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

Vážení spoluobčania,
opäť prichádza čas najkrajších sviat

kov v roku, Vianoc. Decembrové svia
točné dni sú vždy výnimočné, pretože sa 
stretávame so svojimi blízkymi a hodno
tíme spoločne rok, ktorý sa pomaly blíži 
ku koncu. Hovoríme o radostiach, ale 
aj útrapách, ktoré nás počas roka stretli, 
o úspechoch, ale aj omyloch, ktoré sme 
zažili, o cieľoch, ktoré sme dosiahli či 
chceme dosiahnuť v novom roku.

Mnoho cieľov a vízií mala na tento 
rok aj naša samospráva. Ich realizácia 
by však bez Vašej pomoci nebola mož
ná, a preto Vám ďakujeme za podporu 
nášho mesta. Každým rokom v  ňom 
vidíme ďalší kus urobenej práce a som 
presvedčený, že to tak bude aj naďa
lej. V  uplynulom roku sme do
končovali úpravy na centrálnej 
mestskej zóne. V  rámci roko
vaní so Správou ciest TSK sme 
sa dočkali aspoň čiastočných 
opráv ciest do miestnych častí 
Súš a Papraď. V druhom 
polroku sa začalo s reali
záciou rekonštrukcie pavi
lónu špeciálnych učební, 
ktorý bude po  úpra
vách slúžiť mater
skej škole. Do konca 
roka majú byť do
končené aj dve nové 
parkoviská, a  to 
p r i  r í m s k o 

katolíckom kos
tole a  na  Ulici 
SNP pri by

tových domoch 263 a 264. V tejto časti 
mesta sa buduje aj multifunkčné ihris
ko, ktoré nahradí chátrajúci asfaltový 
povrch.

Rok 2012 bol pre naše mesto aj ro
kom výnimočných udalostí. Pripomínali 
sme si 620. výročie od prvej písomnej 
zmienky o meste, ale aj 50 rokov od za
loženia Domu kultúry Javorina. V júni 
sme sa stali svedkami, v dejinách mes
ta, ojedinelej udalosti, vysvätenia novej 
časti cintorína.

V júni schválilo zastupiteľstvo veľmi 
dôležitý dokument, Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta na roky 2012 

– 2016. Jeho cieľom je skvalitnenie a roz
šírenie opatrovateľskej služby v meste. 

V rámci sociálnej oblasti bola vo 
februári ľuďom v núdzi poskyt
nutá štátna potravinová pomoc.

Nie všetky projekty sa však 
podarilo zrealizovať. Neboli 
zverejnené výzvy z  EÚ, vďa

ka ktorým by bolo možné 
realizovať pripravený pro
jekt čističky odpadových 

vôd a  nezačala sa ani 
výstavba nájomných 

bytov, ktorá bude po
sunutá do budúceho 
roka.

Dúfam,  že 
činností, ktoré 
skvalitnia život ob

čanov v našom 
meste bude aj 
v  novom roku 

pribúdať. Všetko záleží na  aktívnej 
spolupráci poslancov mestského zastu
piteľstva, členov komisií, pracovníkov 
mestského úradu, pracovníkov usta
novizní, ktoré patria pod kompetenciu 
mestského úradu a v neposlednom rade 
aj na spolupráci s Vami, našimi občanmi.

Želám všetkým obyvateľom Starej 
Turej, spolupracovníkom, poslancom, 
priateľom a  známym veselé Vianoce, 
plné pokoja, radosti a oddychu a šťastné 
vykročenie do Nového roka 2013.

Ing. Ján Kišš, primátor mesta
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Benefičný koncert nadácie ŽIVOT 
2. december, 15.00 h., DK Javorina

Vianočný koncert ZUŠ
4. december, 17.00 h, 
kaviareň DK Javorina

Vianočný koncert Maroša Banga
14. december, 18.30 h, evanjelický kostol

Vianočný koncert Fragile
17. december, 18.00 h, veľká 
sála DK Javorina
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Výročná členská 
schôdza MFK 
Stará Turá
14. december, 17.00 h, MsÚ

Štefanský výstup 
na Veľkú Javorinu
26. december, Veľká Javorina

Silvestrovský výstup 
na Veľkú Javorinu
31. december, Veľká Javorina
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Mikuláš na Nám. 
slobody
5. december, 15.00 h, 
Námestie slobody

Vianočný trh
15. december, 
Námestie slobody

Silvestrovský ohňostroj
31. december, 23.50 h, 
Námestie slobody
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 25. 10. 2012 sa uskutočnilo 

XXII. zasadnutie MsZ. Poslanci pre
rokovali a vzali na vedomie Správu 
z kontroly plnenia uznesení prija
tých na XX. – XXI. zasadnutí MsZ. 

V rámci rokovania 
o majetkových záležitostiach 
MsZ schválilo:
a) návrh:
• na  vysporiadanie straty v  spo

ločnosti Mestský športový are
ál, s. r. o. /ďalej MŠA/, Stará Turá,

• na vklad majetku mesta  budo
vy kolkárne, do MŠA, s. r. o., Stará 
Turá,

• návrh na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na pozemok parc. č. 443/1 
a uzatvorenie zmluvy o budúcej 
nájomnej zmluve na  pozemok 
parc. č. 440/1, na ktorých bude 
postavený bytový dom spoloč
nosti STINEX, s. r. o., Nové Mesto 
nad Váhom,

• na odpredaj nasledovného nehnu
teľného majetku mesta Stará Turá 
spoločnosti MŠA, s. r. o., Stará 
Turá:

 › štadión – trávnaté ihrisko
 › štadión – ľahkoatl. dráha
 › štadión – doskočisko I
 › štadión – doskočisko II
 › vstup. brána – futb. štadión

• návrh na bezodplatný prevod po
zemkov od Slovenského pozem
kového Bratislava do  majetku 
mesta Stará Turá,

• na  zrušenie uznesenia č.  3 
– XXI/2012,

• návrh na  zrušenie uznesenia 
č. 16XX/2012

• návrh cien za výkup pozemkov 
v zóne pre výstavbu DRAHY

b) žiadosť:
• Ing. Vladimíra Dingu, bytom 

Stará Turá o odkúpenie časti 
pozemku,

• Miroslava Mikulca a  Michaely 
Mikulcovej, bytom Stará Turá 
o odkúpenie časti pozemku,

• Ing. Ľuboša Chudého, bytom 
Stará Turá, o prenájom časti 
pozemku

• spoločnosti EUR MED 
Slovakia, s. r. o., o povolenie 
opravy účelovej komunikácie 
na vlastné náklady.

c) zámer:
• odpredaja časti pozemku 

Ing. Jozefovi Bublavému a manž. 
Mgr. Júlii Bublavej, bytom Stará 
Turá

d) zámenu pozemku:
• Ing. Ľuboša Chudého, bytom 

Stará Turá.

Neboli schválené 
nasledovné žiadosti:
• Miroslava Ščasného, bytom Stará 

Turá o odkúpenie pozemku,
• Branislava Koštiala, bytom Stará 

Turá o odkúpenie pozemku,

• Milana Baču, bytom Senec o od
kúpenie časti pozemku,

• Róberta Sadloňa a manž. Aleny, 
bytom Stará Turá o  odkúpenie 
pozemku.

Ďalej poslanci schválili návrh 
na prenájom majetku mesta Stará 
Turá do MŠK, o. z., Stará Turá. Jedná 
sa o  prenájom prírodnej ľadovej 
plochy vrátane budovy a pozemku 
pod touto plochou, chodníka pred 
kolkárňou a pozemkov pod trénin
govým ihriskom. Vzali na  vedo
mie informácie o výsledku verejnej 
súťaže na  odpredaj nehnuteľností 
a zároveň menovali komisiu na vy
hodnotenie obchodnej verejnej sú
ťaže v nasledovnom zložení:

• Mgr. Peter Škriečka 
• Ing. Richard Bunčiak
• Janka Trúsiková
• Marek Mlynek
• MUDr. Lýdia Michalcová.

V ďalšej časti rokovania 
vzali poslanci na vedomie 
nasledovné materiály:
• Správu audítora o overení účtov

nej závierky mesta Stará Turá,
• Informáciu o aktuálnom hospo

dárení mesta,
• Správu z  kontrol vykonaných 

od XVIII. zasadnutia MsZ,
• Upozornenie prokurátora k VZN 

č. 5/1998 – Nar. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a tr
hový poriadok.

Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie s pripomienkami návrh 
programového rozpočtu mesta Stará 
Turá a jeho rozpočtových organizá
cií DK Javorina a Technických slu
žieb. Programové rozpočty sa budú 
opätovne predkladať na nasledujúce 
zasadnutie.

Schválené boli nasledovné 
záväzné dokumenty:
• Hodnotenie a aktualizácia Plánu 

hospodárskeho a sociálneho roz
voja mesta Stará Turá na  roky 
2007 – 2013,

• Všeobecné záväzné nariade
nie mesta č.  13/2012  Nar. 
O obecných bytoch. VZN upra
vuje postup prenajímateľa pri 
prenajímaní obecných bytov, 
podmienky prideľovania nájom
ných bytov ako i zásady výberu 
podnájomníkov.,

• Všeobecné záväzné nariadenie 
mesta č. 16/2012 – Nar. O pod
mienkach držania psov. Týmto 
VZN sa podrobnejšie upravujú 
podmienky držania psov na úze
mí mesta Stará Turá s výnimkou 
služobných psov používaných 
podľa osobitných predpisov.,

• Všeobecné záväzné nariade
nie mesta č.  17/2012 – Nar. 

O vytváraní zdravého životného 
prostredia a  o  zeleni na  území 
mesta Stará Turá. Účelom tohto 
všeobecne záväzného nariade
nia je v rámci právomoci mesta 
a v súlade s platnými právnymi 
predpismi usmerňovať vytváranie 
a zabezpečovanie zdravého život
ného prostredia v k.ú. Stará Turá.,

• Všeobecné záväzné nariadenie 
mesta č. 18/2012 – Nar. O posky
tovaní sociálnych služieb a výške 
úhrady za sociálne služby. Týmto 
všeobecne záväzným nariadením 
/ďalej VZN/ sa upravuje pôsob
nosť mesta Stará Turá vo veciach:
a) rozhodovania o  odkázanos

ti na  opatrovateľskú službu 
a sociálnu službu poskytova
nú v zariadení opatrovateľskej 
služby /ďalej len ZOS/,

b) poskytovania opatrovateľskej, 
odľahčovacej služby a sociál
nej služby v ZOS,

c) spôsobu určenia a výšky úhra
dy za poskytovanie uvedených 
sociálnych služieb,

d) stanovenia výšky úhrady 
za donášku stravy do domác
nosti fyzickej osoby /ďalej FO/ 
na území mesta a miestnych 
častí, ktorá má ťažké zdravotné 
postihnutie /ďalej ŤZP/, ne
priaznivý zdravotný stav ale
bo dovŕšila dôchodkový vek.,

• Všeobecné záväzné nariadenie 
mesta č. 20/2012 – Nar. O urče
ní výšky dotácie na  prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej ume
leckej školy, dieťa materskej ško
ly a  dieťa školského zariadenia 
a o určení výšky mesačných prí
spevkov žiakov a zákonných zá
stupcov detí a žiakov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a škol
ských zariadeniach, ktorých zria
ďovateľom je mesto Stará Turá. 
Týmto VZN sa stanovuje výška 

mesačného príspevku za  pobyt 
dieťaťa v materskej škole, výšku 
príspevku zákonného zástupcu 
žiaka a  dospelej osoby na  čias
točnú úhradu nákladov spojených 
so štúdiom v základnej umeleckej 
škole, výšku mesačného príspev
ku na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť školského klubu detí 
a  centra voľného času a  výšku 
príspevku na  čiastočnú úhradu 
nákladov na  stravu v  školskej 
jedálni.

• Všeobecné záväzné nariadenie 
mesta č.  21/2012 – Nar. O  re
gulatívoch územného rozvoja 
Mesta Stará Turá, ktorým sa vy
hlasuje záväzná časť „Územného 
plánu Mesta Stará Turá“. Týmto 
VZN sa vyhlasuje záväzná časť 
„Územného plánu Mesta Stará 
Turá“, ktorá je definovaná ka
tastrálnym územím Mesta Stará 
Turá, ako i hlavné zásady funkč
ného využívania, priestorového 
usporiadania a limity využívania 
územia.

V  záverečnej časti zasadnutia 
boli schválené opatrenia na  zá
klade upozornenia prokuráto
ra k  voľbe hlavného kontrolóra. 
Ďalej bola schválená zmena názvu 
predmetu podnikania v zakladateľ
skej listine obchodnej spoločnosti 
TECHNOTUR, s. r. o., Stará Turá. 
Táto zmena sa vykonáva z dôvodu, 
že Ministerstvo vnútra SR zmeni
lo zásady pri poskytovaní dotácií 
na odstránenie systémových porúch 
bytových domov z  prostriedkov 
štátneho rozpočtu. Poslanci schvá
lili dotáciu športovému klubu mesta 
– Kolkársky klub Stará Turá vo výš
ke 804 €. Schválené bolo vytvorenie 
pracovnej skupiny pre prípravu štú
die rekonštrukcie a prístavby MsÚ.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Pozvánka
V tomto predvianočnom období má už v našom meste každoročne 
trvalé miesto benefičné podujatie, ktoré organizuje Nadácia ŽIVOT 
v spolupráci so staroturianskymi školami a Domom kultúry Javorina. 
Prijmite v tomto čase naše pozvanie

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT
ktorý sa uskutoční v nedeľu 2. decembra 2011 o 15.00 hod. 

v DK Javorina. V programe vystúpia žiaci staroturianskych škôl. 
Vstupné na podujatie je dobrovoľné.

Správna rada nadácie chce zároveň poďakovať všetkým – podnika-
teľom, fyzickým i právnickým osobám, ktorí ste v priebehu tohto roka 
prispeli finančnou čiastkou na konto nadácie prostredníctvom Detskej 
organizácie FÉNIX Stará Turá, či už formou daru alebo odviedli svoje 
2 % daní za rok 2011 pre naše deti a mládež. Finančné prostriedky sú 
rozdeľované v zmysle štatútu nadácie na rôzne mimoškolské podujatia 
v našom meste v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.

Ing. Iveta Petrovičová, správkyňa nadácie
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Kopaničársky 
jarmek plný vôní

Tradícia remeselných trhov 
si v Starej Turej našla svoje pev
né miesto. Každý trh sa koná 
v inom ročnom období a prináša 
nielen nových remeselníkov, ale 
rôznorodé a pre každé obdobie 
príznačné výrobky. V piatok 26. 
októbra sme sa už po druhýkrát 
stretli na trhu priamo v budove 
Domu kultúry Javorina. Tu sme 
sa skryli pred nástrahami poča
sia. Jesenný remeselnícky trh zís
kal nový charakteristický názov: 
„Kopaničársky jarmek“. Celú 
realizáciu mal opäť v rukách ši
kovný personál Domu kultúry 
Javorina v spolupráci s mestom 
Stará Turá, technickými služba
mi mesta Stará Turá a  dobro
voľníkmi. Heslo trhu bolo veľmi 
jednoduché: „Zachovaj a uč!“

Už od  rána sa všetky po
schodia domu kultúry zaplnili 
remeselníkmi, ktorý predvádza
li nielen svoje šikovné ruky, ale 
ponúkali aj množstvo svojich 
výrobkov na predaj. V ponuke 
boli rôzne dekorácie, drevené 
výrobky, keramika, bižutéria, 
ale aj pracovné nástroje a hračky. 

Kopaničárskym jarmokom 

sa však najmä niesli chutné vône. 
Návštevníci si mohli pochutnať 
na sladkých pampúšikoch, lan
gošoch, lokšoch, držkovej po
lievke, guláši a kapustnici. Pred 
vchodom do  „kulturáku“ zase 
rozvoniavala medovina. Kto 
vošiel do vnútra, nemohol tým
to vôňam odolať. 

Počas dňa bolo pre náv
števníkov otvorené aj mestské 
múzeum a tiež nová expozícia 
tradičného bývania. V  útulnej 
izbe ste sa mohli dozvedieť viac 
o tom, ako bývali naši predkovia. 
Exponáty v  múzeu záujemcov 
predviedla pani Ondrášiková 
a tradičnou izbou našich pred
kov sprevádzala p. Durcová. Pre 
deti boli opäť pripravené tvorivé 
dielne, ktoré si vzali pod svoje 
krídla žiaci z výtvarného odboru 
základnej umeleckej školy. 

O  zábavu sa už tradične 
starali domáce ľudové hudby 
Turanček a Polun a harmonikár 
Paľko Bako. K ich spevu sa však 
postupne pridávali aj návštevníci 
a vytvárali tak úžasnú atmosfé
ru, ktorá lákala do vnútra domu 
kultúry stále viac a  viac ľudí. 

Ešte pred začiatkom trhov sme 
vyhlásili súťaž o najlepšiu domá
cu štrúdľu. Do súťaže sme mali 
prihlásených 5 štrúdlí. Po ochut
návkach trojčlennej poroty sa 
víťaznou stala štrúdľa Michala 
Chlebíka. Víťazovi ešte raz sr
dečne gratulujeme!

Podľa prvotných reakcií sa 
Kopaničársky jarmek páčil náv
števníkom a spokojní boli aj re
meselníci. Dúfame, že pozitívne 
reakcie budú pri ďalších trhoch 
len pretrvávať a organizačný tím 
Vám opäť prinesie niečo nové, čo 
Vás poteší.

Lívia Boorová

Spoločne sme si 
spomenuli na našich 

zosnulých
Začiatok novembra je vždy 

časom, kedy si nielen v  na
šich mysliach, ale aj zapálením 
sviečky a položením kvetov či 
venca, spomíname na  našich 
zosnulých. Spomíname pri ich 
hroboch, chvíľočku postojíme, 
pomodlíme sa, zamyslíme sa nad 
príhodami, ktoré sme spoločne 
prežili. A takto aspoň v našich 
srdciach zostávajú naďalej živí. 
Pri príležitosti Pamiatky zosnu
lých a Sviatku všetkých svätých 
sa tradične stretávame aj v mes
te Stará Turá na  spomienko
vom ekumenickom podujatí 
v dome smútku. K prítomným 
sa v  stredu 31. októbra priho
vorili predstavitelia staroturian
skych cirkví – Mgr.  Radomír 

Vařák z evanjelickej a. v. cirkvi 
a Mgr. Daniel Vachan z rímsko – 
katolíckej cirkvi. Na podujatí sa 
prítomným občanom prihovoril 
aj primátor mesta Ing. Ján Kišš. 
Priestor na zamyslenie nám pri 
hĺbavým básňach ponúkla člen
ka Zboru pre občianske záleži
tosti, pani Marta Adamusová. 
Aktéri spomienky sa potom 
spoločne presunuli ku krížu, kde 
položili veniec a pomodlili sa. 
Na záver podujatia prítomným 
hosťom a občanom poďakova
la za účasť na podujatí zástup
kyňa primátora, Mgr.  Soňa 
Krištofíková. Za dôstojnú prí
pravu podujatia ďakujeme pani 
Michalíkovej z  domu smútku.
 Lívia Boorová

Ručne vyrábané bábky

Domáci remeselník
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Nadácia TV JOJ ocenila 
výtvarníkov zo ZUŠ Stará Turá

Nadácia TV JOJ oslávila svoje piate vý
ročie celonárodnou výtvarnou súťažou, pre 
žiakov základných a základných umeleckých 
škôl, pod názvom “Veľké športové momen
ty“. Mladí výtvarníci mali zachytiť pôvab 
a dynamiku akéhokoľvek športu, športového 
nasadenia, koncentrácie na výkon či radosť 
a nadšenie z úspechu.

Ambasádori projektu, moderátorka 
hlavného spravodajstva TV JOJ Adriana 
Kmotríková, televízny moderátor Vlado 
Voštinár, grafička a  dizajnérka TV JOJ 
Veronika Ličáková a ďalších 52 ľudí podie
ľajúcich sa na vysielaní TV JOJ a Plusky, sa 
museli popasovať nielen s výberom najlep
ších prác z celého Slovenska, ale aj s 6 ho
dinovým rozbaľovaním pošty, vážiacej viac 
ako 40 kilogramov. Do súťaže sa totiž zapo
jilo viac ako 1000 autorov zo 103 základných 

a umeleckých škôl.
Motivácia pre žiakov bola veľká. Ako sa 

vyjadril Ľuboš Sarnovský, manažér Nadácie 
TV JOJ „Najlepšie práce publikujeme v ex
kluzívnom charitatívnom kalendári Nadácie 
TV JOJ pre rok 2013“. A nielen to.

Táto súťaž bola výzvou i pre žiakov vý
tvarného odboru ZUŠ v Starej Turej a ich 
p. učiteľku Mgr. M. Lacovú, ktorí sa do nej 
s  chuťou a úspešne zapojili. Trocha neši
kovný brankár, ktorý pustil „gól“, prinie
sol diplom a finančný dar talentovanému 
Tomáškovi Vandlíkovi a tiež to isté ocenenie 
získali i dve kresby „basketbalistiek“ od mla
dej autorky Ivany Janigovej. Práce zaradili 
do pripravovaného oficiálneho kalendára 
nadácie TV JOJ.

Nadácia TV JOJ podporuje nielen 
výtvarné talenty, ale i  tých, ktorí týmto 

talentom pomáhajú. A tak zároveň s ocene
ním žiakov, bol finančne podporený i výtvar
ný odbor ZUŠ v Starej Turej.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďal
ších úspechov. ZUŠ Stará Turá

Aj Turanček je súčasťou 
staroturianskych trhov

Na  Starej Turej sa 26. ok
tóbra uskutočnil Kopaničársky 
jarmek, ktorý sa koná každú 
jeseň vďaka organizácii Domu 
kultúry Javorina a nášho mesta. 
Každoročne sa tu teda stretnú 
rôzni remeselníci a  reprezen
tujú svoje výrobky. Mohli sme 
vidieť krásne drevené hrač
ky, magnetky, poličky a police. 
Taktiež sa ukázali šikovné ruky 
čipkáriek na detailne spravených 
obrúskoch. Ako občerstvenie 
nám rozvoniavali langoše, ka
pustnica so skvelými klobáska
mi a kto mal smäd, mohol ho 
uhasiť dobrým čajom, vínom či 
inými nápojmi, ktoré bývajú tra
dične podávané. K dobrej nálade 
samozrejme nesmie chýbať ani 
dobrá muzika v podaní členov 
ĽH POLUN a ĽH TURANČEK 

a pripojil sa aj harmonikár Paľko 
Bako. Spoločne teda vytvorili 
príjemnú atmosféru a  zabavili 
seba a aj druhých.

Našťastie Dom kultúry 
Javorina a  naše mesto kaž
doročne organizujú viac po
dobných akcií. Najbližšie nás 
čakajú vianočné trhy spojené 
s  tradičnou zabíjačkou, ktoré 
sa väčšinou konajú druhý de
cembrový týždeň, tento rok to 
bude v  sobotu 15. decembra. 
Cez vianočné trhy je atmosfé
ra asi najkrajšia, pretože ak sa 
podarí, napadne sneh a všetko 
bude krásne biele. Medzi stán
kami bude rozvoniavať hriatô, 
medovina, varené víno či grog. 
A aby nám neškvŕkalo v bruchu, 
v sobotu, keď sa koná zabíjačka, 
je možnosť ochutnávky čerstvo 

pripravených produktov. Všade 
vládne vianočná pohoda a ľudia 
majú možnosť sa stretnúť so svo
jimi blízkymi. Čo sa týka zábavy 
každý rok sa snaží ĽH POLUN 
aj ĽH TURANČEK zúčastniť sa 
tejto akcie a pridať svoje želiezko 

do ohňa dobrej nálady. Väčšinou 
sa pridá aj harmonikár Paľko 
Bako a zhruba každé dva roky 
aj naši susedia z Kunovíc so svo
jimi folkloristami.

M. Adásková

Bezplatné Wi ‑Fi pripojenie na Námestí slobody
V celom priestore Námestia slobody v Starej Turej je od 12. 

novembra 2012 dostupný wi fi signál na pripojenie do internetu, 
ktorý je bezplatný pre všetkých občanov ako aj pre návštevníkov 
nášho mesta. Do konca roka sa môžu prestavovať parametre tohto 
pripojenia ako napr. dĺžka pripojenia, parametre prenosových 
rýchlostí a podobne.

Prenosová rýchlosť v  sieti internet je download 2  Mbit/s 
a upload 2 Mbit/s. Meno prístupového bodu (wifi hotspot) je 
Mesto_Stara_Tura_Hotspot.

Mesto Stará Turá vybralo dodávateľa na re
alizáciu bezplatného pripojenia do internetu 
na Námestí slobody a celú realizáciu aj finančne 
zabezpečilo. Ďalej bude mesto financovať počas 
celej doby existencie tohto pripojenia aj dátové 
služby pripojenia do internetu. Dodávateľom realizácie pripojenia 
do internetu ako aj poskytovateľom dátových služieb je organizá
cia ICS Systems, s. r. o., Stará Turá.

Ing. Marek Miklovič, správca IS

Tomáško Vandlík

Zabíjačka, r. 2010
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Deň eTwinningu v ZŠ
V rámci dní eTwinningu sa 

žiaci našej základnej školy zú
častnili stretnutia žiakov a uči
teľov ZŠ a SOŠ v SOŠ v Novom 
Meste nad Váhom. 12 žiakov 
našej školy prezentovali svoj 
projekt Animals are our friends 
- Zvieratá sú naši priatelia. 
Na  projekte sme začali praco
vať na začiatku školského roka. 
Partnermi projektu sú školy 
z Rumunska, Poľska, Španielska 
a Turecka. V tomto projekte sa 
žiaci najprv predstavili svojim 
spolužiakom pomocou video
nahrávok a potom im napísali 

o svojich domácich miláčikoch 
a zvieratkách, ktoré sa im páčia. 
Na  projekte budeme pracovať 
až  do  konca januára. Žiaci zo 
ZŠ Odborárska v Novom Meste 
n./V. predstavili projekt o putu
júcom medvedíkovi a  študen
ti zo SOŠ z Nového Mesta nad 
Váhom porozprávali o  náv
števe v  Nemecku. Ďalšou čas
ťou stretnutia boli súťažné hry, 
ktoré pre mladších spolužiakov 
pripravili študenti SOŠ. Pani 
profesorka Mgr. Evka Luptáková 
všetky súťaže vyhodnotila a naj
lepší v  jednotlivých súťažiach 

boli odmenení vecnými cenami. 
Zároveň všetci účastníci dostali 
malé darčeky s logom eTwinnin
gu. Žiaci strávili veľmi príjemné 
dopoludnie, dozvedeli sa viac 
o  práci eTwinningu, nakoľko 
zúčastnení žiaci z  našej školy 

sú v práci na projekte začiatoč
níci. Pani učiteľky si vymenili 
skúsenosti zo svojej práce. Toto 
stretnutie bolo motivujúce nie
len pre žiakov, ale aj ich učiteľov.

Mgr. Elena Čierniková

Mladí hasiči opäť úspešní
Okresný výbor Dobrovoľnej po

žiarnej ochrany v Novom Meste nad 
Váhom usporiadal v mesiaci októ
ber v Zemianskom Podhradí jesen
nú časť mládežníckej hry Plameň. 
Súťažilo sa v siedmich disciplínach, 
a to v hasičskej štafete dvojíc, v hode 
granátom na cieľ, vo viazaní uzlov, 
v  určovaní vecných prostriedkov, 
v  určovaní dopravných značiek, 
v poskytnutí prvej pomoci a v streľ
be zo vzduchovky. Desať členné 
družstvá boli rozdelené do dvoch 
vekových kategórií od 8 do 12 rokov 
a od 13 do 16 rokov. Súťaže sa z ce
lého okresu zúčastnilo 7 družstiev 
mladých hasičov. Dobrovoľný hasič
ský zbor zo Starej Turej ako jediný 
obsadil i kategóriu mladších hasičov. 
V kategórii starších hasičov najviac 
bodov získali dve družstvá mladých 

hasičov, a to družstvo zo Starej Turej 
spoločne s domácim družstvom zo 
Zemianskeho Podhradia. Predseda 
Okresného výboru DPO Bc. Jozef 
Smolinský a podpredseda pre mlá
dež Ing. Štefan Kusenda, poďakovali 
zúčastneným družstvám za vzornú 
disciplinovanosť počas celej súťaže 
a  za  dobrú reprezentáciu svojich 
Dobrovoľných hasičských zborov 
a  obcí. Zvlášť bola vyzdvihnutá 
práca vedúcich kolektívov, ktorí sa 
práci a príprave kolektívov mladých 
hasičov venujú po celý rok. Na záver 
boli odovzdané všetkým družstvám 
ocenenia a už teraz ich predseda OV 
všetkých pozval na jarnú časť mlá
dežníckej hry Plameň. Ku gratulácii 
sa pripája i výbor DHZ Stará Turá 
a touto cestou vyslovuje poďakova
nie p. Petrovi Nemčekovi a Jánovi 

Bendovi, ktorí oba kolektívy na súťaž 
pripravovali. Poďakovanie tiež patrí 
Ing. Michaele Lužnej, Bc. Jozefovi 
Smolinskému a Vladimírovi Jansovi, 

ktorí sa tejto súťaže zúčastnili ako 
rozhodcovia.

Ing. Michaela Lužná 
za výbor DHZ Stará Turá

Parkovisko pri 
rímskokatolíckom 
kostole

Zima už pomaly klope na dvere 
a mesto Stará Turá sa snaží dokon
čiť posledné práce na parkoviskách 
v  našom meste. Najnovšou tako
uto plochou bude parkovisko pri 
rímsko katolíckom kostole, ktoré
ho realizácia začala v októbri tohto 
roka. Celý projekt je financovaný 
z rozpočtu mesta Stará Turá vo výš
ke 31 984 €. Na  základe výbero
vého konania bola za  zhotoviteľa 
stavby vybraná spoločnosť PAK
INVEST, s. r. o., Chrabrany. 

Na  ploche vznikne 17 parko
vacích miest zo zámkovej dlažby 
a  nový chodník, ktorý bude nad
väzovať na chodník pred predajňou 
drogérie. Pri parkovisku by malo byť 
aj nové verejné osvetlenie. Stavba by 
mala byť dokončená do konca roka 
2012. Veríme, že ďalšie parkovisko 
opäť skvalitní podmienky pre vodi
čov v našom meste a uľahčí parko
vanie pri rímsko katolíckom kostole 
a v centre mesta.

Lívia Boorová

Prosba verejnosti o naliehavú pomoc

Odmením poctivého človeka, ktorý usvedčí nehodného podpaľača, 
ktorý mi dňa 19. novembra 2012 v noci v mojej záhrade pri Penzióne 
na mlyne v Starej Turej oproti mestskému úradu na kopci dvakrát vy
strihal do pletiva plota veľkú dieru a vošiel na môj súkromný pozemok 
násilne a zapálil menší drevený záhradný domček, ktorý celý uhorel 
i napriek zásahu hasičov. Meno poctivého človeka zostane utajené pod 
ochranou zákona. Ani zver nie je takou zákernou hyenou a supom, ako 
človek ničiteľ, ktorý rád ubližuje!

Aj najväčšia šelma a dravec raz do pasce vkročí a prestane ubližovať, 
to je zákon boží, ktorý dobrých ľudí spája, pri sebe ich drží. 

Za úprimnú pomoc ďakujem každému, kto sa o to pričiní, aby 
v našom meste zavládol pokoj, spravodlivosť a ľudské cítenie medzi 
všetkými ľuďmi navzájom si pomôcť vždy a všade, keď je to za potreby.

S úctou a vďakou zostáva Michal Buno a tiež štátna i mestská polícia.

eTwinning v Novom Meste n./V.
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Vzniklo parkovisko 
a pribudne aj 
nové ihrisko

Počet áut v  meste Stará 
Turá z roka na rok rastie. Preto 
sa mesto snaží zvyšovať počet 
parkovacích miest, a tým zlep
šiť podmienky pre svojich ob
čanov – vodičov. V súčasnosti 
vznikla nová spevnená plocha 
na parkovanie na ulici SNP pri 
bytových domoch č. 263 a 264. 
Parkovisko realizovali Technické 
služby mesta Stará Turá a od za
čiatku novembra na ňom obča
nia už môžu parkovať.

V rovnakej lokalite sa mesto 

rozhodlo zrekonštruovať aj sta
ré detské ihrisko, ktoré už bolo 
nevyhovujúce z hľadiska bezpeč
nosti, ale aj výzoru. Po vybagro
vaní asfaltovej plochy sa mohlo 
začať s realizáciou multifunkč
ného ihriska, ktoré bude mať tar
tanový povrch, sieťové oplotenie 
a viacúčelové športové vybave
nie. Celý projekt je financovaný 
z  rozpočtu mesta Stará Turá. 
Celková výška výdavkov by mala 
byť 34  000 €. Vo výberovom 
konaní bol vybraný zhotoviteľ 

stavby – firma MARO, s. r. o., 
Sučany. Firma začala ihrisko re
alizovať v októbri. Projekt by mal 

byť dokončený do konca decem
bra 2012.

Lívia Boorová

Zlatá medaila a 12 
ďalších ocenení pre 
výtvarníkov ZUŠ 
v Starej Turej z Číny

Davidko Slamka je 6 ročný 
malý „ umelec “, ktorý navštevu
je výtvarný odbor v ZUŠ v Starej 
Turej druhý rok. Spolu so svoji
mi nemenej talentovanými spo
lužiakmi sa zoznamuje nielen so 
základnými vyjadrovacími pro
striedkami vo výtvarnej tvorbe, 
ale i   s technikami, ktoré často 
potrápia i oveľa starších žiakov. 
Hneď v prvom ročníku si vyskú
šal grafický monotyp, ktorého 
jednotlivé časti koloroval. A tak 
vzniklo upršané dielko „Jarný 
dážď“. 

Dnes túto jedinečnú prá
cu môžu obdivovať návštevní
ci v Nan – Hai galérii v Taipei 
na Taiwane, kde sa koná výstava 
tých najlepších prác 43. roční
ka svetovej prehliadky detskej 
umeleckej tvorby, poriadanej 
Združením pre umenie a vzdelá
vanie Čínskej republiky. A nielen 
Davidovu prácu, ale aj ďalších 12 
prác výtvarníkov zo ZUŠ v Starej 
Turej, ktoré vznikli pod vedením 
Mgr. M. Lacovej a  ktorých talent 
oslovil porotu v silnej konkuren
cii viac ako 30 000 prác detí z 53 

krajín sveta. David Slamka získal 
ZLATÚ MEDAILU!

 Certifikátom za svoje vyni
kajúce, kreatívne práce boli oce
není i žiaci:

Lucia Vaňová
Monika Hučková

Michal Durec
Slavomíra Koščová

Jakub Slamka
Dobroslava Pribišová
Karolína Benianová

Martina Skaličanová
Tamara Hoštáková

Gabriela Jankovičová
Tereza Durcová
Martin Sadloň

Táto každoročná prehliadka 
má za cieľ podporovať medzi
kultúrne, vzájomné porozume
nie mladej generácie vo svete, 

prostredníctvom vlastnej ume
leckej tvorby. Svoje olejomaľby, 
akvarely, grafiky, kresby, koláže 
tu prezentujú tisíce detí vo veku 
6 – 15 rokov, ktoré posudzuje 
niekoľko mesiacov medziná
rodná 25 členná porota zložená 
z umelcov, výtvarných pedagó
gov a psychológov. 

Každé získané ocenenie, 
pochvala učiteľa, rodiča, moti
vuje žiakov k ďalšej tvorivosti. 
O tom, že svoju záľubu rozvíjajú 
deti a ich p. učiteľka s nadšením, 
svedčí i viac ako 300 získaných 
ocenení, prevažne medzinárod
ného charakteru. 

Davidkovi, všetkým oce
neným žiakom a  p.  učiteľke 
Mgr. Miroslave Lacovej srdečne 
blahoželáme k  mimoriadnym 
úspechom.

ZUŠ Stará Turá
ocenení žiaci

David Slamka
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Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice októbra 
do polovice novembra 2012?
• Prebehlo niekoľko výukových programov, napr. Netradičná telesná vý

chova (pre 1. a 4. ročníky ZŠ), Zvieratká tety Janky (pre deti 0. ročníka)
• Vo štvrtok 25. 10. oddelenie environmentálnych aktivít zorganizovalo 

pre deti Gaštanyádu. Zúčastnilo sa jej takmer 20 detí, ktoré využili tento 
prírodný prvok ako netradičný materiál v rôznych pohybových súťažiach 
a tiež ako výtvarný materiál pri vytváraní rôznych predmetov

Čo pripravujeme na december 2012?
• V nedeľu 2. 12. sa budeme podieľať na tradičnom Benefičnom programe 

Nadácie ŽIVOT.
• V týždni od 3. do 7. 12. absolvujeme maratón Mikulášskych besiedok 

v MŠ a v Babyclube. 
• Mikulášsky týždeň zakončíme v sobotu 8. 12. akciou Mikulášsky kapor. 

Je to zábavné „vodné a podvodné“ súťažné podujatie pre deti ZŠ v miest
nej plavárni. Zraz účastníkov: 10.00 hod. pred plavárňou. Podmienkou: 
vedieť plávať, plavky a uterák. Pre deti navštevujúce niektorý z krúžkov 

v CVČ je táto akcia zadarmo, ostatní zaplatia za vstup 1 €.
• Podľa ponuky školám prebehnú výukové programy.
• Vo štvrtok 13. 12. si o 15.00 hod. môžu prísť deti do CVČ vyrobiť svo

ju vlastnú vianočnú ikebanu. Potrebný materiál budú mať k dispozícii 
v CVČ, ale môžu použiť i svoj vlastný materiál. 

• V piatok 15. 12. o 15.00 hod. si s deťmi ozdobíme pred CVČ Cévečkovský 
vianočný stromček vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami. 
Tieto ozdoby môžu byť z akéhokoľvek materiálu (prírodného, odpado
vého,.), ktorý musí splniť jedinú podmienku – nesmie byť premokavý. 
Ozdoby deti môžu do CVČ nosiť už vopred. Mená detí, ktoré venujú 
do CVČ takúto vianočnú ozdobu, budú zaradené do zlosovania. Víťaz 
získa „vianočné prekvapenie“.

V mene svojom i v mene zamestnancov CVČ Stará 
Turá želám všetkým malým i veľkým Staroturanom 
krásne Vianoce a veľa zdravia a šťastia v roku 2013

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu
V mesiaci november sme sa stretli 9. 11. 2012. Toto riadne zasada

nie parlamentu prvýkrát viedla naša nová predsedníčka Aďa Poláková. 
Zaoberali sme sa rozdelením do výborov – v tomto roku fungujú 2: výbor 
pre školské záležitosti a výbor pre voľný čas. Veľkú časť nášho zasadania 
tvorilo plánovanie kampane Červené stužky (pri príležitosti svetového dňa 
boja proti AIDS). Dohodli sme si termín, kedy budeme stužky vyrábať 
a akým spôsobom bude v tomto roku rozdávanie červených stužiek vyzerať. 

O rozdávanie stužiek a podávanie informácií k tejto problematike sa posta
rajú po dohode s riaditeľkou školy najstarší členovia parlamentu. V závere 
stretnutia sme sa zaoberali právami detí a hrami na túto tému.

Niektorí členovia parlamentu sa stretli ešte 16. 11. pri príležitosti výroby 
červených stužiek. Súčasťou tohto stretnutia bola i beseda o AIDS. Na konci 
sme absolvovali krátky test z vedomostí o tejto problematike.

Patrice Tomisová, hovorkyňa DPMST

Čo robili naše deti počas jesenných prázdnin?
Počas jesenných prázdnin sme 
pre deti pripravili niekoľko ak
tivít, ktorými sme chceli vyplniť 
ich voľný čas. Počet detí, ktoré 
na  aktivity prišli, nás prekva
pil. Prišlo totiž iba jedno diev
ča. Rozmýšľali sme, čím sa toto 
mohlo stať. Kolegyňa neúčasť 
obhajovala tým, že deti pravde
podobne odcestovali s rodičmi 
k  príbuzným v  rámci „duši
čiek“. Kolega i ja sme to tipova
li na „počítače“. Neustále mi to 
vŕtalo v hlave, a tak som sa hneď 
v pondelok po prázdninách do
hodla s vedením základnej školy 
a urobila som malú anketu u 10 
– 15 ročných detí, teda u detí II. 
stupňa ZŠ. A aký bol výsledok?
Ankety sa zúčastnilo 183 detí, 
z toho 94 dievčat a 89 chlapcov. 
V  dotazníku odpovedali iba 
na 2 otázky: Čomu počas prázd
nin venovali najviac času a čomu 
najmenej času. Mohli si vybrať 
až 3 aktivity z rôznych možností, 
no mali i voľnosť a mohli dopí
sať i činnosti, ktoré v uvedenej 
ponuke neboli. Výsledky som 
rozdelila do 2 skupín: 1. skupi
na 10 – 12 roční, 2. skupina 13 
– 15 roční. 

Z  výsledkov vyplýva, že 10 
– 12 ročné deti boli najviac 
zamestnané:
•  aktivitami s kamarátmi
•  pomáhaním rodičom, starým 

rodičom a domácimi prácami
• pozeraním televízie.
13 – 15 ročné najviac času strávili:
• pri počítači
•  s kamarátmi
•  pozeraním televízie.

Druhá otázka bola položená 
s  opačným zámerom – zistiť, 
čomu deti vôbec nevenovali 
svoj čas.
10 – 12 ročné deti najmenej času 
venovali:
•  učeniu (56 z 88 detí)
• počítaču (36 z 88 detí)
•  čítaniu (35 z 88 detí)
13 – 15 ročné deti sa najmenej 
venovali:
• učeniu (70 z 95 detí)
•  čítaniu (48 z 95 detí)
•  návštevám a cestovaniu s ro

dičmi a starými rodičmi (40 
z 95 detí).

Závery z hore uvedených infor
mácií možno vyvodiť všelija
ké, no osobne si nedovolím zo 

vzorky 183 detí stanoviť koneč
né rezultáty i napriek tomu, že 
mnoho vecí z porovnania jed
notlivých ročníkov jednoznač
ne vyplýva. Napríklad, že čím sú 
naše deti staršie, tým menej číta
jú a viac času trávia pri počítači. 
Alebo čím sú deti staršie, tým 
menej pomáhajú doma a  viac 
sa nudia. Ponechávam na úva
he každého čitateľa (a  hlavne 
rodiča), že či sa tieto výsledky 
zhodujú s deťmi, ktoré majú vo 
svojom okolí, možno vo svojej 

domácnosti. 
Hoci som sa pri spracovávaní 
výsledkov z času načas zarazila 
nad výsledným číslom (napr. pri 
nízkom počte detí pri pohybo
vých aktivitách), po súčte všet
kých detí a všetkých výsledkov 
mi vyšli tieto 2 konečné údaje:
Najmenej sa počas jesenných 
prázdnin deti venovali učeniu 
a najviac kamarátom.
A to je podľa mňa veľmi dobrý 
výsledok. Tak by to malo byť!

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Najviac času som strávil/a: 10 – 12 roční 13 – 15 roční

1. Na výletoch a návštevách (s rodičmi, starými 

rodičmi, príbuznými), cesty „na hroby“.
40% (35 z 88 detí) 33% (31 z 95 detí)

2. S kamarátmi. 55% (48 z 88 detí) 56% (54 z 95 detí)

3. Pri počítači. 38% (33 z 88 detí) 59% 56 z 95 detí)

4. Pozeraním televízie. 48% (42 z 88 detí) 45% (43 z 95 detí)

5. Učením. 17% (15 z 88 detí) 4% (4 z 95 detí)

6. Čítaním. 27% (24 z 88 detí) 16% (15 z 95 detí)

7. Pomáhaním rodičom, starým rodičom, domáce 

práce. 
51% (45 z 88 detí) 42% (40 z 95 detí)

8. Nerobil/a som nič, nudil/a som sa. 10% (9 z 88 detí)  16% (15 z 95 detí)

9. Pohybovými aktivitami. 7% (6 z 88 detí) 15% (14 z 95 detí)
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NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

OZNAM 
Knižnica bude otvorená pred Vianocami 

do 20. 12. 2012 od 1200 - 1800.

V Novom roku bude knižnica otvorená 
od 7. 1. 2013 od 1200 - 1800.

Beletria Dooley, Sarah: V tomto dome bývala Livi Owenová • Balla, 
Vladimír: V mene otca • Coster, Theo: Boli sme spolužiaci Anny Frankovej • 
Pearson, Allison: Myslím, že ťa ľúbim • Vadas, Marek: Liečiteľ • Jacobson, 
Lea: Barový kvet  Detektívky Karika, Jozef: Na smrť • Reichs, Kathy: 
Osudná cesta  Náučná literatúra Baričák, Pavel  “Hirax”: Šlabikár 
šťastia - Návrat k sebe • Gray, John: Muži sú z Marsu, ženy z Venuše • 
kol.: Premeny drôtu • Šípková, Želmíra: Tradičné remeslá pre dnešok • 
Šlosár, Rudolf: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov po vstupe Slovenskej 
republiky do eurozóny  Detská literatúra Brezina, Thomas: Prekliaty 
zámok • Janovic, Tomáš: Drevený tato • Futová, Gabriela: Štyri kosti pre 
Flipra • Dahl, Roald: Matilda • Wilson, Jacqueline: Ema je na všetko 
sama  Detská náučná literatúra Arnold, Nick: Miliónový mozog

Dom kultúry Javorina poriada autobusový zájazd 
Heineken Tower Stage Bratislava na muzikál

dňa 6. decembra 2012
Legenda prichádza na Slovensko. České muzikálové 

hviezdy s hosťujúcou Nelou Pociskovou, Jankom Slezákom 
a tanečníkmi z RDS COMPANY, v réžii a choreografii 

Jána Ďurovčíka. Poplatok 34 €. Viac informácií 
na sekretariáte DK Javorina, tel. 032/7763366.

DOM KULTÚRY JAVORINA
v adventnom čase

PONÚKA:

•	3.-21. decembra 2012  –  unikátna putovná výstava 
BIBLIA NA CESTÁCH – DK Javorina, miestnosť č. 82 (otvore-
ná cez pracovné dni 1000 – 1800 hod.). Biblia – kniha kníh, ktorá 
je o láske, nádeji a istote

•	5. decembra 2012 – Mikuláš do Starej Turej zavíta i tento 
rok a príde medzi deti na Námestie slobody, aby slávnostne roz-
svietil vianočný stromček a sladkosťami odmenil všetky poslušné 
deti. O 1600 hod. pozve deti do kina na film Šmolkovia. Mikulášske 
vstupné: 1,– EUR

•	8. decembra 2012 
–  vianočné trhy 
vo Viedni – Viedeň 
je  jedno  z  najkraj-
ších miest v Európe. 
Majestátne paláce, 
námestia,  maleb-
né  uličky  a  parky 
lákajú  svojím neza-
meniteľným kúzlom 
najmä v čase adven-
tu. Zažite neopakovateľnú atmosféru s vôňou vianočného punču 
a pečených gaštanov. Poplatok: 21,– EUR

•	14. decembra 2012 o 1830 hod.  –  vianočný koncert 
nevidiaceho speváka Maroša Banga –  v  spolupráci 
s Evanjelickým cirkevným zborom. Vstupenky v hodnote 4,– EUR 
si môžete zakúpiť na sekretariáte DK Javorina alebo pred koncer-
tom v evanjelickom 
kostole

•	15.-21. decembra 
2012  –  výstava 
Hračky mojej 
babičky  –  výsta-
va,  ktorá  mnohým 
návštevníkom  pri-
pomenie  vlastné 
detstvo.  Hojdací  koník,  kuchynský 
nábytok, bábiky, drevené a plyšové 
hračky, stavebnice, staré leporelá – 
to sú skvosty, ktoré ukrývajú mnohé 
povaly a pivnice. Každá hračka má 
svoj príbeh a ten sa Vám pokúsime 
priblížiť. Výstavu môžete navšítíviť 
od 15. do 21. decembra 2012. (po-
čas vianočného trhu otvorené od 900 
do 1700 hod. a 17.- 21. 12. otvorené 
od 1400 do 1800 hod.). Ak i Vy vlastní-
te podobné exponáty, budeme Vám 
povďační za ich zapožičanie. (termín 
preberania hračiek do 11. 12. 2012 
na sekretariáte DK Javorina)

•	17. decembra 2012 o 1800 – via‑
nočný koncert FRAGILE – veľká 
sála Domu kultúry Javorina, vstupné: 
9,– EUR

Záujemcovia sa môžu pri-
hlásiť na sekretariáte DK 

Javorina, tel.: 7763366, e -ma-
il: dkstaratura@zoznam.sk.

Pracovníci Domu kultúry 
Javorina prajú Vám všetkým 
príjemné a pokojné prežitie 

vianočných sviatkov
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
„Už len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme 
dať a s bolesťou v srdci na Teba spomínať.“

Dňa 29. 10. 2012 tomu bolo už 
20 rokov, čo nás navždy opustil 
náš otec, deduško, pradeduško, 
prapradeduško, brat a krstný 
otec Pavol PLAVINA. 

S úctou na neho 
spomínajú 3 dcéry, syn, 

nevesty, vnúčatá a prapravnúčatá 

•
„Kto v srdciach žije, neumiera.“ 
Dňa 30. 10. 2012 uplynuli 3 roky 
od smrti našej matky, babičky, 
m a n ž e l k y   D a n i e l y 
PRACHÁROVEJ.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéra Martina s rodinou, 

syn Peter a dcéra Soňa a manžel Dušan

•
Dňa 11. 12. 2012 si pripomíname 
2. výročie, čo nás navždy opustil 
náš  manžel,  otec,  starý  otec 
Vladimír MARTINKA.
S láskou spomína manželka, dcéra, 

syn, vnúčatá a ostatná rodina.

•
„Odišla si od nás, nebolo pomoci, však tým, 

čo Ťa radi mali, zostaneš navždy v srdci.“

Dňa 17. 12. 2012 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy vo veku 88 rokov 
opustila naša milovaná mamička, 
babička a prababička Katarína 
JURÍKOVÁ.

So smútkom a láskou 
v srdci spomínajú dcéry, 

zať, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

•
„Čas plynie, no bolesť zostáva. Každý kto Ťa 

v srdci má, s láskou na Teba spomína.“

Dňa 27. 12. 2012 uplynulo 10 
rokov, čo nás vo veku 69 rokov 
navždy opustil manžel, otec a sta-
rý otec Ladislav PODOLAN.

S úctou a láskou spomína 
manželka, syn a dcéra s rodinami. 

•

„Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám 
dal, ostáva navždy v nás. Ďakujeme otec!“

Dňa 17. 11. 2012 uplynulo 10. 
výročie od úmrtia nášho otca 
p. Jozefa KRÁLIKA. Otec spi 
sladko!

S láskou spomínajú deti Veronika, 
Adelka a Jozef s rodinami.

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

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

Dňa 2. 12. 2012 uplynie 10 rokov 
od smrti nášho manžela, otca 
a brata p. Jána BUŠU.

S láskou spomína manželka 
Anna, syn Igor s rodinou 
a brat Mirko s priateľkou.

•
„Nesmúťte, že už tu nie som, tešte 

sa z toho, že som tu bol.“

Dňa 13. 12. 2012 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustil náš milo-
vaný  otec  a  starý  otec  Ján 
DUREC.

S láskou spomínajú syn Martin 
s rodinou a dcéra Janka s rodinou.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa 
dňa 12. 11. 2012 prišli rozlúčiť 
s mojim bratom, ujom a švagrom 
Miroslavom MALÁROM, ktorý 
odišiel  vo  veku  62  rokov. 
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku 

pani Michalcovej a pani Adamusovej. Taktiež 
ďakujem personálu domu dôchodcov na Papradi. 

S láskou spomína sestra s rodinou.

•
Ďakujeme príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí dňa 7. 11. 2012 
odprevadili na poslednej ceste 
našu drahú mamu a starú mamu 
Alžbetu HUČKOVÚ. Zároveň 
všetkým ďakujeme za kvetinové 
dary a prejavy sústrasti, ktorými 

sa snažili zmierniť náš žiaľ. 
Dcéry Elena a Janka, zať Ján, vnučky 
Katka s manželom Petrom, Veronika 

a Marcela s manželom Michalom

•
Touto cestou úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, priateľom, 
známym a susedom, ktorí dňa 
8. 11. 2012 odprevadili na po-
slednej ceste našu drahú mamič-
ku, babičku a prababičku Annu 
JAKÁBOVÚ, ktorá nás navždy 

opustila dňa 5. 11. 2012 vo veku 86 rokov. Za dôs-
tojnú rozlúčku ďakujeme p. farárovi Mgr. Radomírovi 
Vařákovi a tiež všetkým za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. 

S láskou spomínajú dcéry Kvetka a Libuška, 
vnučky Silvenka s manželom Jankom, Ingridka 

s manželom Tomáškom, vnuk Lacko s rodinkou, 
pravnučky Michaelka, Natálka, pravnuci Waynicko, 

Mikinko, Anka Malková a bývalý zať Ladislav

„ Dotĺklo srdiečko, prestalo biť, skončilo 
svoju púť, nechcem na Teba nikdy zabudnúť. 
Len kyticu z lásky Ti môžeme na hrob dať 

a za všetko krásne s láskou ďakovať.“

Touto cestou úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí dňa 
25. 10. 2012 odprevadili na po-
slednej ceste našu drahú man-
želku, mamičku, babičku, svokru, 
svatku, švagrinú, krstnú mamu 

a tetu p. Boženu ČIČMANSKÚ, rod. Truhlíkovú 
zo  Starej  Turej,  ktorá  nás  navždy  opustila 
22. 10. 2012 vo veku 71 rokov. Všetkým ďakujeme 
za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a slová úte-
chy, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina

•
Dňa 23. 12. 2012 uplynie 1 rok 
od smrti nášho manžela, otca, 
starého  otca,  švagra  a  zaťa 
Pavla ZMEKA. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou spomína manželka 
Oľga, synovia Daniel, Peter a Martin s rodinou 

Matričné okienko
Vítame bábätká
Melánia  Kozáková,  Diana  Sadloňová,  Adam 
Hornáček,  Júlia  Stanová,  Laura  Krajčovičová, 
Kristína Hložková, Laura Krištofovič

Idú spoločným životom
Ing. Tomáš Vitek zo Starej Turej a Mgr. Gabriela 
Šiková zo Slatiny nad Bebravou, Juraj Koritšánsky 
zo  Starej  Turej  a  Ing.  Elena  Jančušková 
z Prešova, Ľuboš Blanár zo Starej Turej a Zdenka 
Podmajerská  z  Krajného,  Martin  Kandrík  zo 
Starej Turej a Ing. Monika Mináriková z Trenčína 
Záblatia, Tomáš Lackovič z Krajného a Katarína 
Hornáčková zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Božena Čičmanská, Matilda Minárechová, Mária 
Straková,  Emília  Dedíková,  Alžbeta  Hučková, 
Anna Jakábová, Miroslav Malár, Emilie Baslerová

Zoznam jubilantov 
za mesiac november 2012
Samuel  Bielčik,  Michal  Grelneth,  Branislav 
Podhradský,  Janka  Vykoukalová,  Božena 
Švancarová, Vlasta Filáčková, Anna Gregorová, 
Ján Halabrín, Oľga Truhlíková, Elena Truhlíková, 
Štefánia  Ťažká,  Friderika  Tinková,  Ambroz 
Vychlopeň,  RSDr.  Ondrej  Kováč,  Michal 
Slezák, Jaroslav Durec, Štefan Sekerka, Božena 
Stančíková,  Irena  Predná,  Anna  Durcová, 
Katarína  Barančinová,  Milada  Prochádzková, 
Ľudmila  Vagačová,  Martin  Bača,  Mária 
Hornáčková,  Anna  Hubinová,  Anna  Beňová, 
Anna  Michaličková,  František  Truhlík,  Anna 
Bunová, Ľudovít Pirnák, Štefan Mikulček, Karol 
Dudík, Ján Potfaj,  Ing. Dušan Hrnčiřík, Alžbeta 
Viselková, Rudolf Rojko, Anna Bunčáková, Libuša 
Kollárová,  Mária  Hučková,  Jozef  Lackovič, 
Jaroslav Novomestský, Božena Jansová,  Juraj 
Mikas, Zuzana Potfajová, Anna Viktoryová, Anna 
Vráblová, Anna Koštialová, Katarína Gregorová, 
Jozef  Zámečník,  Tomáš  Naď,  Gustáv  Stacho, 
Mária Mikulcová
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V Starej Turej boli aj folklórne 
tanečné súbory (1. časť)

Tento môj príspevok je odozva na  články M. Adáskovej 
(z č. 10/2012) a D. Rackovej (z č. 9/2012) na tému folklórneho sú
boru. Veľmi by som sa potešila, keby folklórny súbor v Starej Turej 
vznikol. Tiež súhlasím s D. Rackovou, že sme tu veľkú tradíciu ne
mali. Ale súbory tu boli. Jedným z nich bol folklórny tanečný sú
bor pri ZDŠ v Starej Turej, ktorý založila uč. Marta Jurášová v šk. 
r. 1960/61. Mala som to šťastie, že jeho členkou som sa stala neskôr 
i ja. A preto na počiatky nášho folklórneho súboru som poprosila 
zaspomínať moju priateľku a spolužiačku Mgr. Annu Michalcovú, 
rod. Bunčiakovú:

„V 6. ročníku bola mojou triednou učiteľkou M. Jurášová. Do sú
boru som sa prihlásila spolu s mojou staršou sestrou Vierkou. Skúšky 
sme mávali dvakrát do týždňa, pretože už v prvom roku trvania sme 
sa prihlásili do STM – Súťaže tvorivosti mládeže. Trénovali sme v te
locvični školy (dnešnej ZUŠ) pod vedením pani učiteľky a Vladimíra 
Vozára, tanečníka SĽUK u, ktorý mal na starosti nácvik chlapcov. 
Hudbu sme mali nahranú na magnetofónovej páske. Choreografiu 
prvého tanečného pásma, s ktorým sme išli do okresnej súťaže STM, 
zostavila pani učiteľka Jurášová spolu s V. Vozárom. Tanec sa volal 
Družba Čechov a Slovákov. Päť párov tancovalo tance z moravského 
Slovácka v originálnych krojoch, ktoré zabezpečila pani učiteľka, 
rodáčka z Javorníka. Päť ďalších párov v lubinských krojoch (diev
čatá) a myjavských (chlapci) tancovalo tance z okolia Starej Turej 
a Myjavy, predovšetkým verbunky a čardáše. Na okresnej súťaži nám 
hrala ľudová kapela Rudolfa Heráka. Keďže to bola kapela dospelých 
amatérskych muzikantov, teda zamestnaných, ktorí nás nemohli 
vždy doprevádzať, tak nám začala hrávať naša spolužiačka Evka 
Pagáčová a Daniel Frno, žiaci hudobnej školy.

Nácviky sme mávali samozrejme po vyučovaní asi od 15.00 
do 17.00 hodiny. My dochádzajúci (J. a R. Michalcovci, A. Michalcová, 
moja sestra Vierka a ja) sme išli potom na vlak a zo stanice Papraď 
sme mali ešte polhodinu pešo na Černochov Vrch. Bolo to veru 
neľahké najmä v zimných mesiacoch. Niekedy sme čas do odchodu 
vlaku strávili v rodine pani učiteľky Jurášovej, ktorá nás vo svojej 
dobrote a láskavosti nielen prichýlila, ale aj nakŕmila.

Na nácviky sme chodili radi a vždy sme sa na ne tešili. A to preto, 
že sme boli dobrý kolektív, vládlo tam skutočné kamarátstvo bez faloš
nosti a závisti. Spájala nás i spoločná túžba zvíťaziť na okresnej súťaži. 
To sa nám však nepodarilo. Napriek našej snahe a nadšeniu, ktoré sme 
do vystúpenia dali, zvíťazili Kostolanci a my sme skončili na 2. mieste.

Pani učiteľka nás prihlásila i  na  Kopaničiarske slávnosti 
do Starého Hrozenkova, tie sa konali 14. – 17. 7. 1961. Predtým 
sme absolvovali sústredenie na poľovníckej chate Grúnka v horách 
za Topoleckou. Všetkým nám chutil guláš, ktorý sme pomáhali va
riť. A pena z lesných jahôd bola tou najlepšou, akú sme kedy jedli.“ 
Toľko zo spomienok Aničky Bunčiakovej.

V Starom Hrozenkove vystupoval náš súbor už nie v požičaných 
krojoch, ale vo „svérazi“, ktorý nám ušili naše mamy. Dievčence 
mali naberané pestrofarebné sukne a rukávce, ktoré sme si museli 
povyšívať. Dcéra pani učiteľky Jurášovej MUDr. Marta Švarcová 
spomína, že sme ich spočiatku vyšívali u nich spoločne, v ich ma
lom byte nás bolo hneď i dvadsať. Ona s malou setrou Svetlankou 
nás brala ako ďalších súrodencov. Rukávce sme si museli i tak do
vyšívať až doma. Ja som to nejako nestihla, a tak moja mama a ses
tra Boženka rukávce vyšívali celú noc až do raňajšieho odchodu 
do Hrozenkova. Tanečníkom pomáhali vyšiť ornamenty okolo vre
ciek nohavíc ich tanečníčky. Tanečný súbor už doprevádzala kapela 
v zložení: A. Polláková a J. Brisuda husle, J. Pollák violončelo, D. Frno 
a ja akordeón.

(dokončenie v budúcom čísle)
Eva Tomisová, rod. Pagáčová

Vystúpenie s pásmom Družba Čechov a Slovákov 
1.rad zľava – J. Michalec, V. Bunčiaková, A. Michalcová, M. Švančarová, 
M. Štefková, A. Bunčiaková  2. rad zľava – V. Vozár, M. Jamborek, M. Gavač, 
R. Michalec, P. Vozár, V. Zatkalík, M. Himler, I. Ježík, uč. Marta Jurášová  3. rad 
zľava – Ľ. Urbančíková, M.Jurášová ml., I. Navrátilová, O. Hargašová, M. Cápalková

Starý Hrozenkov – Kopaničiarske slávnosti, júl 1961 
Sediaci zľava – A. Polláková, I. Navrátilová, A. Bunčiaková, Ľ. Urbančíková, 
M. Jurášová ml., M. Štefková, A. Michalcová, V. Bunčiaková, Svetlanka Jurášová, 
M. Švančarová, M. Cápalková, O. Hargašová, D. Frno a E. Pagáčová
Stojaci zľava – uč. Marta Jurášová, J. Uhlík, I. Ježík, R. Michalec, M. Durec, 
uč. S. Hladký, J. Michalec, M. Hučko, M. Trn, V. Zatkalík, J. Brisuda, J. Pollák

Sústredenie v Grúnke, júl 1961
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BOSORKY (1. časť)

Viete, že Vaďovce boli ešte v I. polovici 20. storočia akousi koloniál
nou obcou? Patrili im pozemky medzi Bielčikech Dolinou, Černochovým 
Vrchom a Rudníkom. Stálo tu asi 20 domov v dvoch až troch skupinkách 
a hovorilo sa im Vaďovské a Múdrych járek.

Malé kopanice, ale mali jednu raritu: jediný židovský obchodík.
Hovorilo sa mu U Jakuba. Že majiteľ mal aj priezvisko, to som sa 

dozvedela, až keď jeho vnuk Tibor Bustin z Hrašného chodil s mojím 
bratom do jednej triedy tunajšej meštianky.

Od roku 1955 bolo „koloniálne panstvo“ Vaďoviec zrušené a osady 
i pozemky boli úradne pričlenené k obci Rudník, ale pôvodné názvy – 
teda Vaďovské a Múdrych járek zostali dodnes.

A tu kdesi pri chodníku do Jakubovho obchodu (treba povedať, že 
mal aj šenk) rástla mohutná planá hruška so širokou korunou. Chodníček 
bol mäkký, vycapkaný bosými nohami kopaničiarskych detí. Sem nás 
rodičia posielali na malé, ale súrne nákupy, kvasnice, zápalky, petrolej, 
ihly a nite. Na takéto službičky boli vždy poruke rýchle detské nohy. Čo 
som sa tadiaľ nachodila aj ja. Neraz som pozorovala hrušku, ako sa v jej 
korune ukrývajú najmä straky a vrany. Škriekali, kvákali, nebolo to nič 
príjemné, ale nebála som sa. Až raz.

Staručký dedko od susedov, ktorý už nechodil do poľa, celé leto se
dával na nátoni na nízkej penke. Bol to taký rozprávkový dedko – celý 
biely. Ako dnes ho vidím – v bielych konopných gatiach, v bielej konopnej 
košeli a biele vlasy mu pekne po starosvetsky padali až na plecia. S na
ším dedkom sa „švagrali“, hoci bol medzi nimi veľký vekový rozdiel. Ale 
švagrali sa právom. Keď sa nášho dedkova najstaršia sestra vydávala len 
za plot do susedov, dedkovi boli len tri mesiace.

Dedko Palových, tak sme ich volali, radi rozprávali, keď ich mal kto 
počúvať. Občasným poslucháčom bývali aj náš dedko. Niekedy len tak 
nakrátko cez plot, lebo nášho dedka čakala ešte robota v poli či v stodole, 

ale v nedeľu si vedeli spolu posedieť na penkách a porozprávať o kade
čom, no a ja som obyčajne pri takýchto „zhovôrkach“ nechýbala. Z nich 
si spomínam na túto, lebo tá mala mať v najbližších dňoch pokračovanie, 
aspoň pre mňa.

„Mne sa, švagre, ráz stala náramne čudná vec. Ból som jakísik smad
ní, nuž reku skočím k Jakubovi, šak sa celí tíden človek dost namolestuje 
po tích rolách. To som ból tedi ešče chlap jaksapatrí, aj moja nebohá, teda 
tvoja sestra ešče žila, pámbo hu tam osláv. Sedeli tam nejakí vadofčanjá, 
len tu z vrchu tam akurátne nigdo neból. 

Posedeli sme, šak vjéš jako to chodí, čosik sme aj popili, šak si človek 
zaslúži, no nije? A čo já vjém, čo sa ten den akurát tak skoro zetmelo? 
Miko a Klimek z Vadofského že už idú domu, no reku, idem aj já. Šak 
bolo treba kŕmit a napájat.“

„No to veru váš statek mal duhokí večer“, na to náš dedko. Ale šak 
moja nebohá na mna nečakala a chlapčisko jéj už též pomohlo. Ale po
čúvaj, čo sa nestalo! Vadofčani išli svoju cestu, dole do Múdrych járku 
a já pekne popod vŕby na lúky, však vjéš, Na hornej, čo sú tam tí močidlá 
na konope. Idem okolo tej velikej hruški a tu čosik strašne zvrjésklo, 
zaškrjékalo, mna čosik zdrapelo a bách ma o zem. Horko ťaško som sa 
pozvjéchal a tu ma zas njéčo chití a len ma to tahá k tím močidlám. Ej, 
reku, Jano, toto neni dobrá robota. Ked ma tu utopjá, nájdu ma až o jeseni, 
ked ženi pójdu máčat konope. Zas sa postavím, ale tí bosorki, lebo nigdo 
iní, len oni to zljézli s tej hruški a kam ma mikslujú, ta ma miksujú. O zem 
ma hádžu a strašne škrjékajú. Celí som ból uválaní a dotučení jak horké 
jabúčko. A to ti trvalóóó! Na moje veliké ščastjé višjél mesiáček a ked 
tí bosorki osvjétel, strateli sa jedna dva, premeneli sa na straki a hibáj 
spátki na hrušku. Ver mi alebo never, švagerko, to sú odtedy roki, ale ja 
som od tích čias u Jakuba neból, šak aj u Petroviča v Rudniku sa dá vipit“.

Keď ma najbližšie babka poslali k Jakubovi po kvasnice, okolo onej 
hrušky som kráčala po prstoch, aby som nevyplašila straky – bosorky.
(dokončenie v budúcom čísle)

Alžbeta Cibulková

Novinky zo ZŠ
Mesiac  november  sa  v  škole  za-
čal jesennými prázdninami. Po ich 
skončení však začal obvyklý zhon. 
9. 11.  sa konalo v Novom Meste 
nad Váhom okresné kolo technickej 
olympiády, na ktorej sa zúčastnili 
aj naši žiaci. O tom, že svoju ško-
lu  vzorne  reprezentovali,  svedčí 
2.  miesto,  ktoré  získali  Vladimír 
Sládek, 9.C a Patrik Stančík, 9.C. 
V tom istom dni sa deti 1. stupňa 
zúčastnili  na  kultúrnom  podujatí 
Gašparko ako liečiteľ. Bolo to veselé 
predstavenie, ktoré sa deťom páčilo 
a dobre sa na ňom zabavili.

Keďže sa pomaly blížia Vianoce 
a k Vianociam patrí kniha, pripravili 
sme predajnú výstavu kníh, kde si 
deti mohli kúpiť knihy za lepšie ceny 
ako v obchode. 

O kúpu mali výrazne väčší záu
jem deti z 1. stupňa.

Tradíciou sa stala medzitriedna 
súťaž vo vybíjanej žiakov 5.7. roční
ka. Toto športové dopoludnie malo 

ako vždy úžasnú atmosféru. 
Ďalšie úspešné športové poduja

tie bolo okresné kolo v stolnom teni
se, kde naši chlapci získali 1. miesto.

V  rámci vyučovania biológie 
zorganizovali pani učiteľky bese
du so včelárkou. Ďalšie besedy sa 
týkali citlivých oblastí života detí. 
Najskôr to bola beseda s pracovníč
kou CPPPaP v Novom Meste nad 
Váhom s názvom Šikana, týka sa to 
aj vás.

Vzhľadom k dôležitosti proti
drogovej prevencie sme do  školy 
pozvali pracovníčku Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
v Trenčíne. Jej prednáška Drogová 
závislosť a  fajčenie bola určená 
ôsmakom. Dúfame, že podobné ak
cie pomôžu našim deťom správne 
sa rozhodnúť, keď sa stretnú s po
kušením, ktoré sa volá droga alebo 
alkohol.

Vychovávateľky ŠKD zorganizo
vali burzu hračiek, ktorá je medzi 
deťmi obľúbená.

Pani učiteľka Viera Biesiková 
pripravila pre žiakov 1. stup
ňa pásmo o  jeseni, o  jej krásach 
a o tom, čo sa v tomto ročnom ob
dobí deje s prírodou. 27. 11. si zaces
tovali za kultúrou do Bratislavy žiaci 
8. ročníka, kde videli rozprávkové 
predstavenie Popolvár.

Koniec novembra je zároveň 
koniec 1. štvrťroka školského roka, 
a tak sa 22. 11. zišiel pedagogický 
zbor na pedagogickej rade, kde sme 
hodnotili výsledky našich žiakov 
za toto obdobie. 

Počet žiakov školy je 697, z toho 
na 1. stupni 292 a na druhom stup
ni 404. Niektorí žiaci nedodržujú 
školský poriadok a ich správanie je 
natoľko neprípustné, že sme museli 

pristúpiť k udeleniu rôznych stup
ňov opatrení. Napomenutie 
od triedneho učiteľa dostalo 28 detí, 
pokarhanie od  triedneho učiteľa 
12 a pokarhanie riaditeľkou školy 
11 žiakov. 56 žiakov dostane upo
zornenie na slabé učebné výsledky.

Tento rok sa opäť zúčastníme aj 
vystúpenia, určeného pre Nadáciu 
ŽIVOT – 30. novembra pre žiakov 
ZŠ a 2. decembra pre verejnosť.

Milí čitatelia, keď budete čítať 
tento časopis, budú sa k nám blí
žiť Vianoce – čas, kedy sú si ľudia 
k sebe bližšie ako inokedy. V mene 
všetkých zamestnancov školy vám 
želám, aby ste ich prežili v kruhu 
svojich blízkych v zdraví, pohode 
a šťastí. Anna Chmurová

PRILETIA K NÁM ANJELI
Tradičný predvianočný ekumenický koncert cirkví na Námestí 

slobody v Novom Meste nad Váhom nebude mať klasickú podobu 
spevov pod holým nebom. Tentoraz sa uskutoční ako spoločný pro
jekt Apoštolskej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a.v., Rímskokatolíckej cirkvi 
a Kresťanských zborov. Jeho výsledkom je muzikál ANJELI, ktorého 
premiéra bude 20. decembra o 17,00 h v MsKS v Novom Meste nad 
Váhom. Projekt sa koná aj za pomoci detí a mladých zo Starej Turej. 
Novomešťania nám pôjdu na oplátku pomôcť hneď v nasledujúci deň – 
21. decembra o 17,00 h., kedy Anjeli priletia do Kultúrneho domu 
v Starej Turej.„ANJELI sú vianočným príbehom z trochu inej perspek
tívy, a to nebeskej. Celý muzikál je zborovou skúškou anjelov, ktorí sa 
pripravujú na najväčšiu udalosť v celej histórii ľudstva, a to narodenie 
Božieho Syna na Zem“ priblížila stručný obsah muzikálu jeho dirigent
ka Mgr. art. M. Volárová. Spevokol staroturianskej časti účinkujúcich 
vedie Jana Feríková v priestoroch Domova bielych hláv.

Výťažok z  tohto predstavenia (21.12.) organizátori venujú 
Charitatívnemu fondu mesta Stará Turá. SLUHA

INZERCIA

• Poskytneme do dlhodobého prenájmu zariadené priestory 
fitnescentra na Starej Turej o celkovej výmere 175 m2 v športovej 
hale na štadióne. Strojové zariadenie kompletne od fy. DAFE 
r. v. 2012. Prevádzka má samostatné vykurovanie i klimatizáciu. 
Prehliadka možná po dohode na tel.: 0903 285 305

• Predám 2 a pol izbový byt v osobnom vlastníctve v pôvodnom 
stave, 51 m2, 1. poschodie, Družstevná ulica, nízke náklady – 
žiadne nájomné, platby iba za vodu a energie, k bytu prislúchajú 
2 pivnice v suteréne bytového domu, cena: 35.000 EUR, Kontakt: 
0915 238 224, 0915 116 767
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Slovenské korene dámy 
so schopnosťou sebairónie – 
PhDr. OLGA WALLÓ
K pokrokovým slovenským rodinám pochá-
dzajúcim zo Starej Turej patrili v minulosti 
aj Vallovci, ktorí si neskôr zmenili priezvisko 
na Wallovci (je to ponemčená verzia z dô-
vodov uvedených ďalej v článku, v odbor-
nej  literatúre sa objavujú obidve podoby 
priezviska).  Podľa doterajších  zistení  išlo 
o priamych predkov pani PhDr. Olgy Walló.

Na začiatku 19. storočia sú v zozname sta-
rostov mestečka Stará Turá uvedení hneď aj dva-
ja z nich – Ján Vallo (1812) a Martin Wallo (1817). 
Z histórie sú známe ich aktivity spojené predo-
všetkým s výrobou a obchodovaním s bryndzou. 
Tieto údaje však treba rozšíriť o ďalšie súvislosti. 
Technológiu výroby bryndze z ovčieho syra ob-
javil Ján Vagač pochádzajúci zo Starej Turej. Jej 
manufaktúrnu výrobu podľa vlastnej receptúry 
v podobe, akú  ju poznáme doteraz,  zaviedol 
v mestečku Detva v roku 1787 v rodinnej bryn-
dziarni, prvej a najstaršej v bývalom Uhorsku. 
A tak na prelome 18. a 19. storočia Staroturania 
Wallovci, Vagačovci a Molecovci, všetci katolíckej 
konfesie a rodinne spriaznení podnikali v bryn-
dziarstve a zakladali nové bryndziarne. Zrejme 
ktorýsi z tých skorších Vallovcov, možno počnúc 
spomenutým starostom Martinom Wallom, prí-
padne pokračujúc jeho synom Jurajom Wallom si 
zmenili písanie svojho priezviska. Kedy sa to pres-
ne stalo sa už zrejme nepodarí zistiť. Pri pohybe 
za obchodom v nemecky hovoriacich krajinách 
sa totiž ich meno čítalo ako Fallo, čo znelo han-
livo. Pôvodne Vallo tak nahradili podobou Wallo.

Juraj Wallo (1819 – 1901) mal veľké hos-
podárstvo, obchodoval s bryndzou až v hlav-
nom  meste  monarchie  –  vo  Viedni.  Bol  dva 
razy ženatý. V prvom manželstve sa narodilo 
šesť  detí,  bezpečne  sa  vie  o  synoch  Karolovi 
a Michalovi. Jurajova druhá manželka Mária, 
rodená Vagačová (prezývaná Mišátuséch), blíz-
ka príbuzná bryndziara Jána Vagača – povila 
svojmu manželovi taktiež šesť detí, medzi ktoré 
patrili Teodor a Ján Nepomuk Wallovci. Náš prí-
beh pokračuje ich životnými osudmi.

Teodor Wallo (1861 – 1932) sa stal bryn-
dziarom vo zvolenskej bryndziarni, ktorú založil 
jeho otec Juraj. Práve Teodor, približne sto rokov 
(1882) po zavedení priemyselnej výroby bryndze 
v Detve vylepšil jej technológiu zavedením výro-
by mäkkej roztierateľnej bryndze. Namiesto soli 
začal totiž do bryndzového substrátu pridávať 
soľný roztok. A tak to zostalo podnes. Aktivity 
Wallovcov okolo bryndze boli vlastne zveľaďo-
vaním „rodinného striebra“. Tieto skutočnosti 
priniesli úžitok aj pre ostatných staroturianskych 
podnikateľov. Zakladali nové bryndziarne a roz-
širovali  obchod  s  touto  stále  obľúbenejšou 
pochúťkou.

Ján Nepomuk Wallo (1869 – 1959) sa vyučil 
v bryndziarni svojho brata Teodora, neskôr pôso-
bil ako štátny inšpektor bryndziarní na Slovensku, 
podnikal s bryndzou a sprostredkúval obchod 
s  Viedňou.  V  manželstve  s  Máriou,  rodenou 
Šulovou,  pochádzajúcou  z  učiteľskej  rodiny 
z Valašska na Morave mal jediné dieťa – dcéru 
Miloslavu (1901 – 2003). Azda ešte treba dodať, 
že Ján Nepomuk Wallo patril medzi vážených 

občanov Starej Turej. Ako v pohnutých časoch 
maďarizácie, tak i počas vojnového slovenského 
štátu si vždy udržiaval svoju národnú hrdosť, 
po celý život sa hlásil k odkazu jedného zo za-
kladateľov a prvého prezidenta Československej 
republiky Tomáša Garrigue Masaryka. A v tomto 
duchu vychovával i svoju dcéru Miloslavu.

Miloslava Wallová sa vydala za kroměřížske-
ho drogistu Antonína Rozsypala, nadšeného ob-
divovateľa prírody a propagátora táborníckeho 
hnutia. Počas nacistickej okupácie českých krajín 
sa zapojil do odboja, skupinu však gestapo odha-
lilo, jeho samého 19. 9. 1941 zatkli, deportovali 
do koncentračného tábora Mauthausen, kde ho 
17. 12. toho istého roku umučili. V manželstve sa 
im narodila  jediná dcéra Zora (1922 – 2010). 
Tá po matke zdedila herecké nadanie a  lásku 
k  divadelnému  umeniu.  Študovala  herectvo 
na brnianskom konzervatóriu. Spolu s ňou tam 
študovala aj Vlasta Chramostová. Zora hrala 
v Horáckom divadle v Jihlave, v Mestskom di-
vadle Oldřicha Stibora v Olomouci a v Štátnom 
divadle v Ostrave. V Olomouci  sa  zoznámila 
s budúcim manželom (1951), hercom Františkom 
Šecom (1919 – 2005). V roku 1965 jej udelili 
titul zaslúžilej umelkyne a za celoživotné maj-
strovstvo v činohre českú Cenu Thálie (1994). 
Nasledovali Krištáľová  ruža  (1997), najvyššie 
ocenenie  v  umeleckom prednese a  prestížna 
Cena mesta Ostravy (2008). Zorin syn Martin 
Šec (1952) vyštudoval Akadémiu múzických ume-
ní v Prahe a pracuje ako filmový kameraman.

Vráťme sa však teraz k životným osudom 
bratov Karola a Michala (neskôr sa objavuje po-
doba jeho mena ako Michael) Wallovcov. Úmrtie 
matky a následná druhá ženba otca Juraja zrej-
me urýchlili  ich odchod z rodičovského domu. 
O bližšej príčine odchodu sa v ich rodinách nikdy 
nehovorilo. Možno predpokladať, že tieto a tiež 
aj iné neradostné príčiny sa stali napokon zrej-
me dôvodom ich rozhodnutia odlíšiť sa aspoň 
priezviskom a pozmeniť ho z Wallo na Walló. 
Nie je síce známe kedy odišli zo Starej Turej, ale 
v pomerne mladom veku sa obaja objavili vo 
Viedni. Vďaka ich húževnatosti a pracovitosti sa 
na začiatku minulého storočia už ako skúsení 
obchodníci s rozvinutou obchodnou sieťou do-
stali do Prahy. Tam spoločne podnikali a založili 
si rodiny (Michael sa oženil s Alžbetou rodenou 
Fiedlerovou zo Sedlčian). Karola onedlho sko-
sila tuberkulóza. Rodinná firma prosperovala 
až do Michaelovej smrti.

Ďalším nositeľom mena Walló, ktorý sa zá-
sadným spôsobom prejavil v českej kultúre bol 
Michaelov vnuk, syn Karla Michaela Valló (v tejto 
podobe je uvedený v rodnom liste svojho syna) 
a Marie rodenej Vorlovej z Dolných Mokropsov 
JUDr. K. M. Walló (1914 – 1990). Vlastným me-
nom Ladislav – pokrstený 12. 7. 1914 vo  far-
skom Kostole sv. Petra 
v  Prahe  -  Na  Poříčí 
ako Ladislav Michael 
Václav  Valló.  Azda 
na doplnenie, že krst-
nými rodičmi boli jeho 
strýc  Michael  Valló 
s  manželkou  Juliou 

z Prahy. Absolvoval pražskú Karlovu univerzi-
tu. Písal poéziu a režíroval  i svoje vlastné hry 
v Národnom divadle v Brne. Po druhej svetovej 
vojne vytvoril rad dokumentárnych filmov, bol 
autorom filmových piesní, spisovateľom a pre-
kladateľom. Svoj talent rozvinul v širokej škále 
ako divadelný a filmový režisér – „Návrat k ži-
votu“ (1948) a scenárista –„Princezna se zlatou 
hvězdou na čele“ (1958). Pokladá sa za jedné-
ho zo zakladateľov českého filmového dabingu. 
Jeho práca bola ocenená viacerými vysokými vy-
znamenaniami. Iniciály K. M. pred jeho priezvis-
kom sú podľa jeho dcéry Olgy písmenami mena 
jeho psa Kimiho, resp. začiatočnými písmenami 
mien jeho otca Karla Michaela, podľa iných ná-
zorov ide o krstné mená jeho predkov zo Starej 
Turej Karola a Michala (Michaela).

Posledná v našom príbehu vystupuje dcéra 
K. M. Walló PhDr. Olga Walló (1948). Širokej ve-
rejnosti je známa predovšetkým ako vynikajúca 
česká dabingová režisérka (takmer stovka na-
krútených celovečerných filmov), v tomto odbore 
je uznávanou autoritou. Na Karlovej univerzite 
absolvovala štúdium psychológie a filozofie, pre-
kladá z piatich jazykov, píše poéziu – „Dlouhá 
zima“ (1997) a prózu. Spracovala rodinnú ságu 
s názvom „Věže Svatého Ducha“. Jej prvý diel 
„Moc Marií“, ako aj druhý diel „Pistole generála 
Gablera“ vyšli v roku 1999. V treťom diele ságy 
„Krásný jako Karel“ (2000) popisuje príchod bra-
tov Karola a Michala Wallovcov do Prahy. Tu uvá-
dza aj text piesne „Vyhorela Stará Turá, Brezová“. 
O skúsenostiach s vlastnou chorobou píše v kni-
he „Sekundární zisky: neutíkejte před rakovinou 
prsu“ (2005). Román „Jak jsem zabila maminku“ 
(2008) svojimi autobiografickými črtami voľne 
nadväzuje na rodinnú ságu. V poslednom období 
(2010) jej vyšli publikácie „Na počátku byl kůň“ 
a „Tajemství dámské šatny“. Napriek tomu, že 
pozná Slovensko, nikdy nenavštívila Starú Turú, 
kolísku svojich predkov.

Pani PhDr. Olga Walló pred niekoľkými rokmi 
opustila Prahu a presťahovala sa do vidieckeho 
domu na Šumave, kde žije, je literárne činná a ve-
nuje sa svojej pôvodnej profesii psychoterapeut-
ky. Sporadicky sa vracia do Prahy, aby nestratila 
kontakt s jej bohatým kultúrnym životom.

Poznámka: Tento článok uverejnil časopis 
Slovenské dotyky, magazín Slovákov v Českej re-
publike, č.10-11, r. XVII, na str. 2.a 3.!

Gustáv Rumánek.

Oprava

V  texte Príbeh s  pivnicou v  Staroturianskom spravodajcovi 
č. 11/2012 posledná veta správne má znieť: „Ďakujem Janke Vagačovej 
z Bratislavy za poskytnutý písomný materiál, ktorý zozbieral jej otec 
Anton Vagač.“ Za chybu sa ospravedlňujeme. redakcia
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Naštartuj 
si autíčko

V  nedeľu 28. októbra 
sme v  miestnej telocvični ZŠ 
na Hurbanovej ulici prežili závod 
autíčiek na  diaľkové ovládanie. 
Pretekári na  rôznych typoch áut 
sa pokúšali dosiahnuť čo najlep
ší čas v  dvoch závodných kolách. 
Prihlásených bolo 19 účastníkov. 
Jeden nenastúpil a  dvaja neprešli 
kvalifikáciou. Jeden z technických 
príčin a jeden pre čas dlhší ako 2 mi
núty. 16 chlapcov a jedno dievča si 
meralo sily. Prekvapivo až na pár vý
nimiek, všetci súťažnú trať odjazdili 
s časom pod jednu minútu. Práve 
pre túto vyrovnanosť sme sa ako or
ganizačný tím rozhodli nedeliť sú
ťažiacich na skupiny profi a hobby, 
ale nechali sme ich všetkých v jednej 
skupine. Zažili sme humorné chví
le, ale aj napäté. O adrenalín sa nám 
postarali tí pretekári, ktorí jazdili 
plynule a čisto – nenarážali do kuže
ľov a nerobili zbytočné chyby. Dlho 
sme si mysleli, že ten najlepší čas sa 
pohybuje okolo 33 sekúnd. Ale víťaz 

pretekov doslova prebehol trať za 30 
sekúnd. Tí najlepší jazdili takto: 

Víťazi súťaže 
v kategórii HOBBY Čas
1.  Vladko Polák  0:30:65
2.  Filip Malár  0:33:93
3.  Adrián Hučko  0:35:15
4.  Matúš Kubovič  0:36:52
5.  Šimon Vychlopeň  0:37:85
6.  Eva Bunová  0:40:69

Na jar 2013 začneme 4. ročník 
súťaže a chceme povzbudiť všetkých, 
ktorých tento pretek strhol, aby už 

teraz rozmýšľali s akým autom budú 
štartovať.

O  úplné nóvum v  našej súťa
ži sa postarali dvaja rodičia s pro
fi modelmi, ktorí si zmerali sily 
v rýchlostnom závode naraz. Túto 
disciplínu chceme do  budúcnosti 
zaradiť ako súťažnú.

Ďakujeme vedeniu ZŠ za  po
skytnutie priestorov telocvične, pani 
Ambrušovej za medaile a Nadácii 
ŽIVOT za finančnú podporu tohto 
projektu.

Za miestnych pathfinderov 
Báruch Stano Slamka

Poďakovanie 
materským školám

Týmto by som chcela v  mene 
všetkých obyvateľov Zariadenia 
opatrovateľskej služby v Starej Turej 
poďakovať detičkám a pani učiteľ
kám z  materských škôl Vaďovce 
a Stará Turá, ktoré prišli v októbri 
s krásnymi pozdravmi potešiť na
šich starkých. 

Spríjemnili im smutné jesenné 
dni svojimi básničkami, piesňami 

a  scénkami, ako aj milými vlast
noručne urobenými darčekmi. 
Oceňujeme prácu pani učiteliek, 
s akou snahou sa venujú našim naj
menším a čo ich dokážu za tak krát
ku dobu naučiť. Sme veľmi radi, keď 
k nám opäť zavítajú. Ako spomienku 
pridávam aj fotku.

Ešte raz srdečná vďaka.
obyvatelia ZOS

Redakcia 
Staroturianskeho 

spravodajcu Vám chce 
zaželať krásne Vianoce 
prežité v kruhu svojich 

najbližších a tiež šťastný 
Nový rok plný zdravia, 
lásky, porozumenia 

a vzájomnej tolerantnosti. 
Nech je rok 2013 

pre Vás úspešný vo 
všetkých smeroch!

Vianočné dary
V zeleni vetvičiek
bliká plamienok,
núka zamyslenie
i pár spomienok.

Vločka vločku hľadá
a človek je k druhému bližšie,

maličká slza z oka padá,
všetko je akési milšie.
Úsmev v tvojej tvári

odhalí kus lásky, dobroty,
v tej nálade vianočnej,

v ktorej som ja, i ty.
Netreba nám veľkých darov,

čo zaplnia nám izbice,
to nie je pravé čaro,

čo vytvorí nám Vianoce.
Dobré spolužitie,

pokoj, úcta, súdržnosť,
pomoc v núdzi, pochopenie,

hoc i slovom,
vtedy máme dobré bytie

i v tomto čase vianočnom.

Janka Trúsiková

Materské centrum Žabka ďakuje mestu Stará Turá za poskytnutú dotáciu v roku 2012. 
Všetkým detičkám aj dospelákom prajeme krásne sviatky a všetko dobré v roku 2013.Poďakovanie
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„A“ mužstvo víťazom jesennej časti ročníka 2012/13
„A“ mužstvo, reprezentujúce 

naše mesto v 5. lige Sever vstupovalo 
do súťaže s cieľom vyhnúť sa záchra
ne, ako to bolo v poslednom období. 
Vedenie klubu po odstúpení Petra 
Minárika oslovilo Mgr. Ľubomíra 
Čičalu z Nového Mesta n/V, ktorý už 
pôsobil v Starej Turej. Jeho hlavným 
cieľom, o  ktorý sa vedenie klubu 
snažilo aj pri predchádzajúcich tré
neroch „A“ mužstva, bolo skvalitniť 
najmä disciplínu a tréningový pro
ces v mužstve. Oslabený káder bolo 
potrebné doplniť a čakalo sa, ako 
sa uplatnia naši mladší hráči, ktorí 
skončili v doraste (Szekfu, Bordák, 
Majtás, Popelka). Na prípravu bol 
krátky čas, a preto sa mužstvo do
pĺňalo počas súťaže. Z hosťovania 
sme stiahli už skúseného Vladimíra 
Tótha, ktorý mal byť lídrom v stre
dovej formácii. Jeho výpadok v tré
ningovom procese bol ale značný, 
a preto bol viac k dispozícii nášmu 
„B“ mužstvu. Na základe výborných 
vzťahov a spolupráci so Spartakom 
Myjava prišli na hosťovanie: Matúš 
Vido, Peter Strnátka, Marián 
Sládeček a v septembri sa pripoji
li Marián Šimek a  Patrik Kubica, 
ktorý krátko pôsobil v Novej Vsi. 
Problémom bol brankársky post, 
lebo Michal Oravec sa rozhodol, 
že bude hrávať len za  „B“ muž
stvo. Peter Kucharovič sa vrátil 
z hosťovania a prijal post brankár
skej dvojky. Po uzdravení sa vrátil 
do mužstva Peter Magula, ktorému 
sa ale v posledných kolách zranenie 
triesiel obnovilo, a preto posledné 
dve kolá nedohral. Celé mužstvo 

postupne získavalo na  dôvere, 
hralo so zabezpečenou obranou, 
ktorej oporami boli stopéri Vido 
a Straka. Za zmienku stojí i výkon 
Petra Viskupa, ktorý nedostal gól 
713 minút. Z 15tich zápasov do
siahlo naše mužstvo 11 víťazstiev, 
2 remízy a  len dvakrát prehralo 
na  ihriskách súperov a  to v  Cígli 
1:0 a  v  Trenčianskych Tepliciach 
na  umelej tráve 2:0. Celkom zís
kalo 35 bodov a  stalo sa víťazom 
jesennej časti. Slabšou stránku bol 
náš útok, kde sa o 25 gólov podeli
lo až 8 hráčov. Najlepším strelcom 
sa stal so 7 gólmi Peter Strnátka, 
Ondrej Peterka a Matúš Majtás stre
lili po 4 góly. Jednoznačne treba po
ďakovať k prvenstvu v jesennej časti 
všetkým hráčom, ako i realizačné
mu tímu. Napriek víťazstvu je však 
treba povedať, že najmä hráči majú 
pred sebou ešte veľa práce k tomu, 
aby potvrdili svoju súčasnú pozíciu 
aj na konci súťaže.

Vedenie klubu touto ces
tou ďakuje za  podporu všet
kým našim partnerom: mestu 
Stará Turá, spoločnostiam 
Sevotech, s. r. o., Prematlak, a. s., 
Fremi Slovakia, s. r. o. a  všetkým, 
ktorí podporili náš klub z 2% daní. 

V  mene celého kolektívu 
chcem touto cestou poďakovať 
za  spoluprácu prezidentovi klubu 
Dr. Barszczovi, ktorý vytvoril hrá
čom nové podmienky a  tí sa mu 
za to odmenili výbornými výsled
kami v jesennej časti. 

Ing. Ján Hodermarský, 
viceprezident klubu

Volejbalové turnaje učiteľov, 
rodičov a priateľov školy

Aj v tomto školskom roku pokračuje súťaž učiteľov, rodičov a priateľov 
školy vo volejbale. Aj družstvo našej základnej školy sa pravidelne zúčastňuje 
turnajov, organizovaných základnými školami. V septembri sa uskutočnil 
prvý turnaj, ktorý zorganizovala ZŠ a MŠ v Pobedime. 

Výsledky turnaja O Tanier Pobjedzkej omáčky:

1. miesto: ZŠ Stará Turá
2. miesto: V. ZŠ Tematínska, NMnV 
3. miesto: Erikovci, NMnV 

4. miesto: ZŠ Čachtice a Uh. Brod
5. miesto: ZŠ Pobedim
6. miesto: ZŠ Podolie

V októbri sme sa zúčastnili turnaja Julbo cup 
v Novom Meste nad Váhom. Výsledky turnaja:

1.miesto: ZŠ Stará Turá
2. miesto: ZŠ Čachtice a Uh. Brod
3. miesto: Julbo, NMnV

4. miesto: ZŠ Tematínska, NMnV
5. miesto: ZŠ Podolie
6. miesto: ZŠ a MŠ Pobedim

Družstvo našej základnej školy pravidelne reprezentujú Karolínka Nemá, 
Elena Čierniková, Peter Patyla, Milan Hučko, Jozef Čiernik, Tomáš Hlísta, 
Juraj Valach.

Mgr. Elena Čierniková

Konečná tabuľka „A“ mužstva po jesennej časti 2012/13 V. liga Sever

   Z V R P Skóre Body
1	# St. Turá 15 11 2 2 25:7 35
2  #  Borčice  15  11  1  3  51:25  34
3  •  Tr. Teplice  15  10  1  4  37:19  31
4  •  Cígeľ  15  9  2  4  30:18  29
5  •  Šimonovany  15  7  4  4  30:24  25
6  •  Podolie  15  8  1  6  26:27  25
7  #  V. Uherce  15  7  3  5  30:28  24
8  $  M. Čausa  15  7  2  6  43:23  23
9  •  Zem. Kostoľany  15  6  2  7  27:25  20
10  •  Kamenec p/V  15  6  2  7  25:27  20
11  •  Ladce  15  5  5  5  21:26  20
12  •  H. Poruba  15  4  3  8  23:32  15
13  •  Kočovce  15  4  2  9  28:44  14
14  •  Ľuborča  15  2  7  6  18:26  13
15  •  Ilava  15   2  1  12  12:43  7
16  •  Oslany  15  2  0  13  12:44  6

„A“ mužstvo spolu s fanklubom zo zápasu 15. kola:
 Veľké Uherce – MFK Stará Turá 1:1 (0:0)
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„A“ Wushuisti úspešní 
na majstrovstvách 
sveta v Číne!

Na  piatych Majstrovstvách 
sveta v tradičnom wushu (The 
5th World traditional wushu 
championship), ktoré sa konali 
pod hlavičkou IWUF a Čínskej 
asociácie wushu v  dňoch 5.
10. novembra 2012 v čínskom 
Huangshane, sa slovenská re
prezentácia vôbec nestratila! Pri 
premiérovej účasti sa Slovákom 
podarilo ukoristiť 6 medailí (01
5)! Pretekári Peter Cuninka (2x 
bronz), Maroš Cuninka (strieb
ro), Martin Császár, Marián 
Laššák a  Ján Okrucký (všetci 
bronz) tak zaknihovali historic
ky prvé medaily zo svetového 
šampionátu v čínskom bojovom 
športe wushu pre Slovenskú re
publiku. Naši borci zabodovali 
vo svojich cvičeniach so zbraňou 

i  bez zbrane aj napriek účasti 
svetovej špičky v  jednotlivých 
kategóriách. Celkovo sa zúčast
nilo súťaže 55 krajín, 245 tímov 
a viac ako 2800 súťažiacich.

Naši reprezentanti ukázali, že 
viaceré úspechy z predchádza
júceho obdobia neboli náhod
né. Bodovali nielen najmladší 
účastníci výpravy, ale aj skúsení 
pretekári, čím dokázali ostat
ným, že so Slovenskom treba 
rátať aj na takom podujatí, ako 
sú Majstrovstvá sveta. Slovenská 
10 členná výprava si tak z Číny 
odnáša pekné zážitky, historické 
medaile a chuť do ďalšej práce. 
Ďakujem všetkým za podporu 
a  tešíme sa na  ďalšie úspechy 
slovenského wushu!
Mgr. Martin Császár, právny zástupca, 

Slovenská asociácia čínskeho wushu

Úspech karate z Odry
Dňa 10. novembra sa naši ka

ratisti zúčastnili turnaja v  karate 
SILESIA CUP v Odry v Českej re
publike. Naša karatistka, len 9 ročná 
Ela Glatzová si v športovom zápase 
kumite ml. žiačok do 30 kg vybo
jovala výborné 2. miesto. Na tomto 
turnaji štartovalo 297 pretekárov 
zo Slovenska, Poľska a  Česka. Je 
to ďalší pekný výsledok mladučkej 

športovkyne, ktorá naviazala 
na predošlý júnový úspech GRAN 
PRIX KARATE BRNO, kde získala 
1.miesto. Blahoželáme.

Na  záver veľké poďakovanie 
patrí aj riaditeľke ZŠ Mgr.  Jane 
Koštialovej a  bývalej riaditeľke 
Mgr. Anne Chmurovej a tiež celé
mu vedeniu školy, kde náš krúžok 
trénuje. Karate klub Stará Turá

Krúžok karate klubu

Chlapci a dievčatá od 7 rokov sa môžu prihlásiť 
na krúžok karate počas celého školského roku 2012/2013, 
každý pondelok a v stredu o 17.00 hod. v telocvični na II. ZŠ 
na Hurbanove ulici (vedľa mestského športového ihriska).

Slovenska výprava zľava: Peter Cuninka, Martin Laššák, Eugen Császár, Zhai 
Hua, Ján Okrucký, Martin Császár, Milan Surgoš, Maroš Cuninka, Marián Laššák

Medailisti zľava: Peter Cuninka (2x bronz), Maroš Cuninka (striebro), 
Martin Császár, Marián Laššák, Ján Okrucký (všetci bronz)

Ela Glatzová, prvá zľava 2. miesto

Viete už aký dáte firemný present?
Veľký výber darčekových predmetov na www.t ‑studio.sk

T ‑štúdio, s. r. o.
Jiráskova 169, Stará Turá

tel.: 032 / 776 4896
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Dom kultúry Javorina 
a mesto Stará Turá

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Námestie slobody 
v Starej Turej 

Dom kultúry 
Javorina 

Vianočný trh 

Sobota 15. 12. 2012 
od 9.00 do 17.00 hod

bohatá ponuka 
remeselných výrobkov 

(vianočné dekorácie, 

keramika, sviečky, med...)

Domáca zabíjačka 

s tradičnými ochutnávkami

od 14.00 hod. kultúrny 
program – FS Otava, 

mládež ECAV, Veľký dychový 

orchester DK Javorina

príjemná atmosféra 

s folklórnym súborom Turanček, 

vôňou ihličia a punču

výstava Hračky 
mojej babičky

tvorivé dielne
pečenie oplátok, zdobenie 

medovníkov

ponuka remeselných 
výrobkov

prezentácia 
detskej 

knižky Ja 
maco

výstava Biblia 
na cestách


