisto máme veľa čitateľov 

z priľahlých miest a obcí.
Literatúru nakupujeme prostredníctvom in-

ternetového kníhkupectva ABC. Máme s nimi 
veľmi dobré vzťahy, poskytujú nám výhodné zľa-
vy. Zároveň sú organizátormi besied so spisova-
teľmi. Snažíme sa, aby aspoň 30 percent nových 
kníh tvorila odborná literatúra. Každoročne do-
stávame darom dobierku kníh od vydavateľstva 
Kaligram. Jedná sa o kvalitné zborníky našich 
klasikov. Ďakujeme za sponzorské dary na ná-
kup kníh, ktoré nám v minulom roku daroval 
p. Mgr. Škriečka. Pravidelne odoberáme denní-
ky SME, Nový čas, týždenníky Slovenka, Život, 
Plus 7 dní, mesačníky Zdravie, Záhradkár. Podľa 
požiadaviek našich čitateľov dokupujeme i iné. 
Periodiká dostávame i darom od našich čitateľov. 
Jedná sa o Historickú revue, Forbes, Zem & Vek, 
Cestovateľ, Emma.

V súčasnosti máme oddelenie beletrie, náuč-
nej literatúry, detské oddelenie, študovňu.

Každoročne poriadame v  mesiaci marec 
množstvo besied pre všetky vekové kategó-
rie detí a  študentov z  nášho mesta i  blízkeho 
okolia. V  apríli bude v  spolupráci so ZŠ Noc 
s  Andersenom, na ktorú sa už veľmi tešíme. 
Usporadúvame tradičnú burzu kníh, spolu-
pracujeme pri veľkonočných trhoch, obľúbenej 
ceste rozprávkovým lesom na Dubníku, MDD. 
Koncom školského roka odovzdávame symbo-
lické vysvedčenia, zúčastňujeme sa pri letných 
remeselných trhoch, jesenných i  vianočných 
akciách.

K  90. výročiu knižnice sme pripravili pre 
našich čitateľov zaujímavé akcie. Prekvapenie 
v podobe darčekových poukážok, anketu Moja 
najobľúbenejšia kniha. Od detí v rámci úspešnej 
celoročnej súťaže Čítanie nás baví máme veľa ilu-
strácií k obľúbeným knihám od našich najmen-
ších a  literárne dielka plné fantázie. Dokonca 
máme od malého čitateľa originálnu, ručne vy-
robenú knihu skoro ako od Gutenberga. 

V rámci osláv k 90. výročiu chystáme sláv-
nostné otvorenie novej študovne, miestnosti plnej 
kvetov, krásnych kníh z oblasti umenia, jazyko-
vedy, cudzej literatúry. Na jej vzniku má veľký 
podiel naša p. riaditeľka Bc. Eva Adámková.

Pre nás tety Jarku, Zdenku a Evu z knižnice 
je veľkou cťou a odmenou, keď k nám zavítate.

Eva Nováčiková

OBČIANSKA INZERCIA

• Predám digitálnu zrkadlovku 
CANON EOS 1000D – telo + 
objektív 18-55mm + nabíjačka 
spolu za 180 Euro.  Tel.: 0907 
726 414.

• Ponuka stavebných prác, 
rekonštrukcia bytových jadier, 
sadrokartónové konštrukcie, 
stierky, maľovanie, všetky 
murárske práce. Tel. č.: 0911 
294 433.
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Deti spoznávali ako 
funguje mestský úrad

Aká je primátorka nášho mesta? Ako 
vyzerá mestský úrad vo vnútri a čo tam 
robia tety a ujovia za toľkými dverami? 
Na tieto a ďalšie otázky sme odpovedali 
zvedavým deťom 2. ročníka Základnej 
školy v Starej Turej vo štvrtok 12. marca 
2015. Deti navštívili mestský úrad spo-
ločne so svojimi pani učiteľkami a prešli 
si niektoré z oddelení mestského úradu. 

Navštívili i zasadaciu miestnosť, kde sa 
stretávajú poslanci a komisie mestského 
zastupiteľstva, videli ozajstný trezor, do 
ktorého sa nedostane žiadna nepovola-
ná osoba, navštívili kanceláriu primátor-
ky, z ktorej úraduje a tiež obradnú sieň 
mesta, kde sa konajú svadby či uvítania 
občanov. Videli ako funguje matričný 
úrad, evidencia obyvateľov, čo evidu-
jú tety na majetkovom oddelení a kde 
sa platia poplatky za smeti a za psíkov. 
Potom si spoločne s pani primátorkou 
posadali do obradnej siene a pýtali sa jej 
otázky, ktoré si doma pripravili spoloč-
ne s rodičmi. Pani primátorka sa snažila 
čo najviac z týchto otázok zodpovedať. 
Žiaci dostali za pekne pripravené otázky 
sladkú odmenu a brožúrku a mapku mes-
ta. Veríme, že v budúcnosti budú vedieť, 
čo a kde sa na mestskom úrade vybavuje 
a budú robiť sprievodcov pri vybavovaní 
možno aj svojim rodičom.

Lívia Boorová

Priateľské 
stretnutie seniorov 

z partnerských miest
Nie je nič krajšie, ako keď sa formálne a oficiál-
ne podujatie postupne vyvinie do neformálne-
ho posedenia medzi dobrými priateľmi. Seniori 
zo Starej Turej a Kunovíc by mohli o takýchto 
stretnutiach napísať určite i knihu. Počas nie-
koľkých rokov sa ich každoročné stretnutia sta-
li udalosťami, kde sa spája domácka pohoda, 
úprimné priateľstvo, veselá nálada a spokojnosť. 

V sobotu 7. marca sa jedno z takýchto stretnutí 
našich a kunovických seniorov uskutočnilo pri 
príležitosti Medzinárodného dňa žien v jedálni 
Strednej odbornej školy v Starej Turej. Hostí na 
začiatku programu vítala ľudová hudba Poľun pri 
rezkých tónoch najznámejších ľudových piesní. 
Keď sa naši milí hostia usadili, prihovorila sa 
im krásnym textom za literárno-dramatický od-
bor ZUŠ Stará Turá, Mgr. Katarína Medňanská. 
Potom všetkých seniorov, ale aj vzácnych hostí 
privítala v priestoroch školy primátorka mesta 
Stará Turá Ing. Anna Halinárová. Keďže bolo 
toto stretnutie venované najmä Dňu žien, priho-
voril sa prítomným i místostarosta Kunovíc Ing. 
Pavel Vardan, ktorý venoval svoj príhovor naj-
mä ženám. Svojich rovesníkov pozdravili i pred-
sedovia jednoty dôchodcov Stará Turá, Klubu 
dôchodcov Kunovice a Klubu dôchodcov Stará 
Turá. Všetci zaželali prítomným seniorkám všet-
ko najlepšie k ich sviatku a vyjadrili úctu k ich 
veku a skúsenostiam, ktoré z neho určite plynú. 

Seniorov v ďalšom programe zabavili žiačky 
hudobného odboru ZUŠ Stará Turá pod vedením 
ľudovej hudby Poľun a pána Michala Stískala. 
V závere predniesla krásnu a veľmi hĺbavú bá-
seň venovanú seniorom pani Oľga Pagáčová. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným za pekný 
program, ktorý spájal prvky veselých tónov hud-
by a spevu, ale i prvky úvahových textov básní. 

Neskôr sa už seniori venovali jeden druhému 
v debatách a voľnej zábave. Počas popoludnia 
si pre seniorov pripravili program vo viacerých 
vstupoch i mažoretky z Ostrožskej Novej Vsi, 
ktoré sú síce v  seniorskom veku, ale energie 
majú viac ako niektoré oveľa mladšie tanečníč-
ky. Seniorkám a seniorom i my prajeme hlavne 
veľa zdravíčka a tešíme sa na spoločné stretnutie 
opäť o rok.  Lívia Boorová

Rozprávkové vretienko 
v ZŠ Stará Turá

Dňa 5. marca 2015 sme na našej škole 
zorganizovali okresné kolo súťaže v pred-
nese rozprávky – Rozprávkové vretienko.

Predchádzali tomu veľké prípravy zo stra-
ny žiakov i učiteľov – žiaci na 1. ale i na 
2. stupni na hodinách výtvarnej výchovy 
a výchovy umením maľovali rozprávkové 
postavy a motívy na výzdobu priestorov 
školy. Žiaci na dramatickom krúžku pod 
vedením pani učiteliek Mgr. D. Pribišovej 
a Mgr. A. Majtánovej si pripravili drama-
tizovanú rozprávku O medvedici, ktorá 
uspávala svoje medvieďatká, krátke lite-
rárne pásmo si pripravila pani učiteľka 
Mgr. K. Medňanská so svojimi žiakmi. 
Celú organizáciu zastrešovalo vedenie 
školy a PK slovenský jazyk a literatúra.

Súťaže sa zúčastnili žiaci zo škôl 
z Čachtíc, Podolia, Nového Mesta nad 

Váhom, Bošáce a Lubine, ktorí prišli aj 
so svojimi pedagógmi a spoločne strávi-
li príjemné dopoludnie. Súťažili v dvoch 
kategóriách 1. stupeň a 2. stupeň. Napriek 
silnej konkurencii naša žiačka Michaela 
Chudíková zo 6. C obsadila krásne 1. 
miesto v 2. kategórii a postúpila do kraj-
ského kola, ktoré sa bude konať 31. marca 
2015 v Trenčianskych Tepliciach.

Za účasť a  hodnotenie v  odbornej 
porote sa chceme poďakovať pani Mgr. 
Anne Chmurovej a Bc. Zuzane Zigovej, 
za vecné ceny a odmeny pre žiakov veľmi 
pekne ďakujeme mestu Stará Turá a ve-
deniu ZŠ Stará Turá hlavne Mgr. Janke 
Koštialovej, za výbornú spoluprácu 
s Okresným úradom v Trenčíne odbor 
školstva pánovi Mgr. Tiborovi Bélikovi.

Veríme, že všetkým sa u nás páčilo 
a tešíme sa nabudúce.

Výsledková listina súťaže Rozprávkové vretienko konanej dňa 
5. marca 2015, ZŠ Stará Turá, Hurbanova 128/25, Stará Turá:

1. kategória:
 1. miesto  Sofia Parčiová ZŠ s MŠ Podolie
 2. miesto Michaela Bakaľárová ZŠ Čachtice
 3. miesto Rebecca Jašáková ZŠ Stará Turá
2. kategória:
 1. miesto Michaela Chudíková ZŠ Stará Turá
 2. miesto Janka Škodová ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom
 3. miesto Terézia Michalcová ZŠ Lubina

ZŠ Stará Turá
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Doc. MUDr. Peter Hnilica, CSc.
Doc. MUDr. Peter Hnilica, CSc., sa narodil na Starej Turej dňa 
4. apríla 1935 otcovi Petrovi Hnilicovi (1908- 1979) a matke 
Márii, rod. Galbavej (1905 – 1988). Neskoršie matka povila 
mladšieho syna Jána (1940 – 1987), ktorý pracoval ako le-
kár interného oddelenia nemocnice Myjava až do skonu po 
dopravnej nehode. Tento náš významný slovenský endokri-
nológ dožíva sa tento mesiac významného životného jubilea, 
osemdesiatich rokov. Po maturite a po absolvovaní štúdia 
medicíny celoživotnou partnerkou sa mu stala PaedDr. Šte-
fánia rod. Chudová (sobáš 1963), ktorá pracovala od r. 1963 
na prvom slovenskom pracovisku lekárskej genetiky od jeho 
založenia v Slovenskom ústave pre doškolovanie lekárov pod 
vedením zakladateľa klinickej genetiky na Slovensku docenta 
MUDr. Viliama Izakoviča CSc. (univ. profesora in memoriam). 
Potom vyučovala 10 rokov na strednej zdravotníckej škole. 
V manželstve majú vedno dvoch synov RNDr. Petra (1966), informatika a MUDr. Pavla (1967), 
internistu, ktorí ich obdarovali vnučkou (Veronika 2001) a štyrmi vnukmi (Pavol 1998, Karol 
2000, Peter 2004 a Martin 2009).

Hnilicovský dom, vrátane hostinca, stál do r. 
1979 v úrovni meštianky na druhej strany po-
toka (teraz jeho miesto označuje iba rozvodná 
skriňa zemného plynu pred činžiakom) a tam 
sa viažu jeho spomienky na detstvo a dospieva-
nie. Ako mládenec často si spomína na tragické 
udalosti, ako boli napr. transporty miestnych 
židov a ich rodín, ako bol MuDr. F. Winter, 
Guttsteinovci, spomína na obdobie SNP, keď 
jeho otec s inými rukojemníkmi chodil noco-
vať do meštianky do telocvične, v rohu ktorej 
stál guľomet. Spomína tiež, ako raz večer taj-
ní prišli do ich krčmy a pýtali sa jeho otca na 
Štefana Poláka (neskoršieho predsedu MNV), 
ktorý práve hral za stolom karty. Nik z tých, čo 
v krčme práve boli (a bolo ich veľa), ho vtedy 
neprezradil! 

Tu pripomeňme, že sám spieval prvý 
raz ako šesťročný spolu s  ďalšími asi 30-
40 žiakmi školy v  detskej operete „Jedným 
sníčkom anjelíčkom“, ktorú s  nimi r. 1941 
nacvičili a  režírovali učitelia Jozef Sucháň 
a Margita Kučerová, ktorá zabezpečila i kla-
vírny sprievod. Navštevoval v bydlisku tiež 
hudobnú školu, ktorej riaditeľom bol prof. 
Ervín Horáček. Hre na klavír ho učila hrať 
pani Milena Úradníčková. Peter Hnilica v r. 
1941 – 1946 vychodil Ľudovú školu v rodis-
ku, v r. 1946 – 1953 absolvoval Gymnázium 
M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, 
maturoval na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. 
V r. 1953 a 1954 pracoval v n. p. Hydrostav, 
Trenčianske Bohuslavice a ako plánovač v n. 
p. Presná mechanika Stará Turá. V r. 1954 - 
1960 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity 
F. Palackého v Olomouci. Po promócii (od r. 
1960) bol sekundárny lekár OÚNZ v Trenčíne, 
od r. 1965 pracoval v Slovenskom ústave pre 
doškolovanie lekárov v Trenčíne (po presťa-
hovaní ústavu i  kliniky v  auguste 1967 už 
v Bratislave) ako odborný asistent (od r. 1982 
ako docent) Katedry vnútorného lekárstva, 
ktorej prednosta prof. MUDr. Dionýz Dieška 
DrSc., bol súčasne i riaditeľom tohto Ústavu. 
Od 1.9.2001 pracoval na endokrinologickej 
ambulancii Onkologického ústavu sv. Alžbety 
v Bratislave. Tam 31.8.2009 ukončil svoju ak-
tívnu lekársku prácu.

Odborný kvalifikačný postup: r. 1964 ates-
tácia z vnútorného lekárstva I. stupňa, r. 1967 
atestácia II. stupňa, r. 1969 atestácia z endokri-
nológie, r. 1974 CSc., po externej ašpirantúre 

na Ústave experimentálnej endokrinológie 
SAV vypracovaná kandidátska dizertačná prá-
ca: „Príspevok cytológie k diagnostike tyreopa-
tií“. V r. 1982 po obhajobe habilitačnej práce: 
„Zápaly štítnej žľazy“ na Lekárskej fakulte KU 
v Bratislave menovanie docentom vnútorného 
lekárstva. Od 1. 1. 1992 vedúci Subkatedry en-
dokrinológie a metabolických chorôb a výživy 
Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve 
v Bratislave a od 1. 9. 1992 vedúci Úseku en-
dokrinológie na I. internej klinike v Dérerovej 
nemocnici s poliklinikou v Bratislave (oddele-
nie s 18 posteľami) – do roku 2001.

Ocenenia: Dérerova cena Slovenskej le-
kárskej spoločnosti 1985, Bronzová medai-
la Slovenskej lekárskej spoločnosti 1985, 
Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti 1995, Cena ministra zdravotníctva za 
prínos v odbore endokrinológia 2000, Čestné 
členstvo Slovenskej endokrinologickej spoloč-
nosti 2010, Významná osobnosť Podjavoriny 
2010. V mesiaci apríl bude pánovi docento-
vi Hnilicovi udelené čestné občianstvo mesta 
Stará Turá.

Pri tejto príležitosti si pripomeňme i ľud-
ský rozmer nášho jubilanta. Do vienka na tento 
svet si priniesol väčšiu hrivnu matkiných vlast-
ností. Už od mladosti býval pozorný k svojmu 
okoliu, ľudí si vážil a bol veriacim kresťanom. 
Rodičovská výchova viedla jeho i jeho brata 
Jána k presvedčeniu, že ľudia si majú navzájom 
pomáhať. Z toho vyplynulo, že i po ukončení 
štúdia medicíny sa usilovali pomáhať v rám-
ci svojich možností i rodákom radami alebo 
ináč prispieť k urýchleniu vyšetrenia príčiny 
a k liečbe ich zdravotných problémov. Pritom 
jubilant iste nemohol rovnako vyhovieť všet-
kým, možnosti sú vždy obmedzené. Snahu byť 
k osohu ľuďom však vždy mal. Veľkou pomo-
cou pritom mu bola jeho manželka Štefka. 

V  súčasnosti veľká väčšina z  tých 
Staroturancov, ktorým pri ich zdravotných 
problémoch bol k úžitku – ako i z tých mno-
hých, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom 
jemu - sa rokmi vytratila spomedzi živých. 
Jubileum tak je príležitosťou na vzájomné po-
ďakovanie a na spomienku na časy spoločne 
prežité v rodisku.

Jeho krajania, pri tomto jeho jubileu, 
osemdesiatinách, prajú mu do ďalších rokov 
života všetko dobré, veľa zdravia a rodinnej 
pohody! Ing. Gustáv Rumánek

Plenárne zasadanie 
javorinského výboru
Prípravný výbor Slávností bratstva Čechov 
a Slovákov na Veľkej Javorine sa po prvýkrát 
stretol v tomto roku v piatok 13. marca 2015. 
Vo Veselí nad Moravou privítal zástupcov pri-
hraničných obcí a miest na plenárnom zasad-
nutí predseda prípravného výboru slávností 
a starosta Veselí n. Moravou Ing. Miloš Ko-
zumplík. 

Hneď v  úvode vyjadril predseda prípravného 
výboru ľútosť nad tragédiou, ktorá sa odohrala 
v meste Uherský Brod a zasiahla všetkých obyva-
teľov prihraničného regiónu. Potom už nasledo-
valo  hodnotenie práce výboru v uplynulom roku 
2014. Členovia prípravného výboru sa stretli počas 
minulého roka hneď niekoľkokrát, aby pripravili 
najdôležitejšie podujatie, ktoré výbor organizuje, 
a to Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej 
Javorine. Tie sa minulý rok uskutočnili v nedeľu 27. 
júla 2015. Slávnosti hodnotil ako úspešné, nakoľko 
sa opäť niesli v znamení pekného počasia a navští-
vili ich ľudia z oboch strán hranice.  

Predseda poďakoval za podporu hejtma-
nom a  predsedom Zlínskeho, Trenčianskeho 
a Juhomoravského kraja, všetkým členom  javo-
rinského výboru a obciam a mestám, ktoré sa po-
dieľali na príprave slávností. Ďalším podujatím 
v réžií výboru bola v októbri spomienková trasa 
po pamätných miestach, ktoré súvisia so vznikom 
Československej republiky. Predseda prípravného 
výboru poďakoval všetkým zástupcom obcí a miest, 
ktoré výbor navštívil a takisto všetkým, ktorí sa spo-
mienkovej trasy zúčastnili. Posledným spoločným 
podujatím členov výboru bola Silvestrovská vatra 
na Veľkej Javorine, ktorej sa v mrazivom, ale slneč-
nom počasí na Javorine zúčastnilo množstvo ľudí.

Členovia výboru sa na zasadnutí ďalej dohodli, 
že na organizácií tohtoročných slávností sa budú 
podieľať tieto mestá a obce:

Za ČR – Boršice u  Blatnice, Dolní Němčí, 
Kunovice, Kyjov, Nová Lhota, Strání, Uherské 
Hradiště, Uherský Brod a Veselí nad Moravou.

Za SR – Bzince pod Javorinou, Brezová 
pod Bradlom, Horná Streda, Lubina, Moravské 
Lieskové, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Skalica 
a Stará Turá. 

Odbornými garantmi programu slávností sú 
Trenčianske osvetové stredisko a  Klub kultúry 
Uherské Hradiště. Výbor privítal nových členov 
výboru pre obce a mestá, kde sa po voľbách udia-
li zmeny na postoch starostov a primátorov a ich 
zástupcov. 

Dôležitým bodom rokovania výboru bola voľba 
nového predsedu a podpredsedov výboru Slávností 
bratstva Čechov a Slovákov na Javorine pre rok 
2015. Tento rok sa predsedníctvo presúva na slo-
venskú stranu. Za predsedu bol jednohlasne zvolený 
starosta obce Lubina Ing. Martin Beňatinský a jeho 
podpredsedami budú pre tento rok místostaros-
ta Uherského Hradišťa PhDr. Ivo Frolec a starosta 
Hornej Stredy Ľubomír Krajňanský.  

Nový predseda Martin Beňatinský poďakoval 
za vykonanú prácu doterajšiemu predsedovi. Ten 
potom predal novozvolenému predsedovi sym-
bol slávností a pogratuloval mu k novej funkcii. 
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine 
sa tento rok uskutočnia v nedeľu 26. júla 2015.

Lívia Boorová
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice februára do polovice marca 2015?
•  Počas druhej polovice februára a začiatkom marca prebehlo niekoľko 

výukových programov, ktoré boli zamerané na pohybovú výchovu detí 
MŠ a I. stupňa ZŠ. 

•  V piatok 13. 3. sa v CVČ stretlo 19 detí na aktivite Z rozprávky do roz-
právky. Išlo o čarovný večerný program s prespaním v CVČ pre malých 
i väčších čitateľov rozprávok a slovo rozprávka sa tu skloňovalo vo všet-
kých pádoch. Rozprávky sa tu rozprávali, čítali, hrali i pozerali. A či ná-
hodou deti neumierali od hladu? V žiadnom prípade. Pani Barbušinová 
priniesla malým maškrtníkom sladké prekvapenie a pán Ježík sa deťom 
postaral o večeru a zasponzoroval rozprávkovo dobrú pizzu. Ďakujeme.

Čo pripravujeme na apríl 2015?
•  Počas veľkonočných prázdnin organizujeme pre deti ZŠ tieto aktivity: 

 › turnaj v stolnom futbale O veľkonočné vajíčko (2. 4. o 9.30 hod.)
 › turnaj v šípkach O veľkonočného zajaca (2. 4. o 11.30 hod.)
 › Veľkonočné brnkanie – stretnutie detí a mládežníkov, ktorí v súčas-

nosti navštevujú alebo niekedy navštevovali záujmový krúžok Pesničky 
s gitarou. Cieľom stretnutia je zahrať si a zaspievať pri gitare, prežiť prí-
jemnú hodinku s kamarátmi, pre ktorých je hudba a spievanie relaxom 

i potešením. Zač. o 10.30 hod. Treba si priniesť gitaru a spevník. Radi 
privítame medzi sebou i tých, ktorí nehrajú na gitare a chceli by si len 
zaspievať. Texty pesničiek budú k dispozícii.

 › Výroba veľkonočných dekorácií – podstatou aktivity je tradičné ma-
ľovanie vajíčok a vlastnoručná výroba jednoduchých veľkonočných 
dekorácií. Začiatok je o 13.00 hod. Treba si priniesť vlastné vyfúknuté 
vajíčka. 

 › Hľadanie veľkonočných vajíčok - štvrtok 2. 4. o 15.00 hod. V našom 
podaní pôjde o turistickú vychádzku, ktorá bude vyplnená nielen hľa-
daním veľkonočných vajíčok, ale i rôznymi hrami a súťažami v prírode.

Všetky prázdninové akcie sú pre deti zadarmo.
Okrem spomínaných aktivít fungujú počas prázdnin vo štvrtok i v uto-
rok v popoludňajších hodinách všetky záujmové krúžky podľa rozvrhu. 

• Ak si deti budú chcieť vyskúšať servítkovú techniku, môžu prísť vo štvrtok 
9. 4. o 15.15 hod., kedy pre nich otvárame Kreatívny svet – decoupage. 

• Na stredu 15. 4. sme naplánovali pre deti I. stupňa ZŠ turnaj vo vybíjanej.
• V rámci osláv Dňa Zeme 22. 4. sme pripravili v spolupráci s detským 

parlamentom pre predškolákov rovnomenný program zameraný na 
ochranu prírody.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá 

Novinky zo ZŠ
Jarné prázdniny už máme za sebou a začali sme poriadne zarezávať. 

Bol marec, mesiac knihy a tak žiaci našej školy venovali väčšiu pozor-
nosť knihám, čítaniu a taktiež aj súťažiam, ktoré sa venujú recitácii. 5.3.2015 
sa v našej škole konalo obvodné kolo Rozprávkového vretienka. O súťaži sa 
dočítate v samostatnom článku. 

Dňa 10.3.2015 sme našu školu reprezentovali na obvodnom kole súťaže 
Podjavorinskej Bzince, kde žiaci našej školy Vaneska Sekerková, Hubert 
Závodský a Simona Žáčková v prednese prózy získali postupové miesta do 
okresného kola, ktoré sa uskutoční 30.3.2015 v Bzinciach pod Javorinou.

Už po ôsmykrát sme privítali v našej škole lektora z jazykovej školy 
SIDAS v Košiciach. English Active Week-u - týždňa - 9. až 13. februára 2015 
s anglickým lektorom - sa tento rok zúčastnilo 36 žiakov 5. a 6. ročníka.

Počas 15-ich vyučovacích hodín sa žiaci zdokonalili v anglickom jazy-
ku, dozvedeli sa mnoho zaujímavého o Spojenom kráľovstve a o krajine, 
o ktorej nevieme veľa -Walese, pretože lektor Robert Bay pochádza práve 
odtiaľ. Úlohy, ktoré si lektor pre žiakov pripravil, boli zamerané prevažne 
na konverzáciu, reálie a hry.

Žiaci pochopili, že je veľmi dôležité učiť sa cudzí jazyk a že pocit, že 
rozumejú cudzincovi a on rozumie im, je veľmi príjemný. 

V dňoch 9. - 13. 2. 2015 sa zúčastnilo 43 žiakov 7. ročníka lyžiarske-
ho a snowboardového výcviku v Starej Myjave. Žiaci boli rozdelení podľa 
úrovne lyžovania do 4 lyžiarskych a 1 snowboardového družstva. Všetci 
vedúci vyslovili pochvalu, nielen za snahu žiakov sa niečo naučiť, ale aj za 
slušnosť ich správania. 

Poďakovanie patrí inštruktorom M. Adamkovičovi, A. Maronovi, 
E. Čiernikovej, D. Luptákovi, P. Michalcovi a zdravotnej sestre Z. Durcovej 
a p. učiteľovi P. Michalcovi, ktorý tento kurz pripravoval. 

Dňa 3.3.2015 sa uskutočnil v  Trenčíne prvý ročník krajskej súťa-
že „Hrdina remesla“, ktorého sa zúčastnili i  naši žiaci. Dňa 12.3.2015 
sa v Mestskej knižnici v Trenčíne uskutočnilo semifinálové kolo súťaže 
„Jazykový kvet“. Jedná sa o súťaž v prednese poézie a prózy jednotlivcov, 
ako aj vystúpení divadelných skupín základných a stredných škôl v cudzích 
jazykoch. Naša škola sa predstavila vystúpením žiakov, ktorí pracujú v dra-
matickom krúžku anglického jazyka pod vedením p. učiteľky Ľ. Bajjaniovej.

V humorne ladenej dvadsať minútovej scénke pod názvom „School 

Daze“ sa predstavilo 11 žiakov. Hrali to, čím žijú po celý školský rok: obavy 
z fyzických zmien spôsobených dospievaním, strachy piatakov, ako zapad-
núť medzi starších, sebavedomé postavenie deviatakov z pozície najstarších, 
zábava počas prestávok, optimistické a pesimistické vnímanie školských 
povinností. Naša skupina postúpila do krajského finálového kola. Za vzornú 
reprezentáciu si poďakovanie zaslúžia nasledovní žiaci:

Viktória Kubinová z 5.A, Renáta Durcová z 5.C, Simona Makarová 
z 5.C, Tomáš Kondla z 5.B, Rebeka Vařáková z 6.B, Naďa Psodorovová z 7.B, 
Karolína Dlhá z 8.B, Filip Bajjani z 9.B, Patrik Poliak z 9.B, Ondrej Kokavec 
z 9.B, David Chudík z 9.C. Osobitne by som chcela poďakovať nášmu „IT-
čkárovi“ – Jarovi Málkovi z 9.B a autorom kulís: Leone Manďákovej, Janke 
Kiškovej, Petrovi Slováčkovi a Adriane 
Moravčíkovej, všetkým z 9.B triedy.

Dňa 13. 3. 2015 sa konalo v CVČ 
Považská Bystrica krajské kolo biologic-
kej olympiády kategória C. V teoreticko 
- praktickej časti našu školu po postupe 
z okresného kola reprezentovali 2 žia-
ci v konkurencii 16 účastníkov. Patrik 
Truhlík, žiak VIII.C obsadil vynikajúce 
3. miesto a Lucia Vaňová, žiačka IX.C, 
obsadila krásne 5. miesto. 

Výsledok oboch žiakov je pre nás 
o to cennejší, že sme opakovane potvr-
dili vysokú kvalitu našich biológov na 
krajskej úrovni. K tomuto úspechu im 
blahoželáme a želáme veľa podobných 
skúseností aj v ďalších rokoch! Žiakov 
pripravovala Mgr. Miriam Holotová.

Tento a  budúci mesiac nás čaká 
generálna skúška Testovania 9 on-
line. Dňa 25. 3 2015 (streda): mate-
matika, slovenský jazyk a  literatúra. 
Termín Testovania 9 online 15. 4. 2015 
(streda): matematika, slovenský jazyk 
a literatúra. Certifikačné elektronické 
testovanie sa uskutoční v  tom istom 
čase ako papierová forma certifikačné-
ho testovania deviatakov v školskom 
roku 2014/2015. Obsah testových úloh 
v papierovej a elektronickej forme je 
rovnaký. Výsledky papierovej a elektro-
nickej formy testovania deviatakov sú 
rovnocenné. Žiaci so zdravotným zne-
výhodnením sa na testovaní v elektro-
nickej forme nezúčastňujú.

Mgr. Dana Pribišová

Sloboda
Jarný dáždik z neba,
zmyje stopy prachu

z náhrobného kameňa,
memento vojny, strachu.

Bolesť matky,
čo stratila syna,

možno guľka z diaľky,
cielená, či zatúlaná.

Len úsmev na perách
a stuhnutý obličaj,
kto sa ospravedlní,

viac neobjaví sa vo dverách.

Sloboda bola drahá,
kráčala postupne.

Mestami a dedinami,
krvou vykúpená.

Pod kvapkami dažďa
tráva rastie,

zobne si z nej vtáča,
nech prší nám
slobody šťastie,

medzi kvapky kráča.

J. Trúsiková

Prispejte 2 % z Vašich daní – zlepšite 
kvalitu výučby detí na našej škole:

Údaje o prijímateľovi
 Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ
 Sídlo: Hurbanova 128/25, 91601 Stará Turá
 IČO: 42277248
 Právna forma: 701
Rodičovské združenie pri ZŠ Stará Turá ďakuje všetkým, ktorí prispeli 
zo svojich daní na zlepšenie kvality výučby na našej škole.
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	24. apríla 2015 o 16.00 hod. – kreatívny kurz servítko-
vej techniky. Kurz trvá 4 hod., poplatok je 13,- € (v cene je 
i materiál).

•	25. apríla 2015 – výstava Flóra Olomouc – jarná etapa 
medzinárodnej kvetinovej a záhradkárskej výstavy. Hlavná kve-
tinová expozícia nazvaná Zmyslov plná záhrada nás zavedie do 
čarovného priestoru s nesmiernym množstvom rozmanitých vôní, 
farieb a tvarov vytvorených pomocou tisícov narcisov, tulipánov, 
hyacintov, ale tiež muškátov, petúnií a voskoviek. Poplatok za 
dopravu: 8,- €. Záujemcovia prihlásení do 2. apríla 2015 si 
môžu uplatniť 20% zľavu zo vstupenky.

•	30. apríla 2015 o 17.00 hod. – stavanie mája.

•	30. apríla 2015 o 19.00 hod. – koncert Františka a Vojtu 
Nedvědovcov. Vstupné v predpredaji 9,- €, pred koncertom 
13,- €.

•	23. mája 2015 – zájazd do Kongresového centra Praha na muzi-
kál MAMMA MIA! Je to jeden z najúspešnejších svetových muzi-
kálov, založený na piesňach skupiny ABBA. Účinkujú: A. Antalová, 
D. Šinkorová, L. Machálková, P. Kolař, R. Vojtek, J. Langmajer, P. 
Vítek, I. Chýlková a ďalší. Poplatok: 43,- alebo 36,- €.

•	27. mája 2015 o 18.30 hod – koncert Zlaté dobré časy. 
Jedinečné turné hviezd česko-slovenskej hudobnej scény 70., 80. 
a 90. rokov – Naďa Urbánková, Petr Kotvald, Standa Hložek 
a Maduar. Doprajte si neopakovateľný hudobný zážitok plný 
spomienok s nezabudnuteľnými hitmi ako Závidím, Blonďák s čer-
venou bugatkovu, Holky z naší školky, Milujem se čím dál víc, 
Hafanana. Vstupné v predpredaji 18,- €, pred koncertom 21,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte 
DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Dimitrova, Blaga: Lavína • Tarageľ, Dušan: Hádam ma 
nezabijú • Hríb, Štefan: Môj bláznivý život • Šikulová, Veronika: 
Medzerový plod Detektívky Silva, Daniel: Prípad Caravaggio 
• Läckbergová, Camilla: Strážca majáka • King, Stephen: Pán 
Mercedes Náučná literatúra DE SHAZER, Steve: Zázračná 
otázka • Paulová, I.: Komplexné manažérstvo kvality Detská 
literatúra Hlušíková, Marta: Zázračné topánky a iné rozprávky 
(dvojjazyč. texty – slovenský i anglický) Detská náučná 
literatúra kol.: Malá ilustrovaná školská encyklopédia • Foúgérová, 
Isabelle: Povedz mi prečo

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

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-nm.host.sk

Dom kultúry Javorina Stará Turá prichádza s iniciatívou 
na podporu a spoluprácu spoločenských organizácií 
a združení pôsobiacich v meste Stará Turá. Dom 
kultúry ponúka bezplatný prenájom priestorov 
novovytvorenej klubovne na 2. poschodí DK na 
schôdzkovú činnosť organizácií počas bežnej 
prevádzky DK. Ako protislužbu očakáva spoluprácu pri 
organizovaní spoločenských podujatí, výstav, akcií pre 
deti.

Staroturiansky informátor
Dom kultúry Javorina v  spolupráci s  Informačnou 
kanceláriou mesta vydal Staroturiansky informátor. 
V  tejto užitočnej brožúrke nájdete adresy, otváracie 
hodiny a  ďalšie potrebné informácie o  úradoch, 
mestských organizáciách, bezpečnostných zložkách. 
Uverejnené a rozpísané sú tu i firmy a služby dostupné 
v Starej Turej a v miestnych častiach Papraď, Trávniky, 
Súš a Topolecká.
Staroturiansky informátor si môžete zakúpiť v  našej 
Informačnej kancelárií mesta za 0,90 Eur, a  to od 
pondelka do piatka od 08:00 hod. do 16:00 hod.

Informačná kancelária mesta

Z denníka MsP
§ Dňa 1.2.2015 v čase o 16:50 hod. telefonicky oznámil pracovník SBS, 

že zadržal staršieho muža pri krádeži. Hliadka na mieste zistila, že sa 
jedná o G. I. bytom Hrachovište. Pán odcudzil v supermarkete cukrovinky. 
Hliadkou MsP mu bola uložená bloková pokuta 10 €.

§ Dňa 5.2.2015 bolo v podvečerných hodinách  telefonicky  oznámené na 
MsP, že na ulici SNP sa snaží niekto otvoriť nasilu vozidlo. Privolaná 

hliadka na mieste zistila, že uvedené vozidlo sa snaží otvoriť  majiteľ, ktorému 
sa zaseklo centrálne uzamykanie. Pravdivosť tvrdenia, že vozidlo skutočne 
patrí prítomnému mužovi preverila hliadka OO PZ.

§ Dňa 25.2.2015 sa v čase o 14:50 hod. člen hliadky MsP, zúčastnil výsluchu 
na OOPZ ako nestranná osoba pri identifikácii podozrivej osoby. Jednalo 

sa o M. S. zo Starej Turej, ktorý spôsobil škodu na odstavenom vozidle Š - 
Fabia tým, že porozbíjal boxerom všetky sklá na vozidle.

§ Dňa 26.2.2015 bol na MsP v čase o 14:45 hod.  prijatý telefonický oznam, 
že došlo k okradnutiu predavačky miestnej vinotéky. Hliadka oznam  

preverila a na mieste zistila, že obsluhe ukradli peňaženku s dokladmi a kre-
ditnými kartami. Podľa popisu šlo o dvoch mladíkov – jedného bielej pleti 
s tetovaním na krku a jedného Róma. Všetky zistené skutočnosti boli následne 
hlásené hliadke OOPZ, ktorá vec prevzala na doriešenie. MsP
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
„Len láska zostane, tá smrť nepozná“ 1 Kor 13,8

Dňa 29.03.2015 
uplynulo 9 rokov, 
čo nás navždy 
opustila naša dra-
há mama, babič-
ka a prababička 

Vilma RÁCZOVÁ a dňa 01.04.2015 uplynie už 
42 rokov od smrti jej milovaného manžela, drahého 
otca a starého otca Štefana RÁCZA.

S láskou spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá.

•
Milovali sme ho a on miloval nás, tú lásku 

v našich srdciach nezmení ani čas.
Dňa 25.1.2015 uplynulo 15 rokov, 
kedy nás navždy opustil Emil 
BERKO.

S láskou a úctou spomíname 
celá rodina.

•
Láska je v spomienke, spomienka v žiali, odišiel 

si ten, ktorého sme mali radi. 
Ťažko je nám bez Teba, smutno je nám 
všetkým, už niet návratu ani nádeje, len 

cestička k hrobu nás ku Tebe zavedie.
Dňa 7.4.2015 uplynie 15 rokov, čo 
nás navždy opustil milovaný man-
žel a otec Jozef UKROPEC.

S láskou a úctou 
na Teba spomíname.

Tak rýchlo mi osud život vzal, ani mi ruku 
nepodal, nemusel taký krutý byť, veď 
som bol mladý a veľmi som chcel žiť.

Dňa 13.4.2015 tomu bude 7 rokov, 
čo nás náhle navždy opustil syn, 
brat, vnuk a kamarát Peter PÍPA.

S láskou a úctou na Teba 
spomína celá rodina.

•

Čas plynie, ale v našich srdciach 
budeš s nami stále.
Dňa 5.4.2015 si pripomíname prvé 
smutné výročie, čo nás navždy vo 
veku 86 rokov opustila naša drahá 
mama, svokra, babička a praba-
bička Emília SRNÁNKOVÁ.

S láskou spomínajú 
dcéra s rodinou a ostatná rodina. 

•
Tak veľmi nám chýbate, spite sladko.

Dňa 26.1.2015 tomu 
bolo 12 rokov, čo 
nás navždy opustil 
náš drahý Jozef 
HERÁK .  Dňa 
18.3.2014 budú 

tomu 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá 
Mária HERÁKOVÁ.

Spomína syn Igor a dcéra Miriam s rodinou.

Matričné okienko

Vítame bábätká

Alica Pribišová, Jakub Jurík, Klára Blažková, 

Šimon Gergely, Karin Králková 

Posledné rozlúčky

Anna Polčanová, Anna Koštialová 

Zoznam jubilantov 

za mesiac APRÍL 2015

Peter Hletko, Alžbeta Vráblová, MUDr. 

Mária Šviglerová, Božena Kopcová, Livia 

Kumančíková, Oľga Adamkovičová, Ing. 

Ivan Sadloň, Jarmila Vráblová, Oľga 

Honzová, Marta Michalková, Ján Poláček, 

Anna Durcová, JUDr. Jozef Oslej, Emília 

Miková, Dušan Prachár, Janka Vaneková, 

Vlasta Hollá, Rudolf Šintal, Emília Ďurigová, 

Ján Polák, Ján Truhlík, Alžbeta Ježíková, 

Oľga Sláviková, Mária Grausová, Mária 

Kukučková, Ján Kožela, Rudolf Žák, Šimon 

Roháček, František Redaj, Božena Valová, 

Alžbeta Malárová, Katarína Šimonová, 

Jaroslav Mudroch, Šimon Medňanský, Oľga 

Kollárová, Michal Koštial, Emília Benová, 

Alžbeta Malárová, Ján Kršák, Anna Bunová

Spomienka na rumunských osloboditeľov
Keď som svojho času zastával funkciu predsedu Historicko-dokumentačnej komisie pri Oblastnom výbore SZPB v NMnV (predtým 
pri Okresnom výbore v TN), bolo jednou z mojich úloh zdokumentovanie účasti Rumunskej armády pri oslobodzovaní aj územia 
Podjavorinského regiónu a teda aj Starej Turej. Z tohto obdobia sa mi zachoval zápis z Pamätnej knihy mesta Stará Turá zo dňa 8. 
apríla pri príležitosti osláv 49. výročia oslobodenia mesta, s účasťou zástupcov Rumunského veľvyslanectva nielen pri pietnom akte 
kladenia vencov k hrobom padlých vojakov na rímsko-katol. cintoríne, ale aj návštevy na mestskom úrade. Zápis pripájam:

ZOMRELI, ABY SME ŽILI:

Casin Ioan
Roman Necunoscut
Mehednitean Ioan
Sana Vasile
Rosca Ioan
Trieu Pereci
Roman Necunoscut

Ciobanu Vasile
Davidescu Ioan
Baila Ioan
Malgin Alexandru
Neacoin Constantin
Roman Necunoscut
Mitroi Kornel

Carabus Dimitru
Borneanu Mirca
Micu Petre
Patorea Cheorche
Vlatonescu Constatnin
Cioca Ioan
Jankovici Cheorche

Panesocu Vasile
Neogu Ioan
Ranscu Ioan
Arvamoiv Constantin
Maior Teodor
Barom Longin
Mihai Ioan

Popescu Liviu
Cohanu Ioan
Tirlia Vasile
Munteanu Ilie
Alboiu Constantin
Florea Matei
Diaconu Oprea

Česť pamiatke vojakom rumunskej armády, ktorí v dňoch 8. – 15. apríla 
1945 položili životy pri oslobodzovaní mesta Stará Turá.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Stará Turá.
Dr. M. Gažík

Spomeňme si na nich všetci pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta. (redakcia)
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Slávnostné otvorenie 
laboratória automatizácie 
a robotiky v SOŠ Stará Turá
Dňa 25. 2. 2015 bolo v SOŠ Stará Turá približne po roku opäť rušno. Po minuloročnom 
slávnostnom otvorení laboratória automatizácie a merania sponzorovanom spoločnos-
ťou ELSTER, s. r. o., Stará Turá sa dnes otváralo laboratórium automatizácie a robotiky 
vybudovaného v spolupráci s firmami ABB Slovensko, HELLA Kočovce a OMS Dojč.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili 
vzácni hostia: Mgr. Dušan Bublavý - po-
slanec NR SR a poslanec TSK, Ing. Anna 
Halinárová – poslankyňa TSK a primátorka 
mesta Stará Turá, Ing. Pavol Bagin – posla-
nec TSK a predseda komisie školstva TSK, 
PhDr. Ingrid Koščová – vedúca oddelenia 
správy a riadenia škôl a školských zariade-
ní odboru školstva TSK, p. Marcel van der 
Hoek - President & Country Manager ABB 
Slovakia, p. Ján Uhlík - za firmu HELLA 
Kočovce a Radu školy pri SOŠ, pp. Helena 
Reháková a  Anton Paus - za firmu OMS 
Dojč, Mgr. Vladimír Sumbal – riaditeľ Úradu 
práce, sociál. vecí a rodiny NMnV, Ing. Ján 
Kovár – riaditeľ Úradu práce, sociál. vecí 
a rodiny Senica, Ing. Jaroslav Šmíd, PhD. – 
zástupca regionálnej komory SOPK Trenčín, 
p. Slavomír Terezka – riaditeľ Asociácie 
spoločností IT priemyslu, PaedDr. Mária 
Dreisigová – zástupkyňa detašovaného pra-
coviska MPC Trenčín, Ing. Stanislav Dreisig 
– riaditeľ Trenčianskej regionálnej a rozvo-
jovej agentúry, Ing. Mária Hanáčková a Ing. 
Zuzana Machunková – za Štátnu školskú in-
špekciu Trenčín, PaedDr. Renáta Bieliková 
a kol. – za KCVČ Trenčín a ďalší hostia. Ďalej 
sa otvorenia laboratória zúčastnili riaditelia 
alebo zástupcovia ďalších spolupracujúcich 

firiem: LEONI Stará Turá, Chirana T. injecta, 
C.E.P. Sherdel pružiny Myjava, MOKI, s. r. 
o., INCONS Nitra, MIPP Stará Turá, Elster 
Stará Turá, M-Technology, s. r. o., Myjava, 
VIRAGO parts, spol. s. r.o., Myjava a ďalší 
riaditelia, resp. zástupcovia a výchovní po-
radcovia základných škôl, riaditelia, resp. 
zástupcovia spolupracujúcich stredných 
škôl, zástupcovia vysokých škôl (Trenčín, 
Dubnica nad Váhom a Žilina).

Hlavnými zariadeniami laboratórií, kto-
ré majú najmodernejšími technológiami jed-
nak prilákať žiakov na štúdium náročných 
technických odborov, ale aj poskytnúť žia-
kom čo najlepšie vzdelanie a zručnosti, ako 
aj zamestnávateľom čo najlepšie priprave-
ných absolventov pre ich potreby sú: 
• najmodernejší ABB robot IRB-120 

a program Robotstudio
• učebná pomôcka najmodernejších tren-

dov v LED osvetlení a inteligentnom ria-
dení vytvorená v spolupráci s firmou OMS 
Dojč

• najnovšie zariadenia - Siemens SIMATIC 
- v oblasti automatizácie

• Infra-kamera FLIR E6
Novootvorené laboratórium je špecializova-
ná miestnosť na praktické vyučovanie auto-
matizácie a robotiky. Otvorenie laboratória 

bola mimoriadna udalosť. Jednak ide o mo-
derné technológie budúcnosti a jednak je 
to zhmotnenie myšlienky, po ktorej volá aj 
naše ministerstvo: prepojenie školy a praxe. 
Príprava a budovanie laboratória prebiehalo 
v priebehu uplynulého roka, počas ktorého 
učitelia školy v spolupráci s firmami a iný-
mi organizáciami získali potrebné technoló-
gie, vybudovali laboratórium a v spolupráci 
so žiakmi pripravili aj výučbové materiály, 
pomôcky a získali tiež potrebné vedomosti 
a zručnosti na ďalšie práce - či už k celko-
vému dobudovaniu laboratória alebo začle-
nenia problematiky do výučby. 

V moderných elektrotechnických a in-
formatických odboroch, ale aj strojárskych 
odboroch sa žiaci okrem iného vzdelávajú aj 
v oblasti automatizácie, riadenia a robotiky. 
Pre modernú praktickú a motivujúcu výuč-
bu určite nemalou mierou poslúži aj novovy-
budované laboratórium s najmodernejšími 
učebnými pomôckami. 

SOŠ Stará Turá

Spomienka na partizánske boje
Obec Bzince pod Javorinou, 
ZO SZPB v Cetune, OblV 
SZPB v  Novom Meste 
nad Váhom v  spolupráci 

s  Trenčianskym osveto-
vým strediskom v Trenčíne, 
usporiadali Spomienkovú 
slávnosť pri príležitosti 70. 

výročia partizánskeho boja 
v  Cetune 22.2.2015 pri 
pomníku padlých a umu-
čených v Cetune. Súčasťou 
podujatia bola i  ukážka 
partizánskeho boja. Pietnej 
spomienky sa zúčastnili 
medzi mnohými prítom-
nými i občania mesta Stará 
Turá, predsedníčka ZO 
SZPB Elena Kovárová spo-
lu s niekoľkými jej členmi 
a veniec k pomníku polo-
žila zástupkyňa primátorky 
mesta Bc. Zuzana Zigová, 
spoločne s podpredsedom 
ZO SZPB Ing. Vladislavom 
Miklášom.

Text a foto: Viliam Solovič

Poďakovanie Mestskej 
polícii v Starej Turej
Priznám sa, že až doteraz som Mestskú polí-
ciu v Starej Turej  nepochválila. Ale od marca 
2015 som názor zmenila.

Poprosila som náčelníka MsP Ing. 
Ľubomíra Málka o pomoc pri riešení prob-
lému s parkovaním vozidiel na chodníku 
(všetkými štyrmi kolesami)  na Ul. SNP, pred 
bytovým domom č. 261/31.

Bola som príjemne prekvapená ako rých-
lo a ochotne si s týmto problémom mestskí 
policajti poradili. A čo viac, situáciu stále 
kontrolujú, za čo im patrí veľká vďaka.

Vďaka im patrí hlavne za mamičky s ko-
číkmi a malé detičky na bicykloch, ktoré 
museli kvôli pohodlným a  bezohľadným 
vodičom schádzať na vozovku alebo chodiť 
po blate. Jana Roháčková
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VYČISTIME SI BYTY A SVOJE OKOLIE – 11.	apríla	2015	
JARNÁ	KAMPAŇ	ZA	KRAJŠIE	MESTO

Dovoľujeme si Vás požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta 
v dňoch 30. marca až 12. apríla 2015. Pracovníci technických služieb budú 
hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách, 
aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiaku. Nenáročnou 
prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu okolia prislúchajúceho k Vášmu 
činžiaku, rodinnému domu, obchodu... V prípade, že si zorganizujete bri-
gádu v rámci vášho domu, venujte pozornosť čistote trávnika, športoviska, 
chodníka pri Vašom dome.

Mimoriadny odvoz smetí a odpadu po čistení  Vám poskytnú Technické 
Služby, tel.č. 032/776 32 15, 032/776 32 59. Vopred ďakujeme za pocho-
penie a prejavený vzťah k svojmu mestu. V prípade, že budete odpad z hra-
bania dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že 
zostanú nepovšimnuté.

1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 
pre rodinné domy a priľahlé časti 2. 4. – 12. 4 2015

V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľko-
rozmerné kontajnery. ČO PATRÍ DO VEĽKOOBJEMOVÉHO KONTAJNERA: 
starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie 
demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, 
dvere, koberce, drevené laty, police, kuchynské linky a iné. Je zakázané 
ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný 
odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarov-
ky a žiarivky, oleje), biologický odpad (konáre, lístie, vyhrabanú 
trávu a iný BRO). Dňa 12. apríla (nedeľa) sa budú dni jarnej čistoty kon-
čiť a kontajnery sa budú zo stanovíšť sťahovať. Po uplynutí vyhláseného 
termínu zberu veľkorozmerného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie 
odpadu na miesta, kde boli umiestnené veľkorozmerné kontajnery. Takéto 
ukladanie odpadu bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude 
postihované ako porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch. Ak 
nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického 
alebo nebezpečného odpadu, môžete tento odpad vynášať celoročne do 
Zberného dvora. Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 0700 – 1330, STREDA: 0700 – 1700, SOBOTA: 0800 – 1200

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní 
jarnej čistoty od 2. apríla do 12. apríla 2015:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, 
Topolecká – pri bývalom Kultúrnom dome, Papraď – pri odbočke na 
Podlipovec, Durcova dolina – pri zástavke, Drgoňova dolina – oproti 
požiarnemu cvičisku, Černochov vrch – na autobusovom otoči, St. Turá 
– Kujanovec, St. Turá – Drahy, St. Turá – Sídlisko nad Chiranou, 
St. Turá – Chrásnatá, St. Turá – Dom Kultúry
V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasností prosím kontak-
tujte 0905 254 350, 032/776 32 15.

2.  JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY  
 30. 3. – 12. 4. 2015

V týchto dňoch môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte 
na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne 
a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný 
biologický odpad sa nebude odvážať!!!

3.  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE 11. apríla 2015

Technické služby organizujú tento jarný zber, kde budú mať všetci občania 
možnosť  bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, mraz-
ničiek, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek a pod. Takýto 
odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.
Podmienky tohto zberu:
•  Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta 

a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzav-
rieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

•  Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné 
nikde uskladňovať.

•  Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, 
ktorý vylúči nevhodné odpady.

•  Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodli-
vín: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, 
fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádia, telefóny, rýchlo varné kanvice, 
žehličky,  šporáky, batérie, akumulátory, staré farby, riedidlá a iné...

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 11.4.2015
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.30 – 09.50  pri obchode
Súš 10.00 – 10.20  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.40 – 11.00  pri bývalom KD
Koštialova dol. 11.10 – 11.20  pri dome p.Černáka
Papraď 11.30 – 11.50  pri obchode, pri pož. zbrojnici
Durcova dolina 12.00 – 12.15 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.20 – 12.40 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.45 – 13.00 pri autobusovom otoči

Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svo-
jich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti! 
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej 
miere tak prispejete k zlepšovaniu životného prostredia. Nakoniec už len 
vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistej-
šie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich 
domoch. Nasledujúci zber bude znovu na jeseň a termín včas oznámime.

Ing. Z. Chvílová, TSST

Spomínali sme v Hlavine
V marci tohto roku sme si pripomenuli 70. výročie od smutnej uda-
losti v osade Hlavina. Dňa 3.3.1945 tu boli za pomoc partizánom 
zavraždení naši občania: Martin Kostelný, jeho syn Pavel Kostelný 
a Michal Medňanský. Pamätník na mieste tragédie pripomína túto 
udalosť všetkým okoloidúcim. Ich pamiatku si kyticou kvetov 
v pondelok 2. mar-
ca 2015 prišli uctiť 
i  primátorka mesta 
Stará Turá Ing. Anna 
Halinárová, zástup-
kyňa primátorky 
Bc. Zuzana Zigová 
a  predsedníčka ZO 
SZPB Stará Turá 
Elena Kovárová. 

Lívia Boorová

Poďakovanie
V mene mojej maminky Márie Kozákovej sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí jej pomohli v ťažkej životnej situácii, do ktorej 
sa dostala po požiari rodinného domu. Menovite ďakujem pani 
primátorke Ing. Halinárovej, pani Mgr. J. Bublavej, pracovníkom 
sklenárstva ČERNÁK, pani Hlístovej, Jarke Lužnej, Jitke Durcovej 
ale aj ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.

Martina Durcová

Spomienka na oslobodenie

Mesto Stará Turá pozýva na spomienkovú slávnosť pri prí-
ležitosti 70. výročia oslobodenia mesta v utorok 7. apríla 
2015 o 16.00 h – pietny akt položenia vencov na hroby 
rumunských vojakov (mestský cintorín).
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Javorinka šedivá
,,Javorinka šedivá, pod ňou dedinka malá...“ alebo ,,Čo to tam šu-
choce pod Javorinu...“ spieva sa v ľudových piesňach, ktoré mnohí 
z nás veľmi dobre poznáme. A preto, aby ich spoznali i naše deti 
- TRETIACI, rozhodli sa pani učiteľky zamilovať si, spoznať i spozná-
vať tento nádherný kraj pod Veľkou Javorinou. Krása nášho kraja 
sa nedá len tak obísť. Musí sa v ňom žiť a vcítiť sa do jeho krás. 
Práve v týchto dňoch, keď pani Zima dala prírode krásny jagavý 
šat, kráčali dňa 13.2.2015 - v povestný magický piatok naši malí 
tretiačikovia tunajšej ZŠ pod vedením svojich pani učiteliek Katky, 
Ivanky a Mirky do jej náručia.

Na ,, hornom otoči“ v Topoleckej 
na nás čakali traja ujovia a teta 
Monika - pracovníci Lesoturu. 
Spolu s  nimi sme pokračova-
li v  ceste na Kamenný most. 
Cestou nám títo obetaví pra-
covníci Lesoturu porozpráva-
li o  stromoch, o  zvieratkách. 
Sledovali sme stopy v  snehu. 
Zastavili sme sa pri 3 krmelcoch 
a  naplnili sme ich dobrotami, 
ktoré sme priniesli v batôžkoch, 
aby si zvieratká v zime pochut-
nali na jablkách, zemiakoch, se-
miačkach a suchom chlebe. Naši 
sprievodcovia to zhodnotili slo-
vami, že ,,zvieratká majú dnes 
Štedrý deň“.

Druhou zástavkou bol 
Kamenný most. Tu nám už bl-
kotal krb. Posilnili sme sa, nade-
siatovali, odpočinuli si. Prečítali 

sme si úryvky z kníh o zvierat-
kách (využívame aj takúto formu 
čítania, aby sme deťom nabudili 
vzťah ku knihe, k čítaniu. Vtedy 
deti prejavujú väčší záujem 
a veľa si aj zapamätajú).

Potom sme pokračovali 
v ceste na Grúnku. Tu nám pán 
Skovajsa ukázal streľbu z  rôz-
nych zbraní, čo zaujalo najmä 
našich chlapcov.

Ďalej sme mali možnosť vi-
dieť zvážanie dreva - šikovnosť 
lesných robotníkov. Cestou na-
späť sa deti zaujímali o prírodu, 
kládli zvedavé otázky.

Ďakujeme Vám, pracov-
níci Lesoturu, za krásny deň 
a sladkosti!

Deti a p. uč. z 3.A, 3.B, 3.C

Súťaž „Hrdina remesla“
Dňa 3. marca 2015 sa uskutočnil v Trenčíne 1. ročník krajskej súťaže „Hrdina remesla“, ktorú organizoval Trenčiansky samosprávny 
kraj – odbor školstva a kultúry v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne ako vyhlasovateľom a organizačným garantom 
a Strednou odbornou školou Pod Sokolicami č. 14 v Trenčíne ako vyhlasovateľom a realizátorom súťaže. 

Boli pozvaní žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl v Trenčianskom 
kraji. Žiaci súťažili v 2 kategóriách. Kategória A – ručné obrábanie 
kovov a kategória B – robotika. Každý žiak v každej kategórii dostal 
prideleného asistenta – žiaka strednej školy, v spolupráci s ktorým 
absolvoval priebeh celej súťaže.  Na súťaži sa zúčastnili 5 žiaci z našej 
školy v oboch kategóriách.

• Kategória A – ručné obrábanie kovov – nás reprezentovali 
Richard Tomiš 8. D, Matúš Hrubý 9. B a Jaroslav Malek z 9. B.

• Kategória B – robotika – nás reprezentovali Filip Bajjani z 9. B 
a Ondrej Kokavec z 9. B.

V kategórii A sme získali vynikajúce umiestnenie – 1. miesto – 
Jaroslav Malek (9.B), 2. miesto – Matúš Hrubý (9.B).

ZŠ Stará Turá

Tanečný workshop 
FREE-ZEE DANCE
V  sobotu  28. februára 2015 
sme si v  Základnej umelec-
kej škole vďaka spoločnosti 
PreVak, s. r. o., ktorej sa chceme 
aj touto cestou poďakovať, zor-
ganizovali tanečný workshop 
s tanečníkom Pajom Julénym. 
Je to úspešný reprezentant SR 
v  kategóriách Street Dance 
a Show Dance. Workshop bol 
rozdelený na tri skupiny. Prvá 
skupina – deti vo veku 8 - 9 ro-
kov začali  hneď ráno.  Pajo si 
pre ne pripravil hravú tanečnú 
choreografiu. Vystriedali ich 
staršie deti od 9 - 12 rokov, 

ktoré sa s náročnosťou chore-
ografie tiež vynikajúco popaso-
vali.  A nakoniec si zatancovali 
s Pajom RNB choreografiu naši 
Juniori. 

Všetky tri skupiny detí  
a  mládeže si workshop užili 
s úsmevom na perách. Každý 
si z neho odniesol niečo nové, 
pretože stretnutia s  úspeš-
nými tanečníkmi sú pre nás 
veľkou motiváciou a  zážit-
kom. Veríme, že sa stretneme 
čoskoro na ďalšom workshope. 
Tancu zdar.

Katarína Rzavská 
tanečný odbor ZUŠ
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Sme brzdou alebo motorom v rozvíjaní detskej tvorivosti?
Tvorivosť má v živote súčasných detí obrovský 
význam. Nielen pre samotný rozvoj ich osob-
nosti, ale i pre ich uplatnenie v živote. I napriek 
tomu, že naša spoločnosť je (žiaľ) nastavená na 
vytváranie priemeru (a nedajboh, aby sa niekto 
na jednu alebo druhú stranu vymykal), v živote 
majú väčšiu šancu a možnosť uplatniť sa tí, kto-
rí sú schopní jej ponúknuť niečo navyše. Svoju 
prednosť, schopnosť, zručnosť, talent – niečo, čím 
vynikajú, v čom sú tvoriví. Svoje know-how. Je za-
ujímavé, že i keď o platnosti tohto tvrdenia všetci 
vieme, naše deti udržiavame v šedých priemeroch 
a stačí nám (a priznajme si, že ako rodičia sme do-
slova šťastní), ak sa naše ratolesti niekam zaradia 
a správajú sa podľa našich predstáv.  Vytvárame 
im ohraničené koridory a presné postupy, ako 
niekam dôjsť, ako niečo dosiahnuť. Odmietame 
pripustiť, že ich život môže mať i iné kontúry, než 
na aké sme zvyknutí a doslova im určujeme, ako 
by mal ich osud vyzerať. A v neposlednom rade 
-  neustále im pripomíname, že ich život, rovnako 
ako ten náš, má svoje limity, ktoré sú dané a za 
ktoré nemajú šancu sa dostať. Ľudí, ktorým sa to 
podarilo, nedávame svojim deťom za príklad, ale 
ich úspech prezentujeme ako výnimku, zhodu 
náhod či výsledok protekcií. Takto našim deťom 
berieme motiváciu a v podstate blokujeme ich 
vôľu niečo dosiahnuť. I keď ich bezmedzne mi-
lujeme, často im sami bránime sa o niečo pokúsiť 
a dosiahnuť cieľ, o ktorom snívajú.  Podporujeme 
a povzbudzujeme ich v učení, no zároveň naším 
opatrným myslením a strachom obmedzujeme 
ich túžby, ich rozmýšľanie. Detské nápady alebo 
snahu o zmenu často považujeme za nezmysly 
a v dnešnej dobe i za jeden z prejavov porúch 
správania či ADHD. 

Vo štvrtok 29. 1. sa v CVČ uskutočnila pre-
stížna súťaž detí II. stupňa ZŠ pod názvom IQ 
tím. Prečo prestížna? Pretože do nej  jednotlivé 
triedy vysielajú svojich najlepších žiakov, aby svo-
jimi vedomosťami a myslením ukázali, že práve 
tá sedmička, osmička alebo devina je tá najlepšia 
trieda v ročníku. V tomto roku bola k úlohám 
priradená i špeciálna úloha zameraná na tvorivé 
myslenie detí. Mali v nej vymyslieť svoj originál-
ny  podnikateľský zámer - firmu, ktorá v Starej 
Turej neexistuje. Mali jej vymyslieť názov a vy-
myslieť reklamné heslo, ktorým by svoj produkt 
najlepšie uplatnili na trhu. Trojčlenné tímy dostali 

k tejto úlohe jedinú inštrukciu: povoľte uzdu svo-
jej fantázii, ako sa len dá a vo svojich nápadoch 
sa nenechajte ničím obmedzovať. Priznám sa, že 
som sa na odpovede detí veľmi tešila. Tímy tvo-
rili najšikovnejšie deti z tried 7. – 9. ročníkov, 
a preto som predpokladala, že originalita nápa-
dov mi vyrazí dych. Žiaľ, nestalo sa. Túto úlohu 
síce splnili všetky družstvá, ale ich nápady boli 
vo väčšine prípadov neoriginálne a bolo vidieť, 
že deti sú vo svojom rozmýšľaní veľmi opatrné 
a ovplyvnené súčasným spoločenským smerova-
ním a súčasnou reklamou. Podnikateľské záme-
ry smerovali k výrobe cukrárenských výrobkov, 
športových potrieb, nábytku, áut atď. Viac tvori-
vosti už prejavili v názvoch svojich firiem, i keď 
vo väčšine názvov dominovali anglické výrazy: 
COOKIELAND, CLOTHES-HAPPINES, MNR 
COMPS, ST cars mini atď. Najviac tvorivosti sa 
objavilo vo vymýšľaní reklamných hesiel, pričom 
väčšina z nich bola zveršovaných: Botky dobré kúp 
si hneď a budeš mať krajší svet. Autá najlepšie na 
celom svete, kúpte si, aké len chcete. No a najväčší 
úspech a najväčší aplauz zožal podnikateľský ná-
pad chalanov z 8. B, ktorí sa zamerali na výrobu 
traktorov. Názov ich firmy bol Traktoristi s.r.o. 
a ich reklamný slogan – Kúp si traktor, more.  

Odhliadnuc od výsledkov tohto zadania, 
mala pre mňa osobne táto úloha ešte jeden roz-
mer. Pozorovala som deti pri jej riešení a verte, 
že bolo čo sledovať. Niektoré deti boli touto úlo-
hou doslova zaskočené. I napriek ich vynikajúcim 
výsledkom v škole, i napriek ich uznávanému lo-
gickému mysleniu, boli zrazu bezradní. K správ-
nemu vyriešeniu úlohy im chýbalo niečo, na čo sú 
od dospelákov zvyknuté - presná inštrukcia, ako 
majú postupovať. Nevedeli, čo sa po nich chce, 
nemali žiadny vzorec, žiadne usmernenie. Zúfalo 
behali očami po miestnosti a snažili sa zachytiť 
nejakú nápovedu. Na druhej strane tu boli deti, 
ktoré sa úlohou doslova bavili. Výbuchy smiechu 
a živá komunikácia sa ozývali z každého rohu 
a bolo vidieť, že deti majú radosť zo svojho tvo-
renia. A o tom to je. Byť tvorivý, znamená hrať 
sa, mať radosť, byť šťastný. Byť tvorivý zname-
ná hľadať nové možnosti, skúmať nové postupy 
bez strachu zo zosmiešnenia alebo odpísania. Byť 
tvorivý je návodom k šťastnému a spokojnému 
životu v súčasnom svete. A tomuto je potrebné 
naše deti viesť a učiť, pretože bez tejto danosti sa 

dnes neobídu. Výhodou je, že tvorivosť má v sebe 
každé dieťa, a my dospeláci sme tu len od toho, 
aby sme im pomohli  ju objaviť a pripravili pod-
mienky k tomu, aby ju mohli rozvíjať. 

Kedysi sa v rukách chlapca  premenil kus dre-
va na loďku, o chvíľu už bol mečom a o ďalšiu 
chvíľu to mohol byť nástroj na vyhĺbenie diery 
do zeme. Jeho tvorivosť a fantázia pracovali na 
plné obrátky. Skúste však dnes rozvíjať tvorivosť 
u dievčatka, ktoré k narodeninám dostane luxus-
ne zabalený kadernícky salón, ktorý pozostáva 
z odseknutej hlavy bábiky s bujarou zelenou hri-
vou a s 3 natáčkami. Ak už sa aj u dievčatka pri 
pohľade na zmrzačenú bábiku tvorivosť prejaví, 
má veľmi obmedzené možnosti ju rozvíjať. Nič 
iné, ako hlavu rozčesať, načesať, pripnúť natáčky, 
či jej vlasy vytrhať, toto dievčatko nemá. Ak by 
aj k hlave pocítilo nejaký náznak citu, už vozenie 
torza bábiky v kočíku vyzerá neprirodzene a cel-
kom morbídne. 

Týmto prehnaným príkladom som chcela 
len naznačiť, že viesť deti k tvorivosti neznamená 
kupovať im drahé pestrofarebné hračky a obklo-
povať ich výstrelkami poslednej módy. Tie často 
bývajú vytvorené len k jednému účelu. Je treba si 
všímať, v čom deti vynikajú (pohyb, komuniká-
cia s ľuďmi, manuálna zručnosť atď.), v čom sú 
iné, ako ostatné deti, čo ich baví, pri akej činnosti 
sú šťastné a v tomto ich podporovať. Deti je tre-
ba odmalička obklopovať hračkami, s ktorými 
môžu manipulovať, ktoré môžu skúmať, ktoré si 
môžu sami dotvárať. Deti je potrebné zamestná-
vať úlohami, ktoré ich motivujú k rozmýšľaniu 
a často ich doslova rozčuľujú a jedujú, no i tak sa 
k nim neustále vracajú, aby nakoniec svojim opa-
kovaným úsilím dosiahli úspech. Je to prirodze-
ný proces, ktorým sa dieťa rozvíja a ktorý môže 
byť  násilne prerušený len niekým, kto nemá tr-
pezlivosť, alebo sa nemôže pozerať na trápenie 
dieťaťa a úlohu spraví za neho – postaví vežu, 
namontuje koleso, vyrieši domácu úlohu. Touto 
pomocou však uspokojí hlavne sám seba a dieťaťu 
poskytuje medvediu službu. Z dieťaťa, ktoré nie 
je vedené k tvorivosti sa stáva dospelák závislý 
na pomoci, pokynoch a zaužívaných postupoch. 
A to dnešným mladým ľuďom ku šťastiu ani k pl-
nohodnotnému uplatneniu v živote nestačí. 

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

Mesto Stará Turá ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona v zne-
ní neskorších predpisov o z n a m u j e , že v roku 2016 bude zabezpečovať preskúmavanie 
schváleného Územného plánu mesta Stará Turá a následne spracovanie jeho zmien a doplnkov. 
V nadväznosti na to vyzývame občanov, právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, 
ktoré majú záujem predložiť návrh na zmenu územného plánu, aby svoje písomné návrhy posie-
lali na Mestský úrad v Starej Turej, SNP č. 1/2. Odporúčame, aby návrh obsahoval identifikáciou 
záujmového územia a návrh zmeny jeho využitia. Takto zhromaždené návrhy budú predložené 
odbornému projektantovi – spracovateľovi zmien a doplnkov územného plánu na zapracovanie 
a následne bude prebiehať ich pripomienkovanie podľa stavebného zákona. O všetkých postupoch 
budete informovaní či už na internetovej stránke mesta, mestským rozhlasom alebo verejnými 
vyhláškami, ktoré budú zverejňované v úradných tabuliach. Odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

VÝPIS A ODPIS 
Z REGISTRA TRESTOV 

UŽ I NA POŠTE
V prípade, že potrebuje občan využiť 
službu Výpis z registra trestov /Odpis 
registra trestov, táto služba je dostup-
ná v režime na počkanie už i na Pošte 
Stará Turá. Na matričnom úrade trvá 
vybavenie žiadosti 2 až 3 týždne. 

MsÚ Stará Turá

O
 Z
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 M
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Správa o činnosti MsP Stará Turá za rok 2014 (1. časť)

V rámci prevencie sme pokračovali v osvedčených prevenčných aktivitách 
ako po minulé roky, jednalo sa najmä o tieto prevenčné aktivity a programy: 

Monitorovací kamerový systém (MKS) s 8 kamerami - pôsobí najmä 
preventívne, ale vďaka MKS sa podarilo odhaliť i závažnú trestnú činnosť, 
ako i rôznu drobnú trestnú činnosť. Celkovo bolo za rok 2014 pracovníkmi 
MKS vyhľadaných a následne hliadke MsP hlásených 246 zistení a závad. Na 
úhradu prevádzkových nákladov chránenej  dielne MKS bolo zo štátneho 
rozpočtu SR získaných 6 638 EUR.
Prednášková činnosť na školách -  celkovo bolo vykonaných 14 prednášok, 
v rámci projektu „Správaj sa normálne!“. Prednášky  boli zamerané na 
dopravu, zneužívanie alkoholu a tabaku, ale i na samotné správanie žiakov 
na sídlisku, ulici, ale i doma, používanie zábavnej pyrotechniky. Ďalších 
14 prednášok bolo pre žiakov 1. až 4.  ročníka vykonaných s tematikou 
správania sa v škole, doma a na ulici, prednáška o polícii, o bezpečnom 
prechádzaní cez cestu a o bezpečnom bicyklovaní. Spolu 28 prednášok.
„Nestaňte sa ďalšou obeťou“ – vykonávané kontroly a upozorňovanie vo-
dičov na nezabezpečené vozidlá a majetok v nich prostredníctvom letákov.
Kontrola rekreačných a záhradkárskych objektov – vykonaných 223 kon-
trol v chatovej oblasti Borovina. V 5 prípadoch boli zistené nedostatky 
v zabezpečení chát a boli kontaktovaní majitelia.  Ďalej bolo vykonaných 50 
kontrol v záhradkárskej oblasti Chrásnatá, tu boli 3x kontaktovaní majitelia. 
Kontroly na prechodoch – preventívne-bezpečnostná kontrola vykonávaná 
denne počas školského roka na prechodoch pred ZŠ.
Nočné Havrany (NH) – hliadky, vytvorené občanmi  nášho mesta, ktorí 
počas roku vo svojom voľnom čase  hliadkovali  28 hodín cez víkendy 
v nočných hodinách  priamo v teréne. O projekte sme informovali v médi-
ách a sme jediné mesto na Slovensku, kde sa projekt udržal. V apríli  2014 
uplynulo  už 10 rokov od začatia projektu.

V priebehu roka počas nočných služieb sa kontrola zamerala taktiež 
na kontrolu zabezpečenia objektov v našom meste. Zistené nedostatky boli 
následne konzultované s prevádzkarmi, prípadne majiteľmi jednotlivých 
objektov. Zo strany MsP boli navrhnuté možné riešenia lepšieho zabez-
pečenia objektov. Počas kontroly 60 objektov bolo zistených 17 objektov 
nezabezpečených a 25 iba čiastočne. 
V rámci represívnej činnosti  bolo zistených a následne riešených:
• 108 priestupkov obyčajných (najmä priestupky proti verejnému poriad-

ku, rušenie nočného kľudu, proti občianskemu spolunažívaniu, priestup-
ky proti majetku, porušovanie VZN a iné).

• 123 priestupkov v doprave
Spolu bolo riešených 231 priestupkov, z toho bolo 65 priestupkov pre-

jednaných v blokovom konaní.  Za tieto priestupky boli uložené blokové 
pokuty v celkovej hodnote  660 EUR.

Celkovo bolo za rok 2014 riešených 3 955 priestupkov, oznámení, 
závad a spisov. V dôsledku vyššie uvedených kriminálno-preventívnych 
aktivít MsP, kamerovému systému, ako i koordinácie obchôdzok s OO PZ 
došlo hlavne v oblasti vandalských činov k výraznému poklesu oproti 
predchádzajúcim rokom. 

V roku 2014 bolo na MsP prijatých 497 telefonických oznámení od 
občanov. Vo väčšine prípadov nás občania žiadajú o pomoc, ale často nás 
i upozorňujú na porušovanie zákona, alebo na podozrivé osoby v ich okolí, 
vďaka čomu sa nám darí i úspešnejšie zasahovať. 

V našom meste bolo hliadkou MsP odchytených 30 psov, z toho sa 22 
vrátilo k pôvodným alebo novým majiteľom a 8 psov bolo umiestnených 
do útulku zvierat.

Počas roka 2014 MsP zabezpečovala nasledovné kontroly: 
verejného poriadku počas konania pietnej spomienky padlým rumunským 
vojakom, regulovanie dopravy pri dovoze a skladaní mája, verejného po-
riadku a hladkého priebehu Staroturianskeho jarmoku,  verejného poriadku 
a regulovanie dopravy počas príchodu motorkárov do ulíc mesta, vystúpe-
nia kaskadéra a konania motorkárskeho zrazu v RO Dubník pod názvom 
„Tanec slnka“, preventívno–bezpečnostnej akcie pri príležitosti ukončenia 
a taktiež otvorenia nového školského roku, verejného poriadku, čistoty 
a kontrolami zameranými na krádeže vencov na cintorínoch a kontroly 
počas ekumenickej spomienky na mestskom cintoríne, verejného poriadku 
a hladkého priebehu  trhu Remeslá našich predkov, jesenného remeselníc-
keho trhu, Vianočných trhov na námestí, verejného poriadku počas osláv 
Silvestra a vítania Nového roku na námestí a na ďalších akciách usporia-
daných Mestom Stará Turá.

Pre ilustráciu uvádzame aspoň niektoré zaujímavé prípady, ktoré 
počas roka 2014 riešila MsP Stará Turá

§ Dňa 16.1.2014 bolo v čase o 21:45 hod. telefonicky oznámené, že pri Albene 
došlo k bitke. Hliadka MsP našla sedieť na lavičke D. G. bytom Hurbanova, 

ktorý mal na hlave tržnú krvácajúcu ranu. Priateľka menovaného L. P. bytom 
Vrbovce tvrdila, že pána G. zbili nejakí mafiáni. Ten sa k celej veci nevyjadril 
a hliadke povedal, že nič nebude oznamovať. Medzi tým prišla sanitka, ktorá 
menovaného odviezla na chirurgické oddelenie.

§ Dňa 24.1.2014  v čase o 22:01 hod. oznámila pracovníčka MKS, že na ulici 
Hurbanovej pri multifunkčnom ihrisku dve neznáme osoby kopli do auta 

a odišli smerom ku škole. Hliadka následne vykonala obhliadku a zistila, že na 
vozidle Citroen Berlingo, je odtrhnuté spätné  zrkadlo. Hliadka vykonala kontrolu 
a v areáli školy sa nachádzali M. P., vykonaná dychová skúška 1,2 promile a V. B., 
vykonaná dychová skúška 2 promile. Vzhľadom k tomu, že menovaní boli značne 
pod vplyvom alkoholu, bola vec riešená predvolaním.

§ Dňa 15.2.2014 v čase o 16:30 hod. požiadala hliadka OO PZ o preverenie 
telefonického oznamu na 158. Hliadka na mieste zistila, že na číslo 158 volal 

J. P. bytom Štefánikova, ktorého napadla jeho dcéra K. P. bytom tamtiež. J. P. mal 
škrabance na tvári, lekárske ošetrenie odmietol a nechcel podať ani  oznámenie. 
Zistenia boli nahlásené hliadke OO PZ, aby zrušila výjazd RZP.

§ Dňa 16.2.2014 bolo v čase o 11:40 hod. telefonicky oznámené, že na Jiráskovej 
ulici leží na chodníku neznámy muž s krvácajúcou ranou na hlave. Na mieste 

bolo zistené, že sa jedná o M. K. bytom Bratislava. Menovanému bola rana ošet-
rená a bola mu privolaná sanitka RZP, ktorá ho odviezla do Trenčína na ďalšie 
vyšetrenie.

§ Dňa 22.2.2014 v čase o 11:45 hod. tel. nahlásila pani. Š., že ju napadol vnuk 
pani Z. Na mieste p. Š hliadke uviedla, že vnuk pani Z.  ju škrtil a následne 

ju hodil na stoličku. Menovanej bolo navrhnuté, že bude privolaná sanitka RZP 
k lekárskemu ošetreniu, ktoré odmietla. Viditeľné zranenia nemala.

§ Dňa 23.2.2014 bolo  v  čase 20:05 hod. telefonicky oznámené, že na ul. 
Športovej sa nachádza 4 členná skupinka mladíkov, ktorí sú pod vplyvom 

alkoholu, nadávajú a vykrikujú neslušné veci na žiakov, ktorí idú na internát, 
váľajú sa po vozovke...  Hliadka oznam ihneď preverila, pri príchode na miesto 
bolo zistené, že jeden z mladíkov leží na chodníku a jeho traja kamaráti sa ho 
snažia postaviť na nohy, na chodníku ležal A. Z. bytom  Brezová pod Bradlom, 
prechodne bytom Hurbanova, Stará Turá, ďalej sa na mieste nachádzali: Č. K. 
Stará Turá,  M. M. Stará Turá a H. D. Stará Turá, všetci boli pod vplyvom alko-
holu, ale najhoršie bol na tom A. Z. ktorý sa nevládal ani sám postaviť. Hliadka 
mladistvého naložila do služobného vozidla a odovzdala matke.

§ Dňa 17.3.2014  sa v čase o 4:45 hod. dostavil na MsP pán Š. Š. a nahlásil, že 
na jeho záhrade boli filmári a natáčali ako ho chcú zabiť mladíci R. R., M. J. 

a iní. Muž pôsobil zmätene a mal strach. Menovaný hľadal hliadku OO PZ, kde 
bol odprevadený. Pri budove OO PZ sa sťažoval hliadke MsP, že na parkovisku 
ul. SNP sa v džípe nachádzajú dvaja muži a cez satelit ho sledujú. Hliadka vyko-
nala kontrolu uvedeného parkoviska, nikto sa tam vo vozidle nenachádzal. Mal 
pravdepodobne vidiny z nadmernej konzumácie alkoholu.

§ Dňa 26.3.2014 v čase o 22:35 hod. tel. požiadalo OO PZ  o preverenie oznamu, 
že v byte V. L. je strašný krik. Hliadka MsP oznam ihneď preverila a na mieste 

zistila, že pán L. má slovnú výmenu názorov so svojou dcérou L. L, ktorá pred týž-
dňom porodila dieťa a mala  u seba na návšteve svojho priateľa M. B. bytom Stará 
Turá. Otec mal najskôr slovnú výmenu názorov s mladíkom a neskôr po príchode 
hliadky zasa so svojou dcérou. M. B. tvrdil, že ho pán L. napadol a teraz ho bolí 
chrbtica. Menovaný si privolal RZP, ktorá ho odviezla na ošetrenie do nemocnice 
na Myjavu. Následne na to bola L. L. prevezená hliadkou MsP spolu s týždňovou 
dcérkou k svokre, aby bol na uvedenej adrese pokoj. Vec v riešení OO PZ.

Ing. Ľubomír Málek 
náčelník MsP
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Stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb v Starej Turej
V novembri 2014 sa uskutočnilo druhé stretnu-
tie s poskytovateľmi sociálnych služieb  v Starej 
Turej. V budove mestského úradu sa opäť stretli 
členovia Komisie pre sociálne veci a bývanie pri 
MsZ Stará Turá a pracovníčky sociálneho oddele-
nia MsÚ so zástupcami jednotlivých poskytovate-
ľov sociálnych služieb: Zariadenie opatrovateľskej 
služby mesta Stará Turá, Zariadenie pre seniorov 
a domov sociálnych služieb Domicile Papraď n. 

o., Sluha o.z., Materské centrum Žabka, Diakonia 
pri ECAV Stará Turá, Katolícka Jednota Slovenska 
pobočka Stará Turá, Prameň na Súši n.o. ,  eRKO 
– Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 

Po počiatočných uvítacích slovách zástup-
covia každej organizácie predstavili nimi posky-
tované sociálne služby, ich využívanie občanmi 
a plány rozšírenia týchto služieb v budúcom ob-
dobí. Podujatie bolo iste prínosom pre všetkých 

zúčastnených o čom svedčí fungujúca vzájomná 
spolupráca a nadviazané nové kontakty. Tým sa 
naplnil cieľ stretnutia –  skvalitnenie spolupráce 
a výmena skúseností medzi jednotlivými posky-
tovateľmi v súvislosti s plnením Komunitného 
plánu sociálnych služieb. V záverečných slovách 
zaznelo aj pozvanie na rovnaké stretnutie, ktoré 
by sa malo uskutočniť aj v roku 2015.

Sociálne oddelenie MsÚ

Aktuálny stručný prehľad poskytovateľov a ich služieb pre občanov Starej Turej:
Poskytovatelia 
sociálnych služieb Poskytované sociálne služby Klienti sociálnych 

služieb

Mestský úrad Stará Turá, 
SNP 1/2, 
sociálne oddelenie 

Opatrovateľská služba v domácnosti občana t.j. pomoc pri sebaobsluhe, pri 
starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách, donáška obedov.
Služby v dennom centre (Kluby dôchodcov): záujmová činnosť, soc. poradenstvo, 
kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity.

Seniori a zdravotne 
ťažko postihnutí občania

Zariadenie opatrovateľskej 
služby, 8. apríla, Stará Turá

Pobytové služby: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, ošetrovateľská 
starostlivosť, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, ubytovanie, 
stravovanie, upratovanie (kapacita 13 miest).

Seniori a plnoleté osoby 
odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby

Domicile n.o. Papraď 1595, 
Stará Turá,
zariadenie pre seniorov 
a domov sociálnych služieb

Celoročné služby pobytovou formou, t.j. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
osoby, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, 
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, záujmová činnosť, pracovná terapia (kapacita 
40 miest v ZPS a 10 miest v DSS).

Seniori a plnoleté osoby 
odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby

Sluha o.z.,
Hlubockého 319, Stará Turá

Zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok (antidekubitné  matrace, polohovacie 
postele), práca s deťmi, Klub abstinentov, kultúrne aktivity. 

Osoby pripútané na 
lôžko, deti a mládež

Materské centrum  Žabka 
o.z., Jiráskova 168,
Stará Turá 

Ponúkajú priestor na voľnočasové aktivity: programy pre rodiny s deťmi, tvorivé 
dielničky, odborné prednášky, cvičenie pre deti a dospelých, burzy ošatenia, obuvi 
a hračiek.

Rodičia s deťmi vo 
veku 0 - 6 r. a budúce 
mamičky

Prameň na Súši, n.o., Súš 
2481, 
Stará Turá 

Vzdelávanie a výchova mládeže, rozvoj ich telesnej a duševnej kultúry, 
verejnoprospešné služby formou materiálnej, sociálnej a humanitárnej starostlivosti 
a pomoci.

Deti a mládež, rodina

eRko- Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí v Starej 
Turej

Počas pravidelných stretnutí pomáhajú pri neformálnom vzdelávaní detí a mladých 
ľudí, ponúkajú voľnočasové aktivity – výlety, tábory a pod., poradenstvo, kurzy, 
workshopy, semináre.

Deti a mládež

Katolícka jednota Slovenska, 
pobočka Stará Turá

Poskytujú terénne služby pre chorých a starých občanov napr. nákupy, sprevádzanie 
k lekárovi, duchovnú podporu, charitatívnu pomoc, sociálne poradenstvo, osvetovú 
činnosť, voľnočasové aktivity a iné.

Seniori, deti a mládež

Diakonia pri ECAV Stará Turá Poskytujú služby v domácnosti pri zabezpečovaní pomoci a opatery o chorých 
a osamelých, duchovnú podporu, návštevné služby v sociálnych zariadeniach.

Seniori, osamotené 
osoby.

Podpis memoranda o spolupráci medzi SOŠ Stará Turá, TSK a 
zamestnávateľskými zväzmi a významnými zamestnávateľmi regiónu
Vzájomnú spoluprácu a podporu v oblasti odbor-
ného vzdelávania a prípravy v piatok 27. 2. 2015 
podpisom Memoranda o spolupráci  potvrdili  
Stredná odborná škola v Starej Turej, Trenčiansky 
samosprávny kraj a trinásť významných zamest-
návateľov z regiónu. Medzi zúčastnenými stra-
nami pri podpise memoranda nechýbala ani 
Trenčianska regionálna komora SOPK, Zväz 
elektrotechnického priemyslu SR a  Asociácia 
spoločností IT priemyslu.

Celkovo 13 významných spoločností a za-
mestnávateľov regiónu podpisom memoranda 
o spolupráci deklaruje obojstrannú spoluprácu 
so SOŠ Stará Turá napr. aj v oblasti identifikácie 
potrieb zamestnávateľov, náboru žiakov zo zá-
kladných škôl, tvorby vzdelávacích programov, 
inovovaní študijných odborov či zabezpečovaní 
odbornej praxe študentov a materiálno-technic-
kého vybavenia. Memorandá o spolupráci medzi 

dôležitými zamestnávateľmi, TSK a strednými 
odbornými školami sú jedným z krokov k vy-
riešeniu problému s nedostatkom kvalifikova-
ných a odborne spôsobilých absolventov. Veľkou 
podporou pri optimalizácii siete stredných škôl je 
aj novela zákona o odbornom vzdelávaní, ktorá 
zavádza systém duálneho vzdelávania a motivu-
je zamestnávateľov spolupracovať s odbornými 
školami. 

Trenčiansky samosprávny kraj zároveň na 
začiatku februára verejnosti predstavil unikátny 
projekt s názvom Hrdina remesla (www.hrdi-
naremesla.sk), ktorého cieľom je osloviť žiakov 
siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl, aby 
si pre svoje ďalšie štúdium zvolili stredné odbor-
né školy, ktoré pristúpili k podpisu memoranda 
o spolupráci a po ich absolvovaní si ľahšie našli 
uplatnenie na trhu práce v regióne Trenčianskeho 
kraja. Projekt Hrdina remesla pútavou formou, 

prostredníctvom komixových hrdinov a ich prí-
behov, vytvára spojovací mostík medzi žiakmi 
základných škôl, strednými školami a podnika-
teľskými subjektmi v kraji.

SOŠ Stará Turá má v súčasnosti  53 zamest-
nancov a cca 300 študentov študujúcich elektro-
techniku a informačné technológie, menšia časť 
je zameraná na strojárstvo a  grafické odbory. 
Pravidelne býva vyhodnotená ako najlepšia SOŠ 
vo vedomostných súťažiach v kategórii stredných 
odborných škôl a získava putovný Pohár pred-
sedu TSK. V rebríčku najlepších stredných škôl 
v jednotlivých krajoch, ktorý zostavili vybraní 
zamestnávatelia v rámci švajčiarsko-slovenského 
projektu Úradu vlády SR - Odborné vzdelávanie 
a príprava pre trh práce sa SOŠ Stará Turá poda-
rilo obsadiť v rámci TSK 1. miesto.  

SOŠ Stará Turá
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Ocenenie ministra obrany
Múzeum SNP v Banskej Bystrici si každoročne 
pripomína v marci tragické udalosti z roku 1945, 
keď nemecké jednotky 18. marca vypálili obec 
Kalište v okrese Banská Bystrica. V kinosále 
múzea sa 17. marca uskutočnilo spomienkové 
podujatie k smutnému 70. výročiu, na ktoré do 
Banskej Bystrice prišli starostovia miest a obcí 
s podobným osudom počas druhej svetovej voj-
ny ako Kalište. Ako uviedol riaditeľ múzea SNP 
Stanislav Mičev, od septembra 1944 do konca 
apríla 1945 bolo vypálených 103 obcí.

Pri tejto príležitosti minister obrany Martin Glváč 
udelil ich zástupcom pamätné medaily za aktívnu 
účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlas-
ti, za pomoc povstaleckým jednotkám a partizá-
nom. „Pripomíname si tragické udalosti a robíme 
tak preto, aby sa nikdy neopakovali. Lebo ten, kto 

zabúda na svoju históriu, ten si nezaslúži ďalšiu 
budúcnosť,“ povedal Mičev pred účastníkmi piet-
nej spomienky.

I naše mesto si bolo prevziať medailu ministra 
obrany z rúk Ing. Richarda Zimányiho – z odde-
lenia starostlivosti o vojenských veteránov sekcie 
ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR.  Toto 
ocenenie prevzala zástupkyňa primátorky Bc. 
Zuzana Zigová. Slávnostnej pietnej spomienky 
sa zúčastnil i Mjr. Zdenko Beranec – vzdušné sily 
Sliač MO SR, primátor mesta Banská Bystrica Dr. 
Ján Nosko a pán Dubovický – predseda oblastné-
ho výboru SZPB v Banskej Bystrici.

Kalište pred 70 rokmi zmizlo z  mapy 
Slovenska, ani tam sa už život nepodarilo vrá-
tiť. Dnes je národnou kultúrnou pamiatkou. 
Marcovú tragédiu pripomína Pamätník obetiam. 
Súčasťou areálu vypálenej osady je aj náučný 

chodník o živote niekdajších obyvateľov, zrekon-
štruované bunkre i Sad života. V tomto sade má 
zasadený strom i Stará Turá – osada Nárcie, druhý 
strom  je zasadený v Nárcí. Je to symbolika spo-
lupatričnosti všetkých vojnových obetí, aby sme 
nikdy nezabudli, čo nacizmus spôsobil.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Turisti KST Stará Turá hodnotili
Dňa 19. februára 2015 sa zišli v  DK 
Javorina turisti zo Starej Turej, aby 
hodnotili  uplynulú turistickú sezó-
nu. Napriek horšej finančnej situácii 
vo vrecku turistu, príroda zostáva na-
šťastie stále rovnaká.  Prívetivá k tým, 
ktorí sa k nej radi vracajú za akéhokoľ-
vek počasia. Okrem tradičných akcií 
ako „Podjavorinská 50-ka“, spolupráca 
pri akcii „Pamätníkmi Bielych Karpát“ 
sme v  klube zorganizovali pekný vý-
let do Malej Fatry prechodom Malého 
a  Veľkého Rosutca. Sú to nádherné 
miesta prírody, ktoré sa hlboko vrezali 
do sŕdc  našich turistov. 

V  tomto roku plánujeme v  klube  
zorganizovať výlet do Detvy, kde budeme 
preberať štafetu stretnutia čitateľov Krás 

Slovenska. Z domácich akcií plánujeme 
ďalšie akcie v blízkom krásnom prostredí 
nášho mesta Stará Turá. 

Podrobnosti o  našich akciách sú 
pravidelne poskytované priaznivcom 
turistiky vitrínou klubu v areáli Chirana 
a vitrínou v meste Stará Turá pri obchod-
nom dome Billa.

O tom, že naši turisti majú neustále 
záujem o pohyb v prírode svedčí i malá 
štatistika. Na  turistických akciách nášho 
klubu sa v minulom roku zúčastnilo 665 
turistov a strávilo spolu 23 dní v prírode.

Akcie nášho klubu nie sú uzavretými 
akciami len pre našich členov, radi uví-
tame medzi sebou i ďalších priaznivcov 
turistiky.

Kľúčové akcie nášho klubu sa po-
darilo zorganizovať vďaka  sponzorom, 
začo všetkým sponzorom výbor klubu 
i členovia ďakujú.

KST Stará Turá

V roku 2014 sa podarilo turistom zo Starej Turej 
zorganizovať nasledovné akcie:

Dátum Akcia Počet Dni
11-12.1 Zimné táborenie Mičovka 13 2
30.1 -2.2 Zimný zraz turistov, Bardejov 9 3
12.2 Výročná členská schôdza 35 1
22.3 Otvorenie 100Jkm-Čacht. hrad 27 1
20.4 Výlet na Tematín 27 1
3.5. Výlet na Bradlo-cyklo 16 1
8.5. Sobotišská 50-ka 10 1
10.5. Podjavorinská 50-ka 174 1
7.6. Myjavská 50-ka 13 1
19.7 Malá Fatra, Rosudce 17 1
9.8. Staroturanský šprint triatlon 200 1
6.9. Časovka na V. Javorinu 80 1
11.10 Pamätníkmi Bielych Karpát 136 1

25.10 Čistenie prírody, Hrašné, 
Drgonova dol. 15 1

8.11. Ukončenie sezóny, Čachtický hrad, 
Hájenka-Dubník 23 1

22.11. Jesenné stretnutie na Inovci 16 1
20-21.12. Zimné táborenie-Inovec 1 2
26.12. Štefanský výstup na Javorinu 27 1
31.12. Silvestrovský výstup na Javorinu 26 1
Spolu: 865 23

Vážení milovníci prírody,
Občianske združenie KRAJINA KARPATY Vás 
pozýva na privítanie jari vyčistením prírody v oko-
lí Dubníka i mesta. Už tradičné čistenie okolia 
Dubníka sa uskutoční dňa 12.4.2015 (nedeľa) 
so zrazom na parkovisku Dubník I. o 8:30 hod. 
Podrobnejšie informácie budú zverejnené na pla-
gátoch i na stránke https://www.facebook.com/
krajina.karpaty. Tešíme sa na Vašu účasť.

Ivan Durec, KRAJINA KARPATY

O Z N A M
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové 
Mesto nad Váhom oznamuje, že s platnosťou 
od 01.03.2015 občania s trvalým pobytom 
v Starej Turej  si podávajú žiadosť o zara-
denie do evidencie uchádzačov o zamest-
nanie  na ÚPSVaR – pracovisko Stará Turá, 
ul. Družstevná (Dom Štátnej správy, druhé 
poschodie).

ÚPSVaR NMnV
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

Pri objednaní celej fúry je doprava
do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou


