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Aktivity MO SRZ Stará 
Turá na Dubníku I a II
1. – 14. máj, podľa 
pozvánky vzadu čísla

Futbal. zápas MFK 
St. Turá – Kamenec 
pod Vtáčnikom
4. máj, 16.30 h, štadión

Podjavorinská 50ka
10. máj, prezentácia 
od 6.45 h pred MsÚ

Futbal. zápas 
MFK St. Turá – 
Nitrianske Pravno
18. máj, 17.00 h, štadión

Športový deň pre ZŠ
30. máj, 8.00 h, areál 
ZŠ na Hurb. ulici

Deťom pre 
radosť k MDD
30. máj, 14.30 h, 
Námestie slobody
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Program ku Dňu matiek
11. máj, 16.00 h, DK Javorina

Program Fíha Tralala
16. máj, 16.00 h, DK Javorina

Noc múzeí a galérií
17. máj, mestské múzeum

Abba World Revival
22. máj, DK Javorina

Cesta rozprávkovým lesom
1. jún, Dubník I.
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Jedno zaujímavé výročie
Minulý mesiac som bola upozornená 
na veľmi milé výročie, ktoré je spojené 
so Starou Turou a ktoré si pripomíname 
práve v mesiaci máj. Dňa 9. mája 1954, 
teda presne pred 60 rokmi bola oficiál-
ne otvorená 1. etapa rekreačnej oblasti 
Dubník I., vtedy ešte pod návzom PKO.

Prvá etapa výstavby zahŕňala vybudova-
nie vodnej priehrady, ktorá tu je dodnes. 
Pani Peprníková, ktorá sa vtedy podieľala 
na príprave slávnosti jeho otvorenia v kul-
túrnom programe si na začiatky fungova-
nia Dubníka I. spomína v knihe Dvoranka 
Mariška od p. Uhlíka takto:

„Tešili sme sa ako malé deti, voda v nádrži 
bola čistá, prostredie kultivované, a tak si ho 
na dlhé roky mnohí obľúbili. Najviac počas 
dovoleniek, letných prázdnin, minimálne cez 
víkend. Pláž bola plná kúpajúcich sa, ďalší sa 
člnkovali, chytali ryby, zbierali huby. Boli tu 
výborné podmienky na tanečné zábavy, sva-
dobné hostiny, oslavy MDŽ, narodeniny či 
pracovné porady. Dubník a jeho zariadenie 
hojne využívali najmä v päťdesiatych a šesť-
desiatych rokoch nielen zamestnanci Premy, 
ale aj mnohí z blízkeho či vzdialeného oko-
lia. Nechýbali Moravania a Česi. Vtedy ces-
tovať do zahraničia nebolo zo známych príčin, 
okrem výnimiek, možné.”

Je to až neuveriteľné, že náš Dubník má 
už 60 rokov! Stále sa teší obľube ľudí a aj 
keď voda už nie je veľmi vhodná na kúpa-
nie, stále je to miesto, kde sa rodiny vybe-
rú cez víkend na prechádzku, kde si chodia 
Staroturianci dobiť baterky. Je to stále miesto, 
kde sa dá na chvíľu vypadnúť z víru mesta. 
Rovnako je stále populárny medzi rybármi 
či hubármi. Veríme, že to tak zostane aj na-
ďalej a že ani možnosť vycestovať do rôznych 
prímorských a tropických krajín nezabráni 
ľuďom zabudnúť na poklad, ktorý máme 
doma.

Lívia Boorová

Vo vnútri čísla

Vymáhanie nedoplatkov od neplatičov str. 2

Spomienka na oslobodenie str. 3

Najlepšie obnovený dom je zo St. Turej str. 4

ZŠ oslavovala hneď niekoľko výročí str. 4

Vítanie jari a veľkonočný trh str. 5

Pripomenuli sme si Deň vody str. 5

Novinky z CVČ str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Ocenenia pre pedagógov ZUŠ str. 10

Noc s Andersenom v našom meste str. 11
Budovanie Dubnika, foto od D. Klimáčka



2  Staroturiansky Spravodajca 05/2014 www.staratura.sk

Uznanie a poďakovanie dobrovoľníkom 
Dňa 8.4.2014 sa v budove Mestského úradu 
v Starej Turej uskutočnilo ocenenie dobro-
voľníkov, ktorí sa nezištne angažujú v soci-
álnej oblasti.  Snahou Mesta Stará Turá bolo 
vyzdvihnúť a oceniť ľudí, ktorých dobrovoľ-
ná práca je výnimočná, vysoko prospešná 
a zároveň je inšpiratívnym príkladom aj pre 
ostatných. 

Možnosť nominovať dobrovoľníkov, kto-
rí pracujú v  oblasti sociálnych služieb 
v našom meste, využili dve neziskové or-
ganizácie a  jedno cirkevné spoločenstvo. 
Nominovaných hodnotila Komisia pre 
sociálne veci a bývanie pri MsZ a vybrala 
8 dobrovoľníkov. Títo si prevzali ďakov-
ný list a  malé ocenenie z  rúk Mgr. Sone 
Krištofíkovej, poslankyne MsZ a zástupkyne 
primátora,  Mareka Mlyneka, poslanca MsZ 
a Ing. Viery Zapletalovej, vedúcej odboru 
sociálnych vecí MsÚ ako vyjadrenie uznania 
a poďakovania za ich prínos pre komunitu 
a ľudí v našom meste.

Dobrovoľník je každý dobrý človek, 
ktorý má záujem o druhých, dokáže si vo 
svojom živote nájsť priestor a čas pre iné-
ho človeka, ktorý potrebuje pomôcť a  to 
bez nároku na mzdu alebo iné materiálne 
prilepšenie.

K takýmto ľuďom patria aj 
naši ocenení dobrovoľníci:
• Ing. Antalová Alena – dobrovoľníčka 

Materského centra Žabka v Starej Turej
• Ferík Peter – dobrovoľník o. z. SLUHA 

v Starej Turej
• Feríková Jana, DiS.art. – dobrovoľníčka o. 

z. SLUHA v Starej Turej
• Jansová Emília– dobrovoľníčka Diakonie 

pri ECAV v Starej Turej 
• Maláriková Adela – dobrovoľníčka 

Materského centra Žabka v Starej Turej
• Mgr. Robeková Vlasta – dobrovoľníčka 

Diakonie pri ECAV v Starej Turej
• Václavková Božena – dobrovoľníčka 

Diakonie pri ECAV v Starej Turej 

• Mgr. Trúsik Pavol – dobrovoľník o. z. 
SLUHA v Starej Turej. 

Touto cestou zároveň chceme vyjadriť po-
ďakovanie nielen oceneným, ale aj ostatným 
dobrovoľníkom, ktorí nezištne venujú svoj 
čas, energiu a schopnosti v prospech iných 
ľudí a svojej komunity. 

A. Einstein povedal: 
„Iba život pre druhých stojí za to žiť.“ 

Mgr. Ivona Barbušinová 
oddelenie sociálnych vecí MsÚ

Vymáhanie daňových 
nedoplatkov
Mesto Stará Turá, ako správca dane 
z nehnuteľnosti a miestneho 
poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady 
v poslednom období eviduje čoraz 
väčší počet neplatičov dane, alebo 
poplatku.  Tieto finančné prostriedky 
potom samozrejme chýbajú pri rea-
lizácií samosprávnych funkcií mesta, 
ktoré mesto vykonáva v prospech 
všetkých občanov. Správca dane 
a poplatku neplatičov niekoľkokrát 
vyzýval písomnou či  telefonickou 
formou k ich  úhrade. Tí, čo si ani na-
priek týmto výzvam svoju povinnosť 
nesplnili, musia v súčasnosti čeliť 
vymáhaniu daňového nedoplatku 
v rámci exekučného konania.

Exekučné konanie podľa zákona č. 
233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch 
a exekučnej činnosti je konanie za-
bezpečujúce vymoženie pohľadávky 
oprávneného od povinného na zák-
lade exekučného titulu, ktorým v na-
šom prípade je aj rozhodnutie správcu 
dane, ktorým vyrubil daň z nehnuteľ-
nosti, alebo platobný výmer, ktorým 
vyrubil miestny poplatok za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady.

Pohľadávku oprávneného na fi-
nančné plnenie, môže exekútor v súla-
de s hore citovanou právnou normou 

vymôcť nasledovnými spôsobmi:
a)  zrážkami zo mzdy a  z  iných 

príjmov,
b) prikázaním pohľadávky,
c) predajom hnuteľných vecí,
d) predajom cenných papierov,
e) predajom nehnuteľnosti,
f) predajom podniku,
g)  príkazom na zadržanie vodič-

ského preukazu.
Exekútor je osoba, ktorá vykoná-

va exekúcie na základe poverenia sú-
dom, preto pri vykonávaní exekúcie 
priamo zastupuje štát. 

Náklady exekučného konania 
znáša v plnej miere povinný, ktorý 
si nesplnil  svoju povinnosť  uhradiť 
daňový nedoplatok. Tieto náklady 
v prípade vymáhania daňového ne-
doplatku rôznymi hore uvedenými 
spôsobmi môžu v niektorých prípa-
doch byť dokonca vyššie ako samotný 
vymáhaný nedoplatok. 

Preto upozorňujeme všetky da-
ňové subjekty, aby si svoju povinnosť 
uhradiť daň z  nehnuteľnosti, resp. 
miestny poplatok za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady splnili 
načas, inak sa môže stať, že v prípade 
exekučného konania, náklady exekú-
cie môžu byť značné a môžu citeľne 
zasiahnuť príjmy povinného.

Správne odd. MsÚ

Mesto Stará Turá
na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 49-XXXVII/2014

o z n a m u j e 
v zmysle § 18 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podmienky 
na obsadenie pracovnej pozície hlavného kontrolóra mesta Stará 

Turá na roky 2014 - 2020 a určuje:
vyhlásenie nových volieb hlavného kontrolóra mesta Stará 

Turá, ktoré sa uskutočnia dňa 10. 7. 2014 na zasadnutí MsZ

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavné-
ho kontrolóra a predkladané doklady uchádzač-
mi na obsadenie miesta hlavného kontrolóra:

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

• písomná prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra, 
ktorej náležitosťou je meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, 
bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail), profesijný životopis 
v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe.

Povinné prílohy:
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

• overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

• informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát pod-
niká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, alebo je členom 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

• písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania 
voľby hlavného kontrolóra.

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:
Prihlášky možno zaslať, alebo odovzdať   do   26. 6.  2014 do 12.00 
hod. na sekretariáte Mestského úradu Stará Turá, SNP 1/2, PSČ 
916 01. Prihlášku s predpísanými dokladmi odovzdajú kandidáti 
v zalepenej obálke s vyznačením svojho mena a nápisom „voľba 
HK neotvárať“. Nástup novozvoleného hlavného kontrolóra 
do pracovného pomeru je možný od 1. 9. 2014 na plný úväzok.

V Starej Turej dňa 24. 04. 2014 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta
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Výzva na podávanie žiadostí o grant
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna or-
ganizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľa-
ďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará 
Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s finanč-
nou pomocou druhých. Nadácia bola zriadená 
za účelom podpory rozvoja neziskových činností 
v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, 
zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a pri-
spievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života 
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 1. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2014.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových ak-
tivít detí a mládeže. Podporované  aktivity môžu 
byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora 
zdravia; prevencia a  liečba drogovo závislých; 
podpora športu; zachovanie kultúrnych hodnôt. 
Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie po-
nuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidel-
ne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti 
a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky 
na celoročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať 
projekty, ktoré umožnia zapojenie, čo najväčšieho 
počtu detí prípadne mládeže a možnosť opako-
vania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
•  pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke 

skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi 
a mladými ľuďmi,

•  pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú akti-
vity pre svojich rovesníkov,

•  pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom 
čase venujú pravidelne deťom a mládeži.

KRITÉRIÁ
•  projekt je určený vekovej skupine  do 26 rokov,
•  projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni,
•  aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo 

nepravidelný charakter,
•  celková výška nákladov na projekt nie je ob-

medzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je stano-
vená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

•  grant v zásade nesmie byť použitý na investície 
- posudzuje sa individuálne  v súvislosti s po-
žiadavkami projektu,      

•  finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie 
presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť 
finančný),

•  financie budú záujemcom poukázané naraz.

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU
• všetci záujemcovia o  program a  podporu 

majú možnosť informovať sa u koordinátora 

projektu a v informač-
nej kancelárii mesta,

• záujemcovia o finanč-
nú podporu spracujú 
projekt a  pošlú ho na 
adresu koordinátora 
projektu,

• správna rada rozhodne 
o udelení grantu,

• s predkladateľmi schvá-
lených grantov sa uzavrie zmluva,

• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu.

Uzávierka prijímania projektov: 
16.05.2014
Trvanie projektu: 1.06.2014 – 30.09.2014
Predloženie záverečnej správy: do 31.10.2014

Bližšie informácie k vypracovaniu a poda-
niu žiadostí o grant dostanete u koordinátora 
Programu malých komunitných grantov: Ing. Ivety 
Petrovičovej 032 746 1635; 0915 984 308, e-mail: 
organizacne@staratura.sk v pracovných dňoch. 
Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mes-
ta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie

PROGRAM MALÝCH 
KOMUNITNÝCH 
GRANTOV 2014

Spomienka na oslobodenie
Od dní, keď v  Starej Turej priš-
lo k  oslobodeniu od fašistického 
útlaku uplynulo už neuveriteľných 
69 rokov. Je to naozaj dlhé obdo-
bie a postupne miznú tí, ktorí tieto 
udalosti dokážu rozpovedať pod-
ľa vlastných zážitkov. Z kalendára 
podujatí však táto spomienková 
udalosť nevymizla, pretože naďalej 
sa dostatok ľudí zaujíma o dôležité 
historické okamihy, ktoré sú spojené 
s našim mestom. Nezabúda sa ani na 
36 rumunských vojakov, ktorí po-
ložili svoje životy za našu slobodu 
a spia tu svoj večný spánok.  

V pondelok 8. apríla sa pri tých-
to hroboch na cintoríne v  Starej 
Turej uskutočnilo pietne kladenie 
vencov spojené so spomienkou na 

druhú svetovú vojnu a jej obete. I ta-
kouto formou si Stará Turá každo-
ročne pripomína historický okamih 
oslobodenia mesta. Tento rok sa pri 
príležitosti spomienky na oslobode-
nie mesta zúčastnil podujatia aj ta-
jomník veľvyslanectva Rumunska 
v Bratislave, pán Bogdan Mardaru. 
V sprievode primátora a prednostu 
mesta položili vence k hrobom ru-
munských vojakov. 

K  návštevníkom spomienky 
sa prihovoril primátor mesta Ing. 
Ján Kišš a  tajomník rumunské-
ho veľvyslanectva. Za prítomných 
žiakov predniesla báseň žiačka so 
Základnej školy v Starej Turej.

Pietnej spomienky sa zúčastni-
la aj prednostka Okresného úradu 

NMnV, Ing. Anna Halinárová, čle-
novia Zväzu protifašistických bojov-
níkov a politických strán SMER-SD 
a KSS. Na nezmyselnú vojnu a roky 
útlaku si prišlo zaspomínať aj nie-
koľko desiatok občanov Starej Turej 
a deti zo Základnej školy v Starej 
Turej v sprievode svojich pedagógov. 

Súčasná situácia vo svete nám 
naďalej pripomína, že mier medzi 

jednotlivým krajinami je naozaj 
krehká vec, ktorú môže narušiť aj 
veľmi malé neuvážené gesto či ko-
nanie. Po skončení spomienkového 
podujatia si tajomník rumunské-
ho veľvyslanectva pozrel expozíciu 
Mestského múzea v Starej Turej. 

L. Boorová

Máte použitý kuchynský olej?
Neviete kam s ním? Chceme Vás osloviť o ak-
tívne zapojenie sa do zberu opotrebovaného kuchyn-
ského oleja v rámci separácie Vašich odpadov.

Postup zberu:
1. Opotrebovaný kuchynský olej (nie motorový) zlievajte 

do umelej PET fľaše. 
2. Naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte a vhoďte do 

110 l hnedej nádoby s označením OLEJE

Tieto hnedé nádoby sú rozmiestnené na kontajnerových státiach 
pri bytových a rodinných domoch. 

TSST

Praktické zásady nakladania s odpadmi
� VYUŽÍVAJ ZBERNÝ DVOR !!!
Po, Ut, Št, Pi 7.00 – 13.30 hod.
St 7.00 – 16.00 hod.
So 8.00 – 12.00 hod.

� DROBNÝ STAVEBNÝ 
ODPAD VŽDY ROZTRIEĎ !!!:
samostatne Betónové časti, 
samostatne Obkladačky, samostatne 
– Tvárnice,
Samostatne   Iný odpad – plasty, 
kartóny, handry, linoleum .....

� Ak nemôžeš priviezť svoj 
odpad na Zberný dvor:
• NAHLÁS ODVOZ !!! 

776 32 15
• ODVOZOVÝ DEŇ 

LEN V PONDELOK !!!

� PET fľaše + KARTÓNY  VŽDY  
STLAČ !!!

� BIOODPAD – NEVHADZUJ  

V IGELITOVÝCH SÁČKOCH !!!

TSST
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Najlepšie obnovený dom r. 2013
Na výstave CONECO 2014 
v bratislavskej Inchebe odme-
ňovalo Združenie pre podpo-
ru obnovy bytových domov 
v spolupráci s Prvou stavebnou 
sporiteľňou „Najlepšie obno-
vený dom 2013“. Toto prestíž-
ne ocenenie získal bytový dom 
HURBANOVA 139 Stará 
Turá.

Dňa 28.3.2014 ho v  Inchebe 
prevzali zástupca správcu Ing. 
Ľ. Bohuš a zástupcovia vlastní-
kov R. Samek a p. Juriš spolu so 
šekom na 1700 €.

Hodnotiaca komisia pod 
vedením Ing. Dušana Petráša 

z  STU Bratislava prihliadala 
na komplexnosť obnovy, ktorá 
sa skladala zo zateplenia budo-
vy, obnovenia strechy, výťahov, 
hydraulického vyregulovania 
systému, výmeny okien, vcho-
dových dverí.

Okrem úspor a krásneho no-
vého vzhľadu bytového domu 
môžu byť vlastníci hrdí na to, 
ako sa bezkonfliktne vedeli do-
hodnúť na obnove bytového 
domu a  ako príkladne spolu-
pracovali pri realizácii obnovy. 

Obnova bytového domu 
začala v  auguste a  v  októbri 
2013 bola stavba odovzda-
ná. Financovanie obnovy sa 

uskutočnilo prostredníctvom 
úveru zo Štátneho fondu rozvo-
ja bývania a PSS spolu vo výške 
564 900 €.

Ocenenie patrí celkovej spo-

lupráci vlastníkov bytov, správ-
cu a realizačnej firmy FOHAS, 
s. r. o.

správca TECHNOTUR, s. r. o.

Základná škola oslavovala hneď niekoľko výročí
Dňa 20. marca 2014 sa v Dome kultúry 
Javorina v Starej Turej konala slávnostná 
akadémia Základnej školy pri príležitosti 20. 
výročia otvorenia budovy ZŠ na Hurbano-
vej ulici a viac ako 50. výročia dokončenia 
výstavby pavilónovej školy na Komenského 
ulici.  Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli 
aj 40 rokov, čo sa v roku 1974 pavilónová 
škola rozdelila na I. ZDŠ a II. ZDŠ.  O 30 
rokov sa v roku 2004 školy zlúčili, a tak na 
Starej Turej vznikla jedna základná škola, 
ktorá takto funguje dodnes.

Na slávnostnej akadémii sme si zaspomínali 
na roky minulé. Pozreli sme si staré fotogra-
fie riaditeľov školy, ale aj prvých žiakov, ktorí 
navštevovali budovu školy na Hurbanovej 
ulici. Potom nás zabavili žiaci školy, a to vtip-
nými básničkami o škole, scénkami o škole 
v minulosti i budúcnosti, ktoré si naštudova-
li členovia dramatického krúžku Štvorlístok. 
Celý program výborne režírovala pani uči-
teľka Medňanská. Slávnostnú atmosféru 
vhodne doplnila krásna klasická hudba, hra 

na flaute a klarinete, ktorá bola úžasná. Za 
čo veľmi ďakujeme vyučujúcim hudobného 
odboru na ZUŠ v Starej Turej a ich talento-
vaným žiakom. 

Po skončení akadémie sa všetci pozva-
ní hostia pobrali do budovy na Hurbanovej 
ulici, kde sa konala slávnostná recepcia. 
Najskôr si prezreli novo zariadené učebne 
školy – učebňu fyziky, chémie, učebne in-
formatiky a jazykov. Potom si po krátkych 
príhovoroch: primátora mesta Ing. Jána 
Kišša, pani riaditeľky Mgr. Jany Koštialovej, 
a bývalých pani riaditeliek – 1. pani ria-
diteľky na Hurbanovej ulici Mgr. Anny 
Grelnethovej a poslednej na I. ZDŠ Mgr. 
Vlasty Haruštiakovej, zaspomínali na roky 
minulé, postretali dobrých známych a strá-
vili príjemné chvíle v priestoroch našej školy.

Chceme sa poďakovať všetkým prítom-
ným za to, že na našu školu nezabudli a spo-
ločne s vedením našej školy, ktoré túto akciu 
zorganizovalo, si takto dôstojne pripomenu-
li, aké je vzdelanie v živote našej spoločnosti 
dôležité. Mgr. Lenka  Durcová

Krátky historický prierez dianím 
na Základnej škole v Starej Turej:

Základná škola  Stará Turá

• 1959 škola sa  začala stavať
• 1963  postupne bola skolaudovaná 

so 112 nedostatkami
• 1964  bola dokončená 

telocvičňa a celá škola
1. riaditeľ školy  Mgr. Ivan Hargaš 

roky 1964 - 1974
Rozdelenie školy 1974

I. ZDŠ  riaditelia

• 1974 – 1990 Katarína Valenčíková
• 1990 – 1991 Mgr. Zdenka Nošková
• 1991 – 1997 Mgr. Vladimír Šidla
• 1997 – 2004  Mgr. Vlasta 

Haruštiaková

II. ZDŠ riaditelia

• 1974 – 1978 Helena Lukáčová
• 1978 – 1981 Mgr. Ivan Trúsik
• 1981 – 1989 Mgr. Miroslav Dedík
• 1989 – 1991  Mgr. Miroslav 

Dunajčík
• 1991 – 2000  Mgr. Anna 

Grelnethová
• 2000 – 2004  Mgr. Anna 

Chmurová

Vznikla k 1. 9. 2004 len jedna 
Základná škola v Starej Turej:

•  2004 – 2012 Mgr. Anna Chmurová
•  2012 - Mgr. Jana Koštialová
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Pripomenuli sme si Deň vody
V roku 1992 bol 22. marec Valným 
zhromaždením OSN na Konferencii 
v Rio de Janeiro vyhlásený za Deň 
vody. Svetový deň vody sa teda za-
čal oslavovať od r. 1993 v  súlade s 
odporučeniami Konferencie OSN o 
životnom prostredí a rozvoji. Člen-
ské krajiny OSN boli vyzvané, aby 
tento deň venovali konkrétnym ak-
tivitám, ktoré podporia informova-
nosť verejnosti o nenahraditeľnom 
význame vody. 

Tohtoročný svetový deň vody si 
tradične pripomenul aj Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva so síd-
lom v Trenčíne. Pracovníci RÚVZ 
poskytovali v piatok 21. marca 
2014 pri príležitosti Svetového dňa 
vody všetkým záujemcom z ra-
dov občanov poradenstvo v oblas-
ti zdravotnej bezpečnosti pitnej 
vody zo zdrojov využívaných na 

individuálne a hromadné zásobo-
vanie, úpravy pitnej vody, ochrany 
vodných zdrojov a ďalších problé-
mov, týkajúcich sa pitnej vody a jej 
významu pre zdravie človeka. 

V rámci svetového dňa vody 
tiež trenčianska RÚVZ vyko-
návala laboratórne vyšetrenie 
prinesených vzoriek vody z indi-
viduálnych zdrojov pitnej vody 
- studní v ukazovateli dusičnany. 
Túto možnosť využilo i mesto Stará 
Turá. Vzorky sme priniesli z troch 
studničiek – pri Kamennom mos-
te v Topoleckej, zo studničky pod 
lúkou na Veľkej Javorine a zo stud-
ničky pri Poľovníckej chate Grúňka. 

Povolenú hodnotu dusičnanov 
v pitnej vode 50 mg.l-1 stanovuje 
Nariadenie vlády SR č. 354/2006 
Z.z. Prípustná hodnota dusičnanov 
v pitnej vode pre dojčatá do 6 me-
siacov je najviac 10 mg.l-1.

Malé množstvá dusična-
nov sa nachádzajú v každej vode. 
Dusičnany pochádzajú z hnojív 
používaných v intenzívnom poľ-
nohospodárstve, z poškodených 
rúr a potrubí, zo žúmp a septikov, 
z drenáží, ktoré sú príliš blízko stud-
ní. Dusičnany sú pre človeka málo 
škodlivé. V zažívacom trakte dojčiat 
sa však môžu redukovať bakteriál-
nou činnosťou na toxickejšie dusi-
tany. U dojčiat sa voda s viac ako 10 
mg/l nesmie používať ani na priame 
pitie, ani na prípravu umelej výživy. 

V žalúdku dospelého človeka 
dusitany reagujú s amínmi za vzniku 

nitrózo zlúčením, ktoré môžu vyvo-
lať nádorové ochorenie tráviaceho 
traktu, močového mechúra alebo 
lymfatického systému. Prevarením 
zaručene zlikvidujeme živé mik-
roorganizmy, čo má svoj význam, 
ale v zásade nezmeníme chemic-
ké zloženie vody teda ani obsah 
dusičnanov. 

V budúcom roku môžete túto 
formu bezplatnej služby RÚVZ 
Trenčín počas Svetového dňa vody 
využiť i vy. 

Podľa internetovej stránky RÚVZ 
TN pripravila Lívia Boorová

Vítanie jari a veľkonočný trh
Tohtoročná jar na seba nenechala 
dlho čakať. Nezopakoval sa prie-
beh zimy z minulého roka a my už 
sme sa v marci tešili z krásneho 
slnečného počasia. Skorá jar však 
zarmútila vyznávačov zimných 
športov a chalupárov, ktorých by 
potešil aj sneh a mráz, ktoré sú pre 
pôdu rovnako potrebné ako slnieč-
ko. Pre organizátorov Vítania jari a 
veľkonočného trhu však bolo toto 
počasie ako na objednávku.

Pracovníci Domu kultúry Javorina 
pripravili aj tento rok v spolupráci 
s mestom a s technickými službami 
veľmi pekné podujatie plné folklóru, 
tradícií a remesiel. V piatok 11. aprí-
la sa Námestie slobody opäť zmeni-
lo na veľký veľkonočný trh spojený 
s folklórne ladeným programom 
a pásmom vítania jari. V remeselne 
ladených stánkoch bolo možné na-
kúpiť kvalitný ručne vyrábaný tovar 
rôzneho druhu. Trh hýril farebnými 

veľkonočnými dekoráciami, v ponu-
ke boli aj pletené korbáče, košíky, 
keramika, kraslice, bižutéria a iný 
remeselný tovar. 

Poobede si návštevníci mohli 
vychutnať program v podaní detí 
z našich staroturianskych škôl. Na 
pódiu sa vystriedali speváci a taneč-
níci zo Základnej umeleckej školy, 
žiaci ZŠ a literárno-dramatického 
odboru ZUŠ s divadielkom od Ľ. 
Podjavorinskej Žabiatko, ale aj naj-
menší účinkujúci z Materskej školy 
Stará Turá. 

Staroslovanskú bohyňu zimy 
- Morenu pre program pripravili 
aj tento rok deti v Centre voľného 
času. Jej panovanie ukončili deti zo 
Základnej školy a Základnej ume-
leckej školy tradičným rituálom 
vynášania Moreny a jej upálením 
a utopením v našom potoku Tŕstie. 
Tým sa jej panovanie nadobro skon-
čilo a do Starej Turej prišla opäť jar.  
Záver programu patril ženskému 

speváckeho zboru z nášho partner-
ského mesta Kunovice. Úžasné hlasy 
speváčok zneli nielen námestím, ale 
celým našim mestom. 

Ani tento rok nezostal Dom 
kultúry Javorina počas Vítania jari 
prázdny. V Stredisku cezhranič-
nej spolupráce na 2. poschodí bola 
práve v deň konania trhu otvore-
ná výstava Staroturianski autori 
a literárne skvosty dávnych čias. 
Návštevníci sa tu mohli zoznámiť 
s literátmi, ktorí sú rodáci zo Starej 
Turej, žijú v Starej Turej alebo píšu 
o Starej Turej. Na otvorení výstavy 
sa zúčastnila zástupkyňa primátora, 
Mgr. Soňa Krištofíková, ale aj mno-
hí autori osobne. Okrem diel našich 
literátov ste si mohli pozrieť i zaují-
mavé staré knihy, ktoré dýchali čas-
mi dávnymi. 

V kaviarni domu kultúry boli 
pripravené tvorivé dielne, kde deti 
zdobili kraslice a vyrábali veľkonoč-
né dekorácie a tiež výborné domáce 

báleše, ktoré sa míňali rýchlosťou 
svetla. Na 1. poschodí Domu kultú-
ry Javorina pripravili zamestnanky-
ne Mestskej knižnice pre nadšených 
čitateľov Burzu kníh a časopisov, 
ktorá bola veľmi úspešná. Predalo 
sa viac ako 200 kníh, ktoré poslúžia 
ďalším čitateľom. 

Aj keď to možno nie je vždy 
na prvý pohľad vidieť, za prípra-
vou podujatia ako je i Vítanie jari 
stojí vždy usilovná práca mnohých 
ľudí. Za bezproblémovú organizá-
ciu chceme poďakovať pracovníkom 
Domu kultúry Javorina, za pomoc 
pri technických záležitostiach pra-
covníkom Technických služieb Stará 
Turá, za výrobu plagátov a nakrú-
canie žiakom odboru grafik digi-
tálnych médií SOŠ Stará Turá, za 
dobrovoľnícku činnosť pani uči-
teľkám a kuchárkam zo Základnej 
školy v Starej Turej, za program 
riaditeľkám ZŠ, ZUŠ, CVČ a MŠ 
Stará Turá, pani Bublavej, rodine 
Durcovej a ďalším dobrovoľníkom, 
ktorí sa na akcií podieľali.

L. Boorová

Aká bolo hodnotenie vody v našich studniach?

Meno vodného zdroja
Stanovená 
hodnota 
(mg/l)

Vyhodnotenie
limitná hodnota 
dospelí 50 mg/l

dojčatá 
do 10 mg/l

Kamenný most - Topolecká 11,1 vyhovuje nevyhovuje
Poľovnícka chata Grúňka 18,6 vyhovuje nevyhovuje
Veľká Javorina – pod lúkou 3 vyhovuje vyhovuje
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Občianske inzeráty
• Predám garsónku v Starej Turej pri Salaši. 27 m2, pôvodný 

stav plus 2 plastové okná. Tel. č.: 0902 230 426

Krajské ocenenie pre učiteľa SOŠ Stará Turá
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v 
pondelok 24. marca 2014 v Galérii 
M. A. Bazovského v Trenčíne konalo 
slávnostné odovzdávanie ocenenia 
„Vynikajúci pedagóg Trenčian-
skeho kraja 2014“. Podujatie 
spoločne pripravil Trenčiansky sa-
mosprávny kraj a Okresný úrad 
Trenčín - odbor školstva. Desiatim 
pedagógom zo škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja plakety J. 
A. Komenského odovzdal predse-
da TSK Jaroslav Baška spolu s 
ministrom školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Dušanom 
Čaplovičom. 

Medzi ocenenými bol aj Ing. Ján 
Koštial zo Strednej odbornej ško-
ly v Starej Turej.

Ing. Ján Koštial pracuje 
v Strednej odbornej škole Stará Turá 
(pred tým v Strednej priemyselnej 
škole a Združenej strednej škole 
elektrotechnickej) od roku 1988. 
Do školy nastúpil ako učiteľ odbor-
ných elektrotechnických predmetov 
1.10.1988 - je zároveň absolventom 
tejto školy. Pred tým rok pracoval 
ako konštruktér v podniku Chirana 
Stará Turá.

Od začiatku sa aktívne zapájal 
do rôznych mimoškolských aktivít 
a bohatej krúžkovej činnosti a na-
ďalej sa angažuje hlavne v oblasti 

súťaží SOČ, ZENIT, ENERSOL.
SK, robotických súťaží a podobne. 
Podieľa sa tiež pri náboroch žiakov 
a propagácii školy. Žiaci pod jeho 
vedením dosiahli zväčša vynikajú-
ce úspechy. Veľmi významná je jeho 
práca v projektoch školy a v spolu-
práci s firmami, napríklad:
• pôsobil ako inštruktor LEGO 

RoboLab (robotické LEGO), 
• podieľal sa na budovaní fotovol-

tického systému školy a tiež pri 
vzdelávaní žiakov v tejto proble-
matike, včítane certifikácie žia-
kov v spolupráci s Slovenskou 
obchodnou a priemyselnou 
komorou,

• v spolupráci so žiakmi bol jed-
ným z hlavných budovateľov 

laboratória Inteligentných elek-
troinštalácií v spolupráci s firmou 
ABB – prvého svojho druhu na 
Slovensku,

• významne sa podieľa na výučbe 
problematiky inteligentných elek-
troinštalácií, aj vďaka jeho práci 
sa viacero žiakov zúčastnilo aj  
ďalšieho vzdelávania vo firme 
ABB a získali firemné certifiká-
ty ABB,

• významne sa podieľal aj na výučbe 
problematiky riadenia systémom 
SIEMENS Simatic,  systémoch 
PLC a tvorbe učebných pomôcok 
k tejto problematike, so žiakmi sa 
tiež zúčastňoval súťaží organizo-
vaných firmou SIEMENS,

• v spolupráci s  ďalšími učiteľmi 

sa podieľal na skvalitňovaní vý-
učby mikroprocesorovej techniky 
a programovania mikrokontrolé-
rov, včítane tvorby učebných po-
môcok pre túto výučbu,

• zatiaľ poslednou jeho aktivitou je 
vybudovanie nového laboratória 
Automatizácie a riadenia v spo-
lupráci s firmou ELSTER a zara-
denie problematiky do výučby, čo 
významne podporí aktuálnosť aj 
kvalitu vzdelávania a spoluprácu 
s firmami a v konečnom dôsled-
ku lepšie uplatnenie absolventov 
školy na trhu práce.

Spolupodieľal sa tiež na príprave 
výstav Učeň 2010 a Učeň – stredo-
školák 2011, 2012 a 2013, Mladý 
tvorca Nitra 2010, 2012 a 2013 za 
našu školu a má podiel na získaných 
oceneniach a ďakovných listoch za 
úspešnú reprezentáciu školy aj TSK. 
Aj jeho zásluhou za úspechy v súťa-
žiach bola naša škola vyhodnotená 
za školský rok 2009-2010,  2010-
2011, 2012-2013 ako najlepšia SOŠ 
vo vedomostných súťažiach a získa-
la Putovný pohár predsedu TSK (1. 
miesto).

Za svoju dlhoročnú prácu a an-
gažovanosť v odbornom elektro-
technickom školstve si ocenenie 
plne zaslúži.

SOŠ Stará Turá

Poznávame svet našich priateľov
Po dvoch úspešných rokoch sa  
pod týmto názvom  Materská 
škola v Starej turej i v tomto škol-
skom roku zapojila do projektu 
cezhraničnej spolupráce, ktorý 
je zameraný na multikultúrnu 
výchovu a nadväzovanie vzťahov 
s deťmi z Moravy. Tohtoročný 
projekt nadväzuje na projekt 
medzinárodnej spolupráce ,,Za 
hranice s Ferdom Mravcom“, 
ktorý prebehol v roku 2011 s MŠ 
Hustopeče u Brna. Zároveň na 
e-twiningový projekt medziná-
rodnej spolupráce škôl cez in-
ternet z r. 2011, v ktorom deti 
plnili environmentálne úlohy 
na tému ,,Putovanie s kvapôč-
kou“. Zapojením do projektu 
MŠ získala informačno-komuni-
kačné technológie – interaktív-
nu tabuľu, notebook, projektor, 
výučbové programy, pomôcky 
na environmentálnu výchovu. 

Uvedený projekt bol vypra-
covaný MŠ Hustopeče u Brna 
v rámci ,,Fondu mikroprojek-
tov región Biele Karpaty“ pre 40 
detí. Nakoľko v tomto školskom 
roku navštevuje MŠ  75 predško-
lákov, chceli sme získať finančné 
prostriedky pre všetky deti, aby 
sme im umožnili zúčastniť sa 
týchto zaujímavých aktivít za-
meraných na spoznávanie náš-
ho i moravského regiónu. Preto 
sa touto cestou chceme poďako-
vať Nadácii ŽIVOT za finančnú 
podporu.  Deti z obidvoch MŠ 
od začiatku školského roka hľa-
dajú v okolí svojho mesta pod 
vedením pedagógov a rodičov 
zaujímavé miesta týkajúce sa ži-
vota predkov. Staroturianske deti 
sa zamerali na  objavovanie mi-
nulosti Trenčianskeho hradu, čo 
ich zaviedlo cez jeho najvýznam-
nejšieho hradného pána Matúša 

Čáka Trenčianskeho i na hrad 
v Beckove a Čachticiach. Hľadali 
na internete, v encyklopédiách, 
historických knihách,  disku-
tovali, riešili záhady. Získané 

poznatky aplikovali v praktickej 
činnosti do tvorby dvojjjazyčné-
ho leporela pod názvom  ,,Život 
na zámku“. 

Tatiana Dúbravová
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice marca 
do polovice apríla 2014?
• V rámci výukových programov sme sa v mesia-

ci marec venovali predškolákom (Zvieratká tety 
Janky, Deň vody, Poznáte Zajka) a družinárom 
(Dopravná výchova).

• V piatok 21. 3. sme zorganizovali pre tretia-
kov ZŠ turnaj vo vybíjanej. Víťazom sa stala 
trieda 3.C.

• Vo štvrtok 27. 3. bola vyhodnotená výtvarná 
súťaž, kde sa deti pokúsili vytvoriť najpestrofa-
rebnejších vtáčikov. Vzhľadom na nízky počet 
účastníkov boli ocenené všetky deti.

• V ten istý deň sme s deťmi vyrobili hlavnú „he-
rečku“ Vítania jari – Morenu.

• Vo štvrtok 10. 4. deti tvorili stromčeky šťastia. 
Vzniklo 20 originálnych výrobkov, ktoré si deti 
odniesli domov.

• I veľkonočné prázdniny sme deťom vyplnili 
bohatým programom. Okrem toho, že v po-
poludňajších hodinách fungovali všetky záuj-
mové krúžky podľa rozvrhu, sa deti zúčastnili 
na tradičných turnajoch O veľkonočné vajíč-
ko (stolný futbal), kde sa víťazom stal Mišo 
Jedinák z 9.A a O veľkonočného zajaca (šíp-
ky), kde vyhral Karol Ondrejka z 9.C. Okrem 
toho sa v CVČ stretli bývalí i súčasní členovia 
krúžku Pesničky s gitarou a strávili príjemné 
spevavé popoludnie.

Niektoré z plánovaných aktivít sa neuskutočnili 
z dôvodu nezáujmu. Napr. nebol záujem o detský 
petangue, ani nikto z verejnosti nevyužil príle-
žitosť zacvičiť si v rámci Svetového dňa zdravia.

Čo pripravujeme na máj 2014?
• Pre deti ZŠ organizujeme v piatok 16. 5. o 16.00 

hod. na štadióne Kopanie jedenástok. 
• V sobotu 17. 5. vyrazíme vlakom na výlet do 

AQUACITY Poprad. Akcia je určená pre deti 
ZŠ a mládež SŠ a záujemcovia sa môžu prihlásiť 
(čo najskôr!!!) priamo v CVČ Stará Turá. Počet 
účastníkov je obmedzený. Celý výlet (cesta + 
vstup do AQUACITY) stojí 11,- eur. V prípade 
záujmu sa informujte v CVČ.

• Detský parlament mesta Stará Turá pripra-
vuje pre svojich spolužiakov Športový deň, 
a to 30. 5.od 8.00 hod. v priestoroch školy na 
Hurbanovej ulici. 

• K MDD pripravujeme pre deti program pod 
názvom Deťom pre radosť, ktorý sa uskutoční 
v piatok 30. 5. 2013 o 14.30 hod. na Námestí 
slobody. Súčasťou programu budú nielen hry 
a súťaže pre deti, ale i exhibičné vystúpenia 
malých športovcov a tanečníkov z našich škôl, 
školských zariadení a športových klubov. V prí-
pade nepriaznivého počasia sa program usku-
toční v DK Javorina.

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu

Tak, ako každý mesiac, i 4. 4. 2014 sa uskutoč-
nilo pravidelné zasadanie detského parlamentu. 
Hlavnou témou bolo organizovanie športového 
dňa  pre našich spolužiakov. Riešili sme zmenu 
disciplín (pribudli nové disciplíny a niektoré 

disciplíny boli z organizačných dôvodov  vyrade-
né). Nakoniec sme sa dohodli na týchto disciplí-
nach: vybíjaná, beh s indíciami, futbal, stolný 
tenis a aerobik. V rámci organizácie sme si roz-
delili i úlohy.
S našou koordinátorkou sme absolvovali ďalší zo 
seminárov o komunikácii. Téma bola: verbálna 
komunikácia

Terézia Drobenová 
hovorkyňa DPMST

Svetový deň rodiny – 15. máj 
Spoločné stolovanie – rituál 

podporujúci súdržnosť rodiny

Pamätáte si dobu, keď sa v nedeľu ulicami tiahla 
nezabudnuteľná vôňa slepačej polievky a ozýval 
sa zvuk klopania rezňov? Tak to patríte medzi 
tých starších alebo šťastnejších, ktorí túto nedeľ-
nú atmosféru okúsili na vlastnej koži a celkom 
iste sa vám tak hlboko vryla do podvedomia, že 
si pri spomienke na ňu vybavujete veľmi dobre 
a živo nielen vône, ale i príjemné pocity, ktoré sa 
s tým spájali. Žiaľ, tradícia spoločných obedov 
a spoločného stolovania sa z našich domácností 
postupne vytráca a i v Starej Turej sú deti, ktoré 
tento pocit spoločného obeda zažívajú len málo-
kedy, resp. nikdy. Nedávno som si v CVČ spravila 
malý prieskum medzi deťmi a zistila som, že deti 
milujú spoločné obedy s rodičmi, milujú ten pocit 
byť všetci spolu ako rodina. Spýtala som sa ich, čo 
sa im v spojení so spoločným obedom vybavuje 
a každému z nich sa rozprestrel na tvári úsmev. 
Rozprávali príhody, uvádzali smiešne situácie, 
tradičné jedla, ktoré u nich rozvoniavajú a spo-
mínali na to príjemné, čo si pamätajú. Obedy 
doma majú svoje osobitné čaro, prinášajú všet-
kým členom rodiny niečo pozitívne a čo si málo-
kto uvedomuje, tento rituál má i určitú ochrannú 
funkciu. Priestor a blízki ľudia okolo jedálenského 
stola tvoria akúsi ochrannú zónu, ktorá vyvolá-
va pocit bezpečia, ku ktorému je možné vrátiť 
sa v prípade problémov či životných kríz. I keď 
je potrebné tento pocit posilňovať najmä u ma-
lých detí, ktoré doslova vyžadujú blízkosť a istotu 
najbližších, spolupatričnosť potrebujú cítiť i do-
spievajúce deti. Existuje množstvo štúdií, najmä 
zahraničných, v ktorých sa potvrdzuje pozitívny 
vplyv spoločného stolovania na prevenciu riziko-
vého správania u dospievajúcich – fajčenia, uží-
vania drog, agresivity, alebo na elimináciu vzniku 
depresií. 
Spoločné stolovanie vytvára prostredie, ktoré 
môže výrazným spôsobom prispieť k zlepšeniu 
vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Môže sa stať kom-
fortným priestorom na komunikáciu v rodine. Ak 
sa takáto komunikácia stane pravidelnou, rodi-
čom je ľahšie rozpoznávať a identifikovať zmeny, 
ktoré sa s dieťaťom dejú. Zdieľanie spoločného 
jedla dáva rodičom možnosť a ideálnu príležitosť 
poskytnúť deťom modelové úlohy a vzorce sprá-
vania, koučovať sociálne a kultúrne očakávania.
Deti sa spoločným zdieľaním tohto rituálu učia, 
že správne rodinné jedlo sa podáva doma na ur-
čenom mieste, je čerstvé a kvalitné a že je produk-
tom celkom náročnej kultúrnej činnosti, ktorej sa 
hovorí varenie a ktorá si vyžaduje čas a úsilie zo 

strany toho, kto jedlo pripravuje.  Toto poznanie 
je základom nielen získania určitých zručností, 
ale i prehĺbenia úcty a vďačnosti k rodičom.
Je zvláštne, že i napriek všetkým pozitívam, kto-
ré spoločné stolovanie prináša, vôňu slávnost-
nej slepačej polievky, ktorá kedysi každú nedeľu 
voňala celým domom, vymieňajú dnešné mladé 
rodiny za ťažký, nič nehovoriaci vzduch v čín-
skych reštauráciách, kde sa narýchlo usadia na 
kvázi rodinný obed počas víkendovej nákupnej 
turistiky. Každý si dá iné jedlo, otec číta časopis, 
mama sa kochá novými topánkami, dcéra má na 
ušiach slúchadlá a syn sa hrá s tabletom. I keď sa 
rodina nachádza spolu pri jednom stole, je vlastne 
každý z nich sám.
Nemalou mierou k zániku tohto rituálu prispie-
vajú i niektoré povolania, ktoré sú rodičia po-
vinní vykonávať počas víkendov. A tak maminy 
a ockovia namiesto toho, aby jedli spoločne so 
svojimi deťmi aspoň jeden deň v týždni, blokujú 
v pokladniach alebo šoférujú autobus.
I keď  je možné konzumáciu jedla chápať veľmi 
pragmaticky, vecne a chladne (veď je to len také 
obyčajné uspokojovanie ľudskej potreby, mohol 
by niekto namietať), zdá sa, že rodinné jedlo a ro-
dinný stôl je možno chápať i v iných súvislostiach:
• ako prvé a najdôležitejšie miesto, kde dieťa zís-

kava pozitívny vzťah a postoj k jedlu,
• ako prostredie príjemne prežitých spoločných 

chvíľ a posilnenia rodinných väzieb,
• ako priestor, kde sa odovzdávajú rodinné tra-

dície, zvyky,
• ako malé laboratórium, ktoré ukája detskú zve-

davosť pri skúšaní nových chutí, nových jedál,
• ako priestor určený na relaxáciu, kde sa pri 

dobrom jedle dieťa spája samo so sebou a zá-
roveň sa delí o svoje zážitky s ostatnými,

• ako plánovacie stredisko, kde vznikajú plány, 
vízie a ideály rodiny,

• ako učebňu, kde dieťa získava nové informácie 
a učí sa rôznym zručnostiam, 

• ako divadelné predstavenie, kde dieťa môže 
sledovať  a napodobňovať dospelých, učiť sa 
slušnému správaniu, rozširovať si slovnú zá-
sobu, hovoriť prosím, ďakujem,

• ako rituál, ktorý sa navždy uchová v pamäti, 
ako pozitívna spomienka na seba a na svoju 
rodinu.

Symbol rodinného stola prežil prírodné katastro-
fy, vojny i revolúcie a možno predpokladať, že 
starí Mezopotámci a Egypťania pri jeho vzniku 
ani len netušili, akým skvostom prispeli do po-
kladnice ľudstva. Dlhé stáročia nikto ľuďom ne-
hovoril a nepripomínal, že chvíle pri rodinnom 
stole so svojimi najbližšími sú vzácnosťou, a pred-
sa to vedeli a ľpeli na dodržiavaní tohto rituálu. 
Dnes je ľuďom hovorené a neustále pripomínané, 
aký význam má pre rodinu spoločné stolovanie 
a predsa sa tento rituál z rodín vytráca. Či má prá-
ve rodinné stolovanie vplyv na narastajúci počet 
rozvodov v rodinách, je otázkou ďalších štúdií 
a výskumov, no možno práve jeho zachovanie 
by bolo liekom na nespočetné problémy, ktoré 
dnes rodiny trápia.

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS POZÝVA

• 11. mája 2014 o 15.00 hod. – slávnostný program ku Dňu 
matiek, v ktorom sa predstavia deti MŠ, ZŠ a ZUŠ Stará Turá.

• 16. mája 2014 o 16.00 hod. – v spolupráci s MC Žabka Stará 
Turá program pre deti FÍHA TRALALA. Vstupné: 4,- €.

• 22. mája 2014 – koncert pražskej skupiny ABBA World 
Revival, ktorá sa predstaví originálnym prevedením slávnej 
hudobnej formácie. Vystúpenie je 100% živá show-produkcia 
10-tich hudobníkov. ABBA World Revival predstavuje svetovú 
špičku tohto hudobného odboru. Vstupné: 9,- €.

• 1. jún 2014 – tradičná Cesta rozprávkovým lesom. Štart 
je o 10.00 h na Dubníku I.

ORGANIZUJE autobusové zájazdy:

• 3. máj 2014 – na záhradkársku a hobby výstavu 
Záhrada Věžky – jar 2014. Poplatok: 8,- €

• 12. mája 2014 – do Divadla A. Bagara Nitra na muzikál 
Tisícročná včela. Je to divadelná metafora o Slovensku 
a Slovákoch. O našich životoch, snoch, snaženiach, trápeniach, 
túžbach. O schopnosti vzdorovať osudu, slobodne a naplno žiť, ľú-
biť... Vydobyť si svojbytné miesto na svete. Účinkujú: E. Pavlíková, 
M. Slovák, G. Dolná, M. Ochránek, K. Turjaková, K. Kolembusová 
a ďalší. Poplatok: 28,- €.

• 18. máj  2014 – na Jízdu králů do Kunovíc. Poplatok: 5,50 €

• 24. mája 2014 – do Divadla Hybernia Praha na muzikál 
Antoinetta – kráľovná Francie. Príbeh Ľudovíta XVI. a jeho 
manželky Antoinetty stále láka divadelných a filmových tvorcov 
na celom svete. Poplatok: 36, 40 alebo 45,- € (závisí od ceny 
vstupenky).

Rezervácia vstupeniek na tel. čísle: 776 33 66, e -mail: 
dkstaratura@zoznam.sk, dkjavorina@gmail.com. Kde? Dom kultúry Javorina Stará Turá 

 (vchod z avej strany) 
Kedy? Ut – Pia: 9.00 – 18.00 
 So: 10.00 – 18.00 
 Ne: 14.00 – 18.00 

O? Posedenie aj  zábava 
Pravidelné akcie pre deti aj pre dospel ch. 
Mo nos  detskej oslavy u Félixa. 

Ka d  tvrtok od 16.30 do 17.30 h 
DETSKÁ ZUMBA a TVORIVÉ 

DIELNE 
10.4. Ma i ková     
15.5.  Lieno ková 
17.4.  Kuriatková    
22.5.  a ovská 
24.4. Húsenicová    
29.5. Prstienková 

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Dirieová, Waris: Dlhý list mame • Kentová, Hannah: Túžba 
a zrada • Jamborová, Vita: Srdcová dáma Detektívky Läckberg, 
Camilla: Ľadová princezná • Silva, Daniel: Angličanka Náučná 
literatúra Pavlovičová, Eva: Vitamínová kuchárka • Kol.: Rozhľadne 
65 lokalít s rozhľadňami Detská literatúra Kerekesová, Katarína: 
Mimi a Líza • Stoličný, Peter: Rozprávky o dopravných značkách • 
Dudek, Adolf: Starý otec rozpráva 7 zlatých rozprávok

Ďakujeme za finančný dar na zakúpenie nových kníh, 
ktorý nám poskytla firma PreVaK Stará Turá.

• Noc s Andersenom
4. 4. 2014 sme mali vzácnu návštevu detí zo ZŠ. Priniesli si so 
sebou spacáky, večerné dobroty, a hlavne dobrú náladu. Už po 
tretíkrát sme sa stretli v knižnici na akcii poriadanej na počesť 
H. Ch.  Andersena. Po krátkom predstavení svetoznámeho 
autora rozprávkových kníh sme sa pustili do súťaží. Deti si 
čítali neznámy úryvok z diela. Z prečítaného textu hádali jeho 
názov. Potom nasledovalo lúštenie osemsmerovky. Víťazom bol 
najrýchlejší lúštiteľ. Trošku ťažšou úlohou bolo hádanie logického 
zrkadlového obrazu slov. Poučenie vystriedali oddychové súťaže 
– aké je to slovo (hádanie predmetov v miestnosti). Nakoniec 
sme sa spolu nasmiali na vtipných obrázkoch detí. Tieto nakresli 
podľa vlastnej predstavy po prečítaní Babkiných sedem krokov 
k línii z knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave. Bolo nám 
spolu dobre a už teraz sa tešíme na Noc s Andersenom 2015.

Mestské múzeum Stará Turá sa zapojilo do celoslovenského 
projektu Noc múzeí a galérií 2014. Múzeum v Starej Turej bude 
otvorené tak ako aj iné múzeá v sobotu 17. 5. 2014 od 17.00 do 
24.00 hod. Návštevníkom ponúkame prehliadku múzea, izbič-
ky tradičného bývania, výnimočne budú prístupné výsadné 
listiny z roku 1659 a 1712. 

Program: 17.30 h -  prezentácia „starej“ Starej Turej 
premietanie 1.  filmu

 19.30 h -  prezentácia „starej“ Starej Turej 
premietanie 2. filmu

 21.00 h -  koštovka pálenky + ochutnávka 
tradičných bryndzových jedál 
posedenie pri ľudovej hudbe
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, 

však spomienky na Teba sú hlboko v nás.

Dňa 6.5.2014 uplynie 15 rokov, 

čo nás navždy opustil náš otec, 

starý otec, brat a švagor 

Miloslav GAJDOŠÍK. Kto ste 

ho poznali, spomínajte s nami.

S láskou a úctou spomínajú 

deti s rodinami a ostatná rodina.

•

Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime, 
po piatich rokoch, čo k Tvojmu hrobu chodíme. 

Spi sladko tatinko, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.

Dňa 21.5.2014 uplynie 5 rokov, 

čo nás navždy opustil vo veku 

55 rokov náš drahý tatinko 

a manžel Ján OSLAY.

S láskou spomínajú deti 

Martinka, Janko a manželka.

•

Dňa 3.5.2014 

uplynie 15 

rokov, čo nás 

navždy opus-

tila naša 

mama a sta-

rá mama Božena KLIMÁČKOVÁ. Dňa 16.6.2014 

uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustil náš otec 

a starý otec Ján KLIMÁČEK.

S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami.

•

Slzy v očiach, v srdci žiaľ, 
čo drahé nám bolo, osud vzal. 

Odišiel si bez toho, 
aby nám Tvoje ústa zbohom dali. 

Len ten, kto niekoho navždy stratí, 
vie, čo je bolesť a žiaľ.

Dňa 23.4.2014 uplynuli 2 roky, 

čo nás navždy opustil náš otec, 

dedo a pradedo Ján 
KOSTELNÝ vo veku 82 rokov. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 

spolu s nami t ichú 

spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Už iba v spomienkach prichádzaš medzi nás 
a ranu v srdciach našich nezahojí žiaden čas.

Dňa 29.4.2014 uplynul rok, čo 

nás navždy opustil môj manžel, 

otec, dedo Karol KOVÁČ.

S láskou a úctou spomínajú 

manželka, dcéry 

a ostatná rodina.

•

Dňa 4.5.2014 si pripomenieme 

1. výročie, kedy nás navždy 

opustila naša mama, stará 

mama a prastará mama Anna 
HVOŽĎAROVÁ.

S láskou a úctou 

spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

•

Je to už tak dávno, čo ste nám babička a dedičko 
odišli, ale na Vašu obetavosť, pracovitosť, 
dobrotu a lásku s úctou spomíname stále. 

Dňa 3.3.2014 uplynulo 

37 rokov od smrti 

našej babičky a pra-

babičky Alžbety 
SLEZÁKOVEJ, ktorá 

nás opustila vo veku 

81 rokov. Dňa 

19.5.2014 uplynie 36 

rokov od smrti nášho dedička a pradeda Jána 
SLEZÁKA, ktorý nás opustil vo veku 83 rokov.

S láskou a úctou spomínajú vnučky Jana 

a Drahomíra s manž., pravnúčatá Marianka, 

Žanetka, Hanka a ostatná rodina. 

•
Sú vety, ktoré Ti už nepovieme, 

sú chvíle, na ktoré nezabudneme, 
sú okamihy, na ktoré spomíname. 

Keby sa tak dalo, vrátiť čas, 
otvoriť Ti oči a počuť Tvoj hlas.

Dňa 2.5.2014 budú 3 roky, čo 

nás navždy opustil náš drahý 

manžel, otec, brat, dedko Ján 
DUREC z Paprade.

S láskou a úctou spomína 

manželka, syn s rodinou, 

brat, vnučka a celá ostatná rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká

Laura Izakovičová, Jakub Durec, Adam 

Daňo, Nela Lackovičová, Adam Eisele, 

Adam Lewicki, Dominika Bačová

Posledné rozlúčky

Anna Kováčiková, Ing. Štefan Ďuriš, 

Emília Srnánková

Zoznam jubilantov 
za mesiac MÁJ 2014

Anna Čelešová, Dušan Zemanovič, Eva 

Ondrášková, Alžbeta Klbiková, Ján 

Medveď, Anna Manáková, Ing. Ľudmila 

Cibulková, Alžbeta Pribišová, Ján Jurček, 

Anna Poláková, Augustín Kudlej, Ing. 

Vladimír Bies, Bernardína Mlynárová, 

Kristína Príbišová, Sylvia Červenská, 

Emília Hamadová, Rudolf Potfaj, Anna 

Sadloňová, Phmr. Mária Václavková, 

Anton Polčan, Anna Durcová, Pavlína 

Gregorová, Viktor Ivana, Anna Dornáková, 

Mária Magdalena Peprníková, Rudolf  

Kubánek, Oľga Štrbová, Magdaléna 

Hvožďarová, Jozef Duďák, Ľudmila 

Náhliková, Marie Bridová, Rudolf Paška, 

Milan Ilušák, Emília Homolová

Poďakovanie hasičom

Chcel by som sa poďakovať 
Dobrovoľnému hasičskému zboru 
Topolecká za rýchly zásah. Dňa 21. aprí-
la, na Veľkonočný pondelok mi začalo 
horieť auto. Chlapci z DHZ Topolecká 
neváhali a prišli mi na pomoc. Auto 
rýchlo zahasili a tým zabránili ďalším 
možným škodám. Za tento zásah im 
chcem veľmi pekne poďakovať.

Ján Valenta
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Ocenenia pedagógom zo ZUŠ Stará Turá
S dňom učiteľov, ktorý sa 28. marca osla-
vuje na celom svete, sa už všeobecne spá-
ja vyjadrenie vďaky a úcty pedagógom, 
ktorí vychovávajú naše budúce generácie. 
Úprimným poďakovaním bolo aj slávnostné 
odovzdávanie ocenení „Vynikajúci pedagóg 
Trenčianskeho kraja 2014“ v Galérii M. A. 
Bazovského priamo z rúk ministra školstva; 
Dušana Čaploviča. Podujatie spoločne 
pripravil Trenčiansky samosprávny kraj a 
Okresný úrad Trenčín - odbor školstva.

Toto významné ocenenie, ako poďa-
kovanie za svedomitú prácu pedagóga 
v ZUŠ Stará Turá a vynikajúce výsledky 
dosiahnuté v oblasti školstva bolo udelené 
i Jánovi Pavlovičovi, ktorý si plaketu J. A. 
Komenského / pre ochorenie/ dodatočne 

prevzal z rúk primátora mesta Stará Turá 
Ing. Jána Kišša.

Ján Pavlovič nastúpil do ĽŠU v Starej 
Turej v školskom roku 1962/63, po vyštu-
dovaní Štátneho konzervatória v Bratislave. 
Začal učiť teóriu hudby a hru na akordeón. 
Počas svojho 51 ročného pôsobenia na škole 
vychoval veľa výborných hudobníkov, svo-
jich pokračovateľov. Žiaci pod jeho vedením 
dosiahli významné ocenenia. Je nielen vyni-
kajúci svedomitý pedagóg, ale aj uznávaný 
korepetítor, ktorý odohral nespočítateľné 
množstvo vystúpení na besiedkach a koncer-
toch ZUŠ, ale i na akadémiách, či cirkevných 
podujatiach. V Zbore pre občianske záleži-
tosti pracuje už 37 rokov. V ZUŠ v Starej 
Turej doteraz učí hru na akordeón, kontra-
bas a klavír.

Mesto Stará Turá pri príležitosti Dňa uči-
teľov udelilo Ďakovný list Ivanovi Kleinovi 
za celoživotnú obetavú prácu v prospech 
detí. 

Pán učiteľ Ivan Klein je staroturian-
sky rodák žijúci v Piešťanoch. Je rád a my 
spoločne s ním, že od r. 2002 učí v svojom 
rodisku, dokonca v „meštianke,“ dnešnej 
Základnej umeleckej škole, z ktorej pred viac 
ako päťdesiatimi rokmi vykročil do sveta. 
V ZUŠ učí hru na husle.

Svoje štúdium začal v r. 1953 v Bratislave 
na Vyššej pedagogickej škole pre učite-
ľov hudobných škôl. Jeho spolužiakom 
bol aj „náš“ Janko Pavlovič. Vlastnú peda-
gogickú prax začal v r. 1958 v Hudobnej 
škole v Piešťanoch. Pätnásť rokov hrával 

v Komornom orchestri slovenských učite-
ľov a 25 rokov spieval v Speváckom zbore 
slovenských učiteľov. Ako hráč, spevák a di-
rigent vystupoval v 23 krajinách sveta.

Pán učiteľ Ján Pavlovič a Ivan Klein sú 
osobnosti, ktoré si váži celý pedagogický 
zbor ZUŠ v Starej Turej, rodičia i ich žia-
ci. Počas celého života sa snažili vo svojich 
zverencoch zapaľovať lásku k hudbe a ume-
leckým aktivitám, ktoré robia život krajším 
a zmysluplnejším. Za dobré pedagogické 
výsledky dostali množstvo ocenení. Dnes 
by sme aj my chceli vyjadriť, že sú pre nás 
veľkými „Pedagógmi“, priateľmi a hlavne 
pevnými piliermi našej školy.

Pedagogický zbor  
ZUŠ Stará Turá

Odborárske 
okienko
Prešiel už ďalší rok, ktorý bol pre našu odborár-
sku organizáciu ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-
-PREMA Stará Turá trošku iný. Okrem hlavnej 
činnosti - vyjednávania Kolektívnych zmlúv 
alebo Protokolárnych zmien Kolektívnej zmlu-
vy, pracovno-právneho poradenstva chceme 
našim členom spríjemniť aj oddych, organizo-
vaním zájazdov, rekreácií atď. 

Ako sme Vás už informovali - v septembro-
vom čísle Staroturianskeho Spravodajcu a tiež 
Kopaničiarskeho expresu - od 1.7.2013 bol na 
konferencii ZZO OZ KOVO zvolený do funk-
cie predsedu ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-
PREMA Stará Turá p. Peter NEMČEK.

Na jeseň sme spolu s oslovenými za-
mestnávateľmi organizovali v dňoch 24., 25. 
a 26.9.2013 - STRETNUTIE DÔCHODCOV, 
ktorého sa zúčastnilo 409 dôchodcov z celko-
vého počtu pozvaných 836. Okrem chutného 

obedu, kultúrneho programu a príhovoru zo 
strany predsedu našej odborovej organizácie p. 
Nemčeka, zástupcov zamestnávateľov a tiež zá-
stupcov z radov dôchodcov čakal na všetkých 
pozvaných hostí aj malý darček. 

Touto cestou vyzývam tých našich členov – 
dôchodcov, ktorí sa Stretnutia nemohli zúčast-
niť či už z osobných alebo zdravotných dôvodov, 
aby si praktický darček vyzdvihli na sekretari-
áte ZZO OZ KOVO v SPOLDOMe – osobne 
alebo prostredníctvom člena rodiny alebo pria-
teľov (č. t. 7752674, 0917629313). 

Tradičné je už organizovanie zájazdov – 
v r. 2013 sme boli na poznávacom zájazde na 
trase TERCHOVÁ, múzeum kysuckej dediny 
VYCHYLOVKA, STARÁ BYSTRICA – prvý 
Slovenský orloj, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 
a tiež na zájazde v termálnom kúpalisku VEĽKÝ 
MEDER.

Poznávacie zájazdy organizujeme už od 
roku 1992, počas tých rokov sme navštívili 
množstvo miest, hradov, zámkov, kaštieľov, mú-
zeí, niektoré aj opakovane. Nie je ľahké vybrať 
novú, zaujímavú lokalitu, preto sme privítali 
a naďalej privítame podnety aj z Vašej strany. 

Podmienkou je akurát vzdialenosť – cca do 
150 km od Starej Turej. Z veľkého počtu ter-
málnych kúpalísk na Slovensku sa nám osvedčil 
najmä Veľký Meder, pretože sa tam dá ísť za kaž-
dého počasia, či je slniečko alebo prší – je tam 
väčší krytý bazén ako v ostatných kúpaliskách.

Tento rok organizujeme pre svojich členov 
– dôchodcov jednodňové zájazdy v termínoch: 
• 11.6.2014 (streda) poznávací zájazd – 

Uhrovec – múzeum Ľ. Štúra a A. Dubčeka, 
Brodzany – Slovanské múzeum A.S. Puškina, 
Topoľčianky – hipologické múzeum, kaštieľ, 
Oponice – Apponyiho poľovnícke múzeum, 
kaštieľ  

• 9.7.2014  (streda) termálne kúpalisko 
VEĽKÝ MEDER

Zmena trasy v oboch prípadoch v prípade 
nutnosti a okolností vyhradená.
ODCHOD AUTOBUSU na obidva zájazdy 
je o 7.00 hod. spred administratívnej budovy 
CHIRANY. P O P L A T O K na každý zájazd 
je – 2,00 € + každý účastník si zaplatí vstupen-
ky do múzeí. Podmienkou účasti na zájazdoch 
je zaplatenie členského príspevku na rok 2014.

ZZO OZ KOVO, V. Chachulová
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Noc s Andersenom
Neviem, či existujú 
krajšie momenty, 
ako sa zakutrať 
pod deku, usrkávať 
voňavý čajík a čí-
tať dobrú knihu. To 
sú momenty, kedy 
človek najlepšie re-
laxuje.

V piatok 4. apríla o 16.30 sa takmer 30 žiakov 
– knihomoľov z našej školy a my, traja pedagó-
govia, už po tretíkrát stretli v Mestskej knižnici 
Kristíny Royovej, aby sme si pripomenuli nielen 
výročie narodenia významného dánskeho spiso-
vateľa Hansa Christiana Andersena, ale aj strávili 
príjemnú hodinu v prostredí pre nás veľmi prí-
jemnom, v zajatí kníh. Pracovníčky knižnice si 
pre nás pripravili zaujímavý program (ako vždy), 
rôzne súťaže, hádanky. Tí šikovnejší z nás boli 
odmenení malou vecnou cenou a sladkosťou.

Potom sme sa presunuli tentoraz  nie do školy, 
ale do Hotela LIPA, kde už na nás čakali 4 krásne 
mladé dámy – umelkyne z Bratislavy. „Dotiahla“ 
ich k nám naša bývalá žiačka, dnes výborná har-
fistka, Majka Kmeťková. Keď sme dievčatá zbada-
li, zdali sa nám nejaké povedomé. Jasnačka, veď 
ich poznáme z telky! Danka Mackovičová, Danka 
Tomešová a Adelka Mojžišová. Po krátkom ob-
čerstvení, pizze a čajíku, sme sa hneď pustili do 
práce. Samozrejme najskôr decká chceli vedieť, 
či sú prijímačky na konzervatórium ťažké, aké je 
to v dabingu, či sa im dobré hrá zo známejšími 
hercami..., ale potom sme už naozaj museli za-
čať pracovať. Dievčatá nám prečítali rozprávku 
od Pavla Dobšinského – Šurienka a Atalienka, 
avšak bez konca. Našou úlohou bolo nielen na-
písať pokračovanie rozprávky, ale ju aj zahrať! 

Úloha náročná, ale nie 
pre nás!

Decká sa rozdelili 
do dvoch skupín, naše 
herečky sa k nim pri-
pojili a tvorili, písali 
a písali, škrtali, pre-
pisovali a nakoniec 
sa to pokúšali zahrať. 
Nebolo to celkom také 
ľahké, ale všetci herci 
sa svojich úloh zhosti-
li mimoriadne dobre. 
Užili sme si pri tom aj 
kopu zábavy. Veruže 
už bola takmer polnoc, 
keď sme začali predvá-
dzať svoje výtvory, ktoré boli na úrovni profe-
sionálov, súdiac podľa reakcií poroty a divákov.

Keď nás naše nové kamarátky opustili, bolo 
už po polnoci. Usalašili sme sa v kongreske, za-
babušili sme sa do diek, ľahli na matrace a pred 
spánkom sme si ešte pozreli film. Poniektorí za-
spali už počas filmu, ale veru niektorí drkotali ešte 
po tretej hodine. Verím, že sa bavili o knihách.

Ráno bol budíček zavčasu. Po malých raňaj-
kách – vianočke a čaji – p. uč. Medňanská odme-
nila štyroch najlepších čitateľov peknými knihami 
a potom sme sa všetci pobrali domov, dosnívať 
svoje sny v našej mäkkej posteli. 

Ďakujeme pracovníčkam knižnice za pekný 
program, Hotelu LIPA za prichýlenie a poskytnu-
tie priestorov, našim umelkyniam za to, že medzi 
nás prišli a naučili nás čo-to zo svojho remesla, 
deckám za perfektné herecké výkony a samo-
zrejme Nadácií ŽIVOT za poskytnuté finančné 
prostriedky.

Bolo to úžasné stretnutie a už sa tešíme na 
budúci rok!

Mgr. Anna Haverová, uč. ZŠ St. Turá

Veľkonočné kultúrne vystúpenie Usilovných včielok
z MŠ na Komenského ulici Stará Turá

Prichádza jar a s ňou naše krásne 
slovenské zvyky a tradície. Ľudové 
zvyky a tradície oddávna ovplyvňo-
vali život našich predkov, ktorí žili v 
úzkom spojení s prírodou. Zvyky a 
tradície sa viažu na jednotlivé ročné 
obdobia, na prírodný cyklus.

Sú vzácnym pokladom pre budú-
ce generácie, preto sa i my v našej 
materskej škole na Komenského 
ulici v 1. triede Usilovných včie-
lok snažíme tieto tradície a zvyky 
zachovávať a  tým ich zároveň do-
stávať do povedomia dnešných detí 

prostredníctvom rôznych aktivít. 
Či už pletením korbáčov s jedným 
z našich rodičov s p. Augustínom, 
alebo folklórnymi vystúpeniami 
s regionálnym charakterom nášho 
kraja.

Dňa 11. apríla 2014 sme sa svo-
jim vystúpením pod názvom Jar na 
dedine s našimi deťmi pričinili o za-
chovávanie ľudových tradícií zapo-
jením sa do kultúrneho programu 
Vítanie jari, ktorí pripravili Dom 
kultúry Javorina a Mesto Stará Turá 

na Námestí slobody v Starej Turej, 
kde bol zároveň i remeselný trh. 

Tento program sme zároveň pri-
pravili pre naše kolegyne z družob-
nej školy Hustopeče u Brna, ktoré sa 
zúčastnili v dňoch 11.4. a 12.4.2014 
odborného seminára v Starej Turej. 
Tento sa realizoval v rámci pro-
jektu cezhraničnej spolupráce re-
gión Biele Karpaty pod názvom 
„Poznáváme svět našich přátel“.

Erika Mlynárová 
učiteľka MŠ Komenského Stará Turá
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Návšteva v hasičskej zbrojnici 
a na Gazdovskom dvore
Tešili sme sa na dnešný deň.  Čakala nás príjemná 
návšteva v Hasičskej zbrojnici a zvedavosť sme si 
zabalili do batoha spolu s dobrotami od našich 
mamičiek.  Autobus nás priviezol do hasičskej 
zbrojnice a ujovia hasiči boli veľmi milí a profe-
sionálni.  Priviedli nás do centrály, ukázali nám 
riadiace centrum, kde sa prijímajú hlásenia o ne-
šťastiach, požiaroch, haváriách.  Prezreli sme si 
šatňu s pracovným odevom,  vyskúšali  záchra-
nárske prilby a  zistili sme, že sú ťažké a musí-
me zjesť  ešte nejeden krajec chleba, aby sme 
ich uniesli na krku.  Vyskúšali  sme si vysielanie 
požiaru vysielačkami  a zdolávali skúšku odva-
hy pri lezení na rebrík, ktorým sa možno dostať 
do 10 metrov. Svaly sme ponapínali pri zdvíhaní 
elektrických nožníc, ktorými sa vystrihujú ľudia 

zaseknutí v havarovaných autách. Plávali sme 
v  záchranárskom člne, pádlovali, hoci len na 
stojane. Naša radosť a fantázia je bezbrehá. Čln 
sme premenili na skákací hrad a veslá na paličky 
so špekačkami.  Nadšenie neutíchalo, keď sme 
držali v rukách striekačku a hasili vodou susedov 
dom. Na koniec  sme si vyliezli do hasičského 
auta a pustili húkačku. Určite uznáte, že  po toľkej 
práci sme vyhladli, preto sme sa s chuťou pustili 
do dobrôt  ukrytých v batohu. Nadšení, s novými 
poznatkami sme sa rozlúčili a pobrali za novými 
zážitkami. 

Po návšteve v Hasičskej zbrojnici sme sa vy-
brali autobusom na Gazdovský dvor v Turej Lúke.  
Milo nás privítali ľudia oblečení v myjavských 
krojoch a usadili nás v izbičke so starodávnym 

nábytkom a kozubom, 
kde praskalo drevo 
a šírilo sa príjemné  
teplo, čo nás poteši-
lo,  lebo vonku fúkal 
studený nepríjemný 
vietor a mrholilo. Ujo 
plietol korbáč z mla-
dých prútikov a teta 
nám vysvetlila, ako 
podľa tradície dievča-
tá pred Veľkou nocou 
na Smrtnú nedeľu vy-
nášali Morenu – zlú 
Zimu do potoka, aby 
skončila svoju vládu. 
Aj my sme si obliekli 
Morenu do tmavých 

farieb a spievali sme pri tom ľudové piesne, aké 
sa spievali kedysi. Po Smrtnej nasledovala Kvetná  
nedeľa. Tiež sme si urobili  tak,  ako dievčatá 
kedysi,  letečko  z konárika.  Vyzdobili sme ho 
mašličkami pestrých farieb, aby sme privolali jar 
a slniečko s teplými lúčmi. Naučili sme sa ďal-
šie ľudové piesne spojené s touto tradíciou a po-
kračovali sme zdobením vajíčok. Na kúsok gázy 
nám teta položila lístok z rastlinky, naň vajíčko 
a zaviazali sme ho do uzlíčka. Vajíčka sme pouk-
ladali do hrnca s cibuľovými šupami a teta dala 
vajíčka variť. Vznikli  batikovakné kraslice, ktoré 
sme si s radosťou zobrali domov pre mamičky.   
Nezabudli sme vyniesť Morenu a zahodiť ju ďa-
leko, aby sa už nevrátila. Naši hostitelia nás ob-
čerstvili teplým zelinkovým čajom a lekvárovým 
chlebom. Ej ale nám chutilo. Poďakovali sme sa 
a s veselou náladou a spevom sme odchádzali 
domov. 

Tatiana Dúbravová, MŠ Stará Turá

„Kde bolo, tam bolo...“
Keď mám peknú knižku v ruke, hoci neveľkú,

Je to ako by som stretla dobrú priateľku.
Kadečo mi vyrozpráva, čo ja nepoznám,

Zavedie ma doďaleka, niekam ku hviezdam...
Opäť sa ohlasujeme s naším ka-
marátom jabĺčkom Hubertom. Od 
septembra tohto školského roku sme 
spolu s ním prežili veľa dobrodruž-
stiev, o ktorých sme vás priebežne 
informovali. Ešte sme vám ale nepo-
vedali ako sa narodil Hubert. 

Vznikol ako súčasť cezhraničné-
ho projektu medzi troma materský-
mi školami – Stará Turá, Hustopeče 
pri Brne, Prešov. Pravidelne v kaž-
dom mesiaci realizujeme rôzne spo-
ločné aktivity, ktorými utužujeme 
medzinárodné priateľstvo medzi 
deťmi i pedagogickým kolektívom.

V tomto mesiaci knihy sme 
s Hubertom spoznávali význam 
a funkciu mestskej knižnice K. 
Royovej. Tetám knihovníčkam veľ-
mi pekne ďakujeme za oboznámenie 
s autormi detských kníh či prezen-
táciu knižnice. Za ich milý prístup 

sme my 
zasa zareci-
tovali básne 
od tety Ľ. Podjavorinskej, našej regi-
onálnej spisovateľky.

Neskôr sme navštívili i mestské 
múzeum v Dome kultúry Javorina, 
kde nás privítala sl. Lucka. Svojím 
príjemným a primeraným spôso-
bom k predškolským deťom nás 
previedla históriou a zaujímavosťa-
mi, umením i kultúrou  nášho rod-
ného mesta.

V spolupráci s Centrom voľné-
ho času – tetou Jankou, sme spo-
znávali kolobeh vody v prírode 
formou rozprávky „Putovanie kva-
pôčky Zuzky“. Janka mala pre nás 
pripravené experimenty, ktoré nás 
veľmi zaujali a prinútili k nachá-
dzaniu nových riešení. Diskutovali 
sme i o skupenstvách vody, bádali, 

kreslili, ale i súťažili. S Jankou sa ni-
kdy nenudíme, ďakujeme.

CVČ nám spestrilo dopoludnie 
i v športovej oblasti. S Miškom sme 
si zacvičili v priestoroch telocvične 
ZŠ Komenského. Hry, súťaže, koordi-
načné i kondičné cvičenia – to všetko 
si Miško na nás nachystal a nám sa 
to veľmi páčilo. Šanteniu, jašeniu, 
hrám a veselým športovým zábav-
kám nebolo konca kraja, nechcelo 
sa nám ani späť do materskej školy. 
Ďakujeme Miškovi za vydarenú ak-
ciu a vedeniu školy za priestory v ZŠ.

Napriek tomu, že Hubert sa 
s nami v MŠ vôbec nenudí, predsa 
sa rozhodol vycestovať parníkom 
s ujom Ferom na cestu okolo sve-
ta. Zážitky nám prišiel porozprávať, 
a preto, že máme šikovné ruky, jeho 
príbehy sme nakreslili a zaznamena-
li do veľkého leporela. Pani  učiteľky 
nám pomohli k obrázkom vytvoriť 
aj rozprávkový text.

Tešíme sa na ďalšie jarné slneč-
né aktivity s Hubertom. 

za III. MŠ Rzavská, Záhorová

FOND MIKROPROJEKTOV
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Projekt CZ/FMP.10/239 „Poznáváme svět našich přátel“ 
Aktivita 3: Kontaktný a plánovací seminár 11.4. a 12.4.2014 – návšteva kolegyň z MŠ Hustopeče u Brna v Starej Turej

V piatok, 11.4.2014 o 14-tej hodine prices-
tovali kolegyne z Moravy. Po krátkom priví-
taní sme sa presunuli na Námestie Slobody 
v Starej Turej, kde sa konal remeselný jar-
mok s kultúrnym programom „Vítanie jari“ 
zameraným na veľkonočné zvyky a tradície 
a slávnostné vynášanie a pálenie Moreny. Do 
programu sa zapojili i deti našej Materskej 
školy Stará Turá, vystúpením pod názvom 
Jar na dedine pod vedením pani učiteľky 
Eriky Mlynárovej a Mgr. Adriany Bunovej. 
Potom sme navštívili Dom kultúry Javorina, 
kde sme si pozreli stredisko cezhraničnej 
spolupráce, tradičnú slovenskú izbu a mest-
ské múzeum. Potom sme sa presunuli do MŠ 
na Hurbanovej ulici 153, kde nás čakalo malé 
občerstvenie. Riaditeľka školy, Bc. Sládková 
v krátkom príhovore privítala prítomné ko-
legyne a zástupkyňu primátora a zároveň 
vedúcu školského úradu Mgr. Krištofíkovú. 
Nasledovalo ocenenie niektorých našich 
pani učiteliek pri príležitosti Dňa učiteľov 
v rámci Mesta Stará Turá. P. Krištofíková po-
zdravila i naše kolegyne z Moravy a všetky 
pani učiteľky a zaželala im príjemný čas strá-
vený na Slovensku a na odbornom seminári.

Realizačný tím rozdal zúčastneným ko-
legyniam študijné materiály. Nasledovala 
prezentácia nášho mesta na interaktívnej 
tabuli, ktorú pripravila koordinátora pro-
jektu Iveta Rzavská, informácie o vzdeláva-
com systéme v SR predniesla p. zástupkyňa 

a koordinátora projektu Bc. Silvia Záhorová, 
činnosť a organizáciu našej MŠ podrobne 
popísala koordinátora projektu Tatiana 
Dúbravová. Riaditeľka MŠ a manažérka 
aktivít projektu Bc. Elena Sládková potom 
navrhla plán spoločného výletu s deťmi 
na Trenčiansky hrad. V diskusii sme rieši-
li časovú realizáciu, program, darčeky pre 
deti. Všetko sme korigovali s cieľmi projek-
tu, primerane veku detí, dohodli sme sa na 
publikácii.

Nasledovala prehliadka školy s odbor-
ným výkladom pani učiteliek z jednotlivých 
tried. Kolegyne si prezreli interiér MŠ, vý-
zdobu a výtvory detí, didaktický a metodický 
materiál. Potom sme sa premiestnili do pen-
ziónu „Na mlyne“, kde nasledovala večera. 
V ďalších hodinách sme diskutovali a porov-
návali prax na našich školách, vymieňali si 
dobré nápady a odborné skúsenosti. V sobo-
tu, 12.4.2014 o deviatej hodine sme sa zišli 
v MŠ na Komenského ulici, kde máme dve 
triedy predškolákov. Potom sme navštívili 
ďalšie alokované pracovisko na Hurbanovej 
ulici 142, kde máme v prevádzke štyri trie-
dy. Pani zástupkyne prezentovali jednotlivé 
pracoviská, prezreli sme si interiéry a oboz-
námili sa s organizáciou a systémom prá-
ce. Pozreli si výtvarné práce detí, priestory, 
výzdobu jednotlivých tried. Kolegyne z MŠ 
Hustopeče načerpali veľa podnetných inšpi-
rácií pre svoju ďalšiu tvorivú prácu s deťmi.

Seminár sme ukončili zhodnotením obi-
dvoma riaditeľkami, realizačný tím sa roz-
lúčil s moravskými kolegyňami odovzdaním 
darčekov. Seminár splnil svoj účel a ciele 
projektu.

Dary projektu: zložka so školiacimi materi-
álmi, termo fľaša s logom projektu
Dary mesta Stará Turá: kniha o Starej Turej, 
pexeso, letáky
Dary MŠ a sponzorov: náramok, veľkonočné 
medovníky, upomienkové predmety

Bc. Elena Sládková 
riaditeľka MŠ 

„Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta.“ /Francois Mauriac/

V duchu tejto peknej myšlienky 
francúzskeho spisovateľa  sme 
sa na 1. stupni našej základ-
nej školy pokúsili niekoľkými 
aktivitami pootvoriť pomyselné 
čitateľské dvere, „nakuknúť“ do 
čarovného sveta rozprávkových 

i ľudských hrdinov, hľadať medzi 
nimi nových kamarátov, pouče-
nie i zábavu.

Bolo to pri príležitosti Svetového 
dňa detskej knihy, ktorý si kaž-
doročne pripomíname 2. apríla 

na počesť narodenia známeho 
dánskeho rozprávkara Hansa 
Christiana Andersena. V tento 
deň sa žiaci so svojimi triednymi 
učiteľkami oboznamovali s jeho 
životom a tvorbou, čítali si jeho 
známejšie i menej známe roz-
právky a niektorí svoje zážitky 
vyjadrili aj v podobe pekných 
výtvarných prác.

Žiaci 4.A triedy vyhlásili 
pre svojich spolužiakov súťaž 
o „NAJ....KNIHU“. V priebehu 
niekoľkých dní sa zhromaždilo 
veľké množstvo kníh, z ktorých 
detská porota vybrala a oceni-
la 14 s titulom NAJ. Bola me-
dzi nimi kniha s názvom NAJ, 
NAJ, NAJ..., kniha najmenšia, 
najväčšia, najľahšia, najťažšia, 
celkovo najstaršia, detská naj-
staršia, najmladšia, najhrubšia, 
najtenšia, najvtipnejšia, najopot-
rebovanejšia, najzaujímavejšia. 
Našla sa i kniha najnudnejšia, 
ktorou bol „Abecedný zoznam 

obcí a ich častí...“. Nevšedným 
exponátom bola kniha pre ne-
vidiacich písaná Braillovým pís-
mom. Z prinesených kníh sme 
nainštalovali výstavku, na ktorej 
si žiaci so záujmom prezreli nie-
len knihy ocenené, ale aj tie os-
tatné: rôzne vydania kníh H. Ch. 
Andersena, knihy staré, nové, 
malé, veľké, krásne i zaujímavé.

Na základe hlasovania žia-
kov 4.A triedy sme určili aj 
najaktívnejšiu triedu, ktorou sa 
stala 1.A  s triednou učiteľkou 
Andreou Majtánovou.

Náš zámer sa vydaril. Cez  
pootvorené dvere vstúpilo na 
chvíľu do čarovného sveta kníh 
a ich hrdinov veľa našich naj-
mladších čitateľov. Bolo prí-
jemné pozorovať ich záujem 
a potešenie pri hravých čitateľ-
ských aktivitách

Mgr. Viera Biesiková
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Basketbalistky pred koncom sezóny
MBK Stará Turá, ako člen Spoloč-
ného basketbalového združenia 
Piešťany – Stará Turá, postavil pre  
hraciu sezónu 2013/2014 do ce-
loslovenských a oblastných súťaží 
celkovo 5 družstiev. Nakoľko sa 
pomaly blíži koniec sezóny, radi by 
sme športových fanúšikov a ostat-
nú verejnosť informovali o priebehu 
celého ročníka.

Ako najstaršie družstvo bolo do sú-
ťaže prihlásené družstvo „žien“. Toto 
družstvo je zložené z veľmi mladých 
hráčok. Dievčatá od ročníka naro-
denia 1994 po ročník 1998, teda ešte 
len 20, resp. 16 ročné dievčatá, ktoré 
väčšinou hrajú aj majstrovské zápasy 
v nižšej kategórii, hrali túto sezónu 
spoločnú basketbalovú ligu so žena-
mi Rakúska pod názvom ASWBL, 
čo v preklade do slovenčiny zna-
mená Rakúsko – Slovenská ženská 
basketbalová liga. Na ich výpomoc 
boli určené aj niektoré extraligové 
hráčky Piešťanských čajok, zranenia 
im však nedovoľovali nastupovať na 
väčšinu zápasov. Pri zberaní skúse-
ností, tak by som teda nazval účin-
kovanie v tejto lige, sa naše dievčatá 
s dvomi výhrami a šestnástimi pre-
hrami umiestnili na 10. mieste. 
Po ukončení súťaže ASWBL, kto-
rá skončila 22.2.2014, pokračovali 
dievčatá v bojoch základnej skupiny 
druhej najvyššej slovenskej súťaže 
s ostatnými družstvami v oblasti 
Západ, kde momentálne figurujú 
na 4. mieste. Neberieme to ale ako 
neúspech, dievčatá sú mladé a v ta-
kýchto súťažiach ešte len naberajú 
skúsenosti a tie mladšie z družstva 
si to vynahradili vo svojej kategórii 
kadetiek.

Kadetky, ročník narodenia 1997 
a mladšie, hrali od začiatku sezóny 
celoslovenskú I. ligu, kde boli druž-
stvá v základnej časti rozdelené do 
oblastí Východ a Západ. Najlepšie 
štyri družstvá z oboch oblastí po-
tom postúpili do nadstavbovej časti, 
kde bojovali o štyri postupové mies-
ta na záverečný turnaj Final Four. 
Naše dievčatá postúpili zo základnej 
časti z tretieho miesta a v nadstavbe 
sa umiestnili na vynikajúcom dru-
hom mieste za ŠBK Šamorín. Práve 
v Šamoríne sa tak na finálovom tur-
naji, ktorý sa uskutoční od 2. do 4. 
mája 2014, rozhodne o Majstrovi 
SR medzi ŠBK Šamorínom, MBK 
Starou Turou, a z ďalších postupo-
vých miest, BKŽ Levicami a druž-
stvom Young Angels z Košíc.

Staršie žiačky, ročník narodenia 
1999 a mladšie, mali súťaž rozdele-
nú obdobne ako kadetky, pričom 
niekoľko starších dievčat za ne aj 
hrá. Zo základnej časti postúpili 
rovnako ako ich staršie kolegyne 
z tretieho miesta a v nadstavbovej 
časti ich čakajú ešte štyri zápasy. 
Ich výsledky však už neovplyvnia 

skutočnosť, že aj staršie žiačky po-
stúpili medzi štyri najlepšie družstvá 
na Slovensku a 23. – 25. mája 2014 
sa v Nitre zúčastnia Final Four tur-
naja o Majstra SR. Zostávajúce štyri 
zápasy tak len určia poradie druž-
stiev na druhom, treťom a štvrtom 
mieste, pričom istý víťaz skupiny je 
družstvo BKM Junior UKF Nitra. 
Medzi ďalších postupujúcich po-
pri Nitre a Starej Turej sú družstvá 
Young Angels Košice a pravdepo-
dobne BKŽ Levice.

Staršie minibasketbalistky, 
ročník narodenia 2002 a mladšie, 
sezónu ukončili po odohratí 16 
súťažných zápasov v konkurencii 
tímov ako Ivánka pri Dunaji, ŠBK 
Šamorín, Slovan Bratislava a ŽBK 
Sereď s bilanciou 12 výhier a 4 pre-
hry na druhom mieste za víťaznou 
Ivánkou pri Dunaji, čím postúpili 
na záverečný turnaj o Majstra SR. 
Ďalej sa družstvo v priebehu se-
zóny zúčastnilo 7 mikroligových 
turnajov za účasti chlapčenských 
družstiev BBC Galanta, GABBO 
Senec a dievčenského družstva 
ŽBK Lokomotíva Sereď (posledný 
7. turnaj bude 4.5.2014 v Senci). 
Mikroligové turnaje sa hrajú systé-
mom 3 na 3. Súčasťou turnajov sú 
aj tzv. „hry zručnosti“ pozostávajú-
ce zo súťažných disciplín zamera-
ných na presnosť streľby, rýchlosť, 
obratnosť a dribling. Zúčastniť sa 
ich môžu aj neregistrované dievča-
tá a chlapci a organizujú ich strie-
davo všetky prihlásené kluby. So 
sezónou 2013/2014 sme nadmieru 
spokojní, nakoľko družstvo tvoria 
len tri hráčky narodené v roku 2002, 
ktoré sú doplnené mladšími a fyzic-
ky menej vyspelými dievčatami. Na 
záverečnom turnaji o MSR, ktoré sa 
zhodou okolností budú konať v ter-
míne 16. - 18.5.2014 v Starej Turej, 
odohrá družstvo ešte 5 zápasov 
s kvalitnými tímami, ktoré skonči-
li na prvom, resp. druhom mieste 
v stredoslovenskom (Banská bystri-
ca a Žilina/Závodie) a východoslo-
venskom kraji (Young Angels Košice 
a Spišská Nová Ves).

Najmladšie družstvo prihláse-
né do súťaže je družstvo mladších 
minibasketbalistiek, ročník naro-
denia 2003 a mladšie, no súčasťou 
družstva sú aj dvaja chlapci. V se-
zóne 2013/2014 odohrali 22 zápasov 
s bilanciou 13 víťazstiev a 9 prehier 
a dve kolá pred koncom sezóny sú 
s 35 získanými bodmi na treťom 
mieste za Ivánkou pri Dunaji a BK 
Nové Mesto nad Váhom. Na dievča-
tá a chlapcov čakajú ešte posledné 
dva domáce zápasy proti doteraz 
suverénnej Ivánke, ale ani prípadné 
víťazstvá by už na druhé postupové 
miesto nestačili. Vzhľadom k tomu, 
že aj v tejto kategórii má družstvo 
len 4 hráčky s rokom narodenia 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV STARÁ TURÁ
v spolupráci s mestským úradom Stará Turá Vás pozýva na diaľkový pochod 
na 10 - 20 - 30 - 50 km na počesť 69. výročia oslobodenia a 70. výročia SNP

PODJAVORINSKÁ 
PÄŤDESIATKA
39. ročník – 10. 5. 2014

POCHOD JE ZARADENÝ DO KALENDÁRA IVV

TRASY
P1 - 10 km - Stará Turá, Dubník, Stará Turá
P2 – 15 km - Strání - Květná (ČR) - Veľká Javorina - Stará Turá
P3 – 30 km - Nová Bošáca - Lopeník - Nová Hora - Květná - Veľká Javorina - St. Turá
P4 – 30 Alternatíva k P3  - z Bošáce cez Rolincovú na Novú Horu
Pre horské bicykle:
C1 – 67 km - Stará Turá - V. Javorina - Kamenná búda - Javorník - Hrubá Vrbka - 
Kuželov - Poľana - Myjava - Poriadie - Stará Turá

PREZENTÁCIA
Na všetky trasy pred mestským úradom 
6:45 – 7:20 h P3, P4 – odchod autobusu 7.20
7:00 - 8:00 P1-P2 cyklo – odchod autobusu 8.00
8:00 - 8:15 na P1
Autobus počká na železničnej stanici na vlaky od Myjavy a od Nového Mesta nad 
Váhom príchod 7.03. Účastníkov odvezie na štart.
DOPRAVU AUTOBUSOM NA ŠTART JEDNOTLIVÝCH TRÁS ZABEZPEČÍ PORIADATEĽ.

CIEĽ všetkých trás je v ŠPORT PUBE na štadióne  do 18.00 h

ŠTARTOVNÉ
P1 a cyklo dospelí - 1,- EUR. Mládež do 15 rokov a členovia KST (platný preukaz) 
– 0,5 EUR
P2 - P4 – dospelí - 2,- EUR. Mládež do 15 rokov a členovia KST (platný preukaz) – 
1,5 EUR.
Prosíme, prineste si drobné

OBČERSTVENIE
Z vlastných zásob
Pohostinské občerstvenie - Stará Turá, Květná (české koruny), V. Javorina.
Usporiadateľ podáva občerstvenie na V. Javorine a v cieli.

TRASA POCHODU
Pochoduje sa po cestách vyznačených turistickými značkami a vlastným značením 
v oblasti Bielych Karpát. Trasy sú turisticky príťažlivé, na 10 a 15 km vhodné pre 
rodiny s deťmi. Po absolvovaní trasy bude udelený pamätný list. Oblasť pochodu je 
v turistickej mape: 
Mapa č. 129 Malé Karpaty – Bradlo M 1:50 000, Mapa č. 107 Biele Karpaty – Trenčín 
M 1:50 000

UPOZORNENIE
Každý účastník ide na vlastnú zodpovednosť. Trasy prechádzajú aj po hranici, preto 
je nutný platný občiansky preukaz alebo pas a odporúčame Európsky preukaz 
zdravotného poistenia (EPZP).

POZNÁMKA
V cieli po pochode je možné sa zregenerovať na plavárni 1,75 
EUR, alebo v saune 3,5 EUR. Otvorené od 12.00 h. www.kstst.sk

pokračovanie na str. 15
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2003, ktoré sú dopĺňané mladšími (2004, 
2005 aj 2006), hodnotíme sezónu ako 
dobrú a doterajšie tretie miesto v tabuľ-
ke ako primerané našim možnostiam. 
Najväčším konkurentom v boji o tretie 
miesto je družstvo ŠBK Šamorín, ktoré 
zatiaľ nazbieralo 33 bodov a čakajú ho 
ešte zápasy proti Nitre a Novému Mestu 
n/Váhom. V uvedenej súťaži boli ďalej pri-
hlásené družstvá BK AŠK Slávia Trnava 
(5. m.), BKM Junior UKF Nitra (6. m.) 
a BK Petržalka (7. m.).

Celkovo môžeme povedať, že táto 

sezóna je veľmi úspešná. Byť medzi naj-
lepšou štvoricou na Slovensku, a to hneď 
v dvoch kategóriách a najlepšou šesticou 
v starších mini, je snom i takých basket-
balových velikánov ako Košice, Banská 
Bystrica, či Nitra. Niektoré dievčatá boli 
za svoju snahu a dosiahnuté výsledky 
pozvané do reprezentačných výberov. 
V kadetkách sa táto česť dostala Eme 
Mihaljevičovej a Laure Horváthovej, 
v starších žiačkach zasa Simone 
Majtásovej, Stanislave Košarišťanovej, 
Adriane Moravčíkovej a Izabele Grňovej, 
pričom trénerom ich družstva U15 je náš 
tréner Tomáš Kačmarik.  MBK Stará Turá

Čistenie okolia Dubníka
Dňa 12.4.2014 sa uskutočnil 
v poradí už 3. ročník dobrovoľ-
níckej aktivity so zameraním na 
vyčistenie a kultiváciu životné-
ho prostredia v priľahlých lesoch 
jazera Dubník. Akcia bola zor-
ganizovaná občianskym združe-
ním Krajina Karpaty ako súčasť 
širšieho programu, ktorý trvá 
už 10 rokov. Odvahu a ocho-
tu zberať odpad v okolí Starej 
Turej našlo asi 60 dobrovoľníkov, 
z toho bolo 30 detí zo základnej 
školy. Tradične akciu podporili 
svojou účasťou aj dobrovoľníci 
z Čachtíc a Piešťan. Na území 
približne 80 ha bolo vyzberané 
1100 kg rôzneho odpadu, z čoho 

najväčší objem tvorili PET-fľaše 
a rôzne plasty. Dobrovoľníci 
z turistického oddielu zlikvido-
vali 3 nelegálne skládky a vyčis-
tili okolie v jarkoch na vaďovskej 
ceste. Najmladší zberači, deti zo 
základnej školy spolu s rodič-
mi, zberali hlavne v okolí jazera 
Dubník. Pri penzióne Hájenka 
všetkých čakalo občerstvenie so 
zaujímavými aktivitami ako sú 
jazda na koni, lukostreľba a lesné 
hry pod vedením skúsených les-
ných pedagógov. Deti  za aktivitu 
dostali od OZ Krajina Karpaty 
darček. 

Je potešiteľné, že je stále veľa 
ľudí, ktorých zaujíma ich okolie 

a nie je im ich životný priestor 
ľahostajný. Všetkým účastní-
kom za to patrí veľká vďaka. 
Osobitne treba poďakovať pani 
učiteľke Mgr. Haverovej za zor-
ganizovanie detí, „úderníkom“ 
z turistického oddielu, známemu 
sokoliarovi a lukostrelcovi Ing. 

Málkovi,  partii majiteľov koní 
a jazdcov z Vrboviec, Technickým 
službám, a v neposlednom rade 
všetkým sponzorom (MAS 
Kopaničiarsky región, PreVak, 
Medikal).

Ivan Durec 
www.krajinakarpaty.sk, FB

Čo je nové v našej škole
• Dňa 18.3.2014 sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo 

obvodné kolo pytagoriády, kde sme získali pekné umiest-
nenia. Žiačka 3.B triedy P. Sadloňová sa umiestnila na 
2. mieste, žiak 3.B triedy S. Báleš získal 9. miesto a žiak 
4.C triedy H. Závodský sa umiestnil na 4. mieste.

• Dňa 19.3.2014 prebehlo okresné kolo florbalu, kde sa naši 
žiaci umiestnili na 2. mieste.

• Dňa 2.4.2014 prebehlo v Novom Meste nad Váhom 
krajské kolo geografickej olympiády, kde sme mali 7 
úspešných riešiteľov: 2. miesto- P. Truhlík, 3. miesto- D. 
Pribišová a M. Redajová, 5. miesto- D. Schindler, 7. miesto 
– M. Mikuš, 10. miesto- V. Vávrová, 12. miesto- A. Miko.

• Keďže 2. apríla si pripomíname SVETOVÝ DEŇ 
DETSKEJ KNIHY a zároveň narodenie dánskeho rozpráv-
kara H.CH. Andersena, žiaci 4.A pod vedením p. učiteľky 
Vierky Biesikovej vyhlásili na 1. stupni súťaž o „Naj... kni-
hu“, do ktorej sa zapojilo veľké množstvo žiakov. Najstaršia 
kniha bola vydaná v roku 1776, najľahšia kniha vážila 
10 gramov. Okrem tejto súťaže triedne učiteľky čítali spolu 
s deťmi knihy od H. Ch. Andersena a výtvarne ich spra-
covávali. Žiaci 2. stupňa strávili noc s rozprávkami H.CH. 
Andersena v hoteli Lipa. 

• Žiaci 4. ročníka navštívili izbu sestier Royových, niekoľko 
hodín strávili v spoločnosti p. Benianovej, ktorá spolu 
s deťmi tvorila jarné dekorácie.

• Dňa 9.4.2014 bolo u nás: „Múzeum na kolesách“, prostred-
níctvom ktorého sa deti dozvedali o 2. svetovej vojne a zá-
roveň si mohli vyskúšať aj rôzne uniformy z tohto obdobia.

• Dňa 11.4.2014 sa naša škola pod vedením p. učiteľky 
M. Holotovej zapojila do „Dňa narcisov“, kde 6 hliadok 
vyberalo od ľudí a žiakov dobrovoľný príspevok na fi-
nancovanie Ligy proti rakovine. Počas tohto dňa hliadky 
vyzberali 2579,19 €. V tento aprílový deň sa uskutočni-
lo krajské kolo anglického divadla: „Jazykový kvet“, kde 
naši žiaci 1. a 2. stupňa získali 1. miesto a pokračujú v ce-
loslovenskom kole. Žiaci 1. stupňa absolvovali plavecký 
výcvik a v rámci „Dňa Zeme“ sa zapojili do skrášľovania 
nášho okolia.

Mgr. Dana Pribišová

 Veľkonočný strelecký pretek 
žiakov a dorastencov

Dňa 16.4.2014 sa v telocvični  ZŠ 
v Starej Turej konal strelecký súboj 
žiakov pod záštitou Nadácie ŽI-
VOT a v spolupráci so Streleckým 
klubom v Starej Turej.

Preteku sa zúčastnilo 35 strelcov zo ZŠ 
Kunovice v ČR, Podolia, Starej Turej 
a SOŠ v Starej Turej. Vyhodnotení boli 
traja najlepší strelci v každej kategórii, 
ale každý si odniesol malú čokoládovú 
pozornosť. Ďakujeme ZŠ Podolie za za-
požičanie sklopných súprav na súťaž, 
žiakom SOŠ za zhotovenie krásnych dip-
lomov a ZŠ Kunovice za krásnu praktic-
kú ukážku v streľbe z fotopušiek.

Pri tejto príležitosti bolo vyhod-
notenie najlepšieho strelca streleckého 
krúžku, ktorým sa stala Kristína Klčová 
a získala krásnu medailu na pamiatku.

Preteky rozhodovali Peter Milata 
A-201 a Ing. Emil Recký. P. Milata

Výsledková listina Veľkonočného 
streleckého preteku žiakov

Dorastenci do 18 rokov:
1 Klčová Kristína ZŠ Stará Turá
2 Zelenka Tadeáš SOŠ Stará Turá
3 Peter Radovan SOŠ Stará Turá
Preteku sa zúčastnilo 11 strelcov.

Starší žiaci do 14 rokov:
1 Bobocký Marcel ZŠ Stará Turá
2 Chudík David ZŠ Stará Turá
3 Pyšná Adriana ZŠ Podolie
Preteku sa zúčastnilo 13 strelcov.

Mladší žiaci do 12 rokov
1 Vaškovič Matúš ZŠ Stará Turá
2  Durec Ján ZŠ Stará Turá
3  Pelikán Petr ZŠ Kunovice
Preteku sa zúčastnilo 11 strelcov.

pokračovanie zo str. 14
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TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 0910 918 985

0903 732 436
0910 918 985
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www.tepovanie-upratovanie-nm.sk

V mesiaci máj si vždy 
v druhú nedeľu pripomí-
name vzácny deň, a to 
Deň matiek. Všetkým 
mamám, starým mamám, 
ale aj nastávajúcim 
mamičkám prajeme 
z redakcie hlavne veľa 
zdravia a šťastia v kruhu 
svojich rodín.  Prajeme 
tiež, aby im tie ich ratolesti, 
či už veľké alebo malé, robili 
zo života iba radosť a na tvári vyčarovali iba samé úsmevy. K sviatku 
pridávame i báseň od pani Janky Trúsikovej.

M A M A
Mama, jemné ruky 

na mojom líci,
starostlivá vráska,
čo sa tiahla tvárou.

Mama pohladí,
pozdvihne ti zlé dni,

nikdy nezradí
a chápe tvoje sny.

Mama s obavou,
keď choroba ťa skolí,

chytí čelo rukou,
hľadá liek, keď bolí.

Mama keď čaká ťa,
nemeria nikdy čas,
zostarla vráska tá,

jej lásky je kus v nás.
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2013/2014
pri objednaní celej fúry je doprava

do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou


