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

Milí čitatelia 
a spolupracovníci,

koniec roka sa nezadržateľne blíži a spo-
lu s ním nám klopú na dvere aj Vianoce. 
Mnohí z  nás sa v  zhone každoden-
ných povinností majú problém zastaviť 
a vychutnať si toto sviatočné obdobie. 
Želáme Vám teda, aby ste prekonali sa-
mých seba a utrhli sa z reťaze, ktorá Vás 
púta k Vašim povinnostiam. Zastavte sa, 
nalaďte sa na sviatočnú náladu a vychut-
najte si pohodu a teplo domova. 
Koniec roka prináša so sebou aj obzretie 
sa za uplynulými mesiacmi, ktoré ubehli 

ako voda. V tomto období Vám chceme 
poďakovať za Vašu dôveru, ktorú ste do 
nás vložili. Ďakujeme všetkým našim či-
tateľom. Len vďaka Vám vieme, že práca, 
ktorú v redakcií vykonávame nie je már-
na. Poďakovať chceme aj všetkým na-
šim dopisovateľom a spolupracovníkom, 
ktorí pravidelne alebo nepravidelne pri-
spievali do nášho časopisu. Aj vďaka nim 
majú naši čitatelia možnosť dozvedieť sa 
zaujímavé informácie aj z iných oblastí 
ako je naša samospráva. Veríme, že aj 

v budúcom roku si nájde Staroturiansky 
spravodajca miesto vo Vašich domác-
nostiach a že zostane aj naďalej Vašim 
obľúbeným nástrojom na informovanie 
o dianí v meste.
Redakcia Staroturianskeho spravodajcu 
Vám praje príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a šťastný nový rok 2014 plný 
zdravia, šťastia, lásky, vzájomného poro-
zumenia a radosti z prítomnosti Vašich 
najbližších. redakcia 
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Štyria na kanape
6. december, 19.00 h, div. 
predstavenie, DK Javorina

Benefičný koncert 
Nadácie ŽIVOT
8. december, 15.00 h, DK Javorina

Vianoce na celom svete
18. december, 17.00 h, 
muzikál v DK Javorina
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Výročná členská schôdza 
MFK Stará Turá
13. 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
14. december, 
Námestie slobody

Silvestrovský ohňostroj
31. december, 23.50 h, 
Námestie slobody

darček
kalendár na rok 2014!

V novembri začali práce na Multifunkčnom priestore za DK Topolecká
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 24. októbra 2013  sa uskutočnilo 32. zasad-
nutie MsZ, ktoré  otvoril o 15.00 hod. primátor 
mesta Ing. Ján Kišš.

V  úvode rokovania bolo udelené slovo 
Pavlovi Trúsikovi, ktorý predstúpil pred posla-
necký zbor, aby poslancom predstavil projekt ex-
pozície sestier Royových a histórie Starej Turej za 
OZ SLUHA. Cieľom projektu je viesť mladých 
ľudí k poznaniu histórie, inšpirovať ich k tvori-
vej umeleckej, sociálnej a duchovnej činnosti vo 
výnimočnom priestore.

Slávnostné otvorenie stálej expozície sestier 
Royových sa uskutočnilo 16. novembra 2013. 
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie plnenie 
uznesení prijatých na 30. zasadnutí MsZ s pri-
pomienkou plnenia uznesenia č. 25-XXX/2013, 
ktorého termín plnenia je podmienený  schvále-
ním územného plánu zóny DRAHY a plnenie sa 
odkladá k 31.3.2014.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
• na opravu uznesenia MsZ č. 19 – XXX/2013,
• na zmenu uznesenia MsZ č. 24 – XXII/2012,
• na zmenu uznesenia MsZ č. 13 - X/2011,
• na zverenie majetku mesta do správy 

Technických služieb m. p. o. - zrealizovanú  
investičnú akciu „Parkovisko pri RK kosto-
le v Starej Turej a úprava medzibytovkového 
priestoru Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará 
Turá“,

• na zverenie zrealizovanej investičnej akcie 
„Rekonštrukcia a  zateplenie obvodového 
a  strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 
142 Stará Turá – obj. SO 2.1. Ďažďová kana-
lizácia“ do správy organizácie Materská škola, 
Hurbanova č. 142,  Stará Turá,

• na prevzatie zmluvy o nájme pozemku uzatvo-
renej medzi pánom Dušanom Holcom, bytom 
Lubina  a Technickými službami m. p. o.,

b) žiadosť:
• spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť 

AQUATUR, a. s., Stará Turá o zriadenie vec-
ného bremena,

• TECHNOTUR,  s .r .o., Stará Turá o stanovenie 
doby predĺženia podnájomných zmlúv,

• vlastníkov bytov v  bytových domoch súp. 
č. 189/2,4, a 190/6 o odkúpenie nebytového 
priestoru (VS 7)  za účelom vybudovania sa-
mostatnej kotolne,

• pána Ondreja Gašparíka a  manželky Lucie 
Gašparíkovej, bytom Stará Turá, o zriadenie 
vecného bremena,

• Jarmily Valentovej, bytom Stará Turá o odkú-
penie a čiastočnú zámenu pozemku,

• o opravu podlomenia parc. č. 14782/1 v uzne-
sení číslo 6-XXVIII/2013,

• Štátnej ochrany prírody SR, Správa chránenej 

krajinnej oblasti Biele Karpaty,  Nemšová 
o prenájom pozemkov,

• MŠA, s.  r. o., Stará Turá, zast. Ing. Ľubošom 
Balažovičom o zriadenie vecného bremena,

• žiadosť spoločnosti TECHNOTUR, s. r. o., 
Stará Turá  o navýšenie rozpočtu pre rok 2014 
na vykrytie nákladov na opravu strechy,

c) zámer
• odpredaja pozemku Alene Valentovej, bytom 

Stará Turá,
d) ponuku
• na darovanie pozemkov od Mariána Kulicha 

a Libora Kulicha, bytom Stará Turá.

Schválená nebola žiadosť:
• Autoškoly Progres, s. r. o., Senica o prenájom 

pozemku,
• JUDr. Anny Kašparovej, právnej zástupkyne 

Marty Gorogovej, bytom  Stará Turá, Danky 
Štarkeovej, bytom Stará Turá a  Mojmíra 
Gavača, bytom Stará Turá o usporiadanie vlast-
níckych vzťahov k pozemkom,

• Ľubomíra Roháčka a manž. Dariny, Stará Turá  
o upresnenie vecného bremena na pozemku.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
• prehľad o výkupe pozemkov pre lokalitu č. 6 

„DRAHY“ – regulačný blok B2 – Blok bývania 
v rodinných domoch v súvisle urbanizovanom 
území Stará Turá 1. etapa,

• vyjadrenie pána Bc. Erika Bartóka, by-
tom Čachtice k  zámeru odpredaja podielu 
z pozemku,

• žiadosť pána Jána Tareka, bytom  Pezinok 
o vyjadrenie zastupiteľstva k prieťahom pri vy-
sporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve rod. 
Tarekovej.

V ďalšej časti rokovania schválili poslanci osem 
návrhov rozpočtových opatrení, návrh progra-
mového rozpočtu mestských príspevkových or-
ganizácií DK Javorina a Technické služby mesta 
na roky 2014 - 2016. Na vedomie vzali prvý ná-
vrh programového rozpočtu mesta Stará Turá 
pre rok 2014 – 2016, správu  hlavnej kontroĺórky  
mesta z kontrol  vykonaných od  28.  zasadnutia, 
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatne-
ných v rámci prerokovávania návrhu „Zadania 
Územného plánu – zóny (ÚPN-Z) Dráhy Stará 
Turá“, stanovisko Obvodného úradu Trenčín, od-
boru výstavby a bytovej  politiky. Zároveň poslan-
ci schválili „Zadanie ÚPN-Z Dráhy Stará Turá“ 
v zmysle §20 ods. 7c stavebného zákona v plat-
nom znení. Zadanie obsahuje hlavné ciele a po-
žiadavky, ktoré treba riešiť v ÚPN-Z, podrobné 
požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania 
územnoplánovacej dokumentácie.

Poslanci schválili návrh na spolufinanco-
vanie projektu „Zachovanie tradičných remesiel 

v Starej Turej a Kunoviciach“ v rámci Operačného 
programu cezhraničnej spolupráce Slovenská re-
publika – Česká republika 2007-2013, prioritná 
os programu P1: Podpora sociokultúrneho roz-
voja cezhraničného regiónu a spolupráce v rámci 
oblasti podpory I.1 Kultúrny rozvoj a zachova-
nie tradícií medzi partnerskými mestami Stará 
Turá a Kunovice vo výške maximálne 1 500,00 
€.   V našom prípade bude výstupom projektu 
krátkometrážny filmový dokument spracová-
vajúci problematiku tradícií v oblasti remesiel 
a gastronómie obidvoch zúčastnených partnerov. 
Počas prípravy a realizácie projektu sa uskutoč-
nia vzájomné stretnutia obyvateľov Starej Turej 
a Kunovíc s cieľom vzájomne sa oboznamovať 
s typickými remeslami, zvykmi a jedlami. 

Schválené boli dva poslanecké návrhy, a to 
poslanecký návrh Janky Trúsikovej predsedníčky 
komisie ZPOZ, na doplnenie novej členky pre ko-
misiu ZPOZ. Stala sa ňou Tatiana Novomestská. 
Druhý poslanecký návrh Mgr. Sone Krištofíkovej 
na zmenu obsadenia Komisie pre školstvo a kul-
túru z  dôvodu odchodu Mgr. Masára na dô-
chodok. Jeho členstvo v komisii nahradila Mgr. 
Miroslava Lacová.

V závere rokovania sa rozprúdila poslanec-
ká diskusia na tému starej priemyslovky. Ing. 
Nerád sa zaujímal, či primátor mesta v prípade 
pokračovania v rekonštrukcii projektu starej prie-
myslovky bude zastávať svoj názor, že priemys-
lovku treba riešiť komplexne. Alebo bude za to, 
že by sa z internátu urobili byty. Primátor mesta 
opakovane vysvetlil, že priemyslovka nie je ma-
jetkom mesta, a preto mesto nemôže rozhodovať 
čo a kto tam bude robiť. Jeho viacročnou snahou 
je zámena kruhovej križovatky za tento objekt 
a to aj na VÚC  osobne prezentoval. V prípade, 
že tento objekt dostane mesto do majetku, roz-
hodnú poslanci  mestského zastupiteľstva o jeho 
ďalšom  využití. Toto tlmočil aj investorovi, ktorý 
mal záujem vybudovať z internátu priemyslovky 
nájomné byty. Zastupiteľstvo mu nemôže schvá-
liť, že bude podporovať jeho zámer a zaviaže sa 
odkúpiť tieto byty, tak ako to chcel poslanec Ing. 
Gavač, keďže to nie je majetok mesta. Ing. Nerád 
sa vyslovil, že primátor sa spolupodieľal na tom, 
aby mu nebola predaná telocvičňa. On sa teda 
dohodol s mestom Piešťany a ide tam budovať 
športovú halu. Osobne neverí, že snaha mesta 
získať objekty starej priemyslovky do svojho ma-
jetku bude úspešná.

Primátor mesta informoval poslancov, že 
vyvíja aktivity na zrekonštruovanie železnič-
nej stanice, ktorá je v  katastrofálnom stave. 
Rekonštrukcia by sa mala realizovať z prostried-
kov Generálneho riaditeľstva železníc SR. 

Viceprimátorka mesta Mgr. Krištofíková in-
formovala o riešení vysielania mestskej TV.  
Skúšobné vysielanie aktivít mesta do konca roka 
bude robiť SOŠ Stará Turá. Vysielanie  by bežalo 
na internetovej stránke mesta a na youtube.

Mgr. Ľubica Klimáčková

výsledok prieskumu záujmu občanov 
o novú sociálnu službu Monitorovanie 
a signalizácia potreby pomoci

Mesto Stará Turá uskutoč-
nilo v  mesiaci október 2013 
dotazníkový prieskum záujmu 

svojich občanov o novú službu 
„Monitorovanie a  signalizácia 
potreby pomoci“. Občania boli 

oslovení prostredníctvom klu-
bov dôchodcov, z.o. Jednota 
dôchodcov, z.o. Slovenského 
zväzu telesne postihnutých, ob-
vodných lekárov na poliklinike 
v  Starej Turej, opatrovateliek 
v terénnej opatrovateľskej služ-
be, Staroturianskeho spravo-
dajcu a webovej stránky mesta. 
Napriek tomu, záujem o  túto 

službu prejavilo iba 32 obča-
nov nášho mesta. Vzhľadom 
k malému záujmu zo strany ob-
čanov a  nízkej ochote finanč-
ne na tejto službe participovať, 
mesto Stará Turá sociálnu služ-
bu „Monitorovanie a signalizá-
cia potreby pomoci“ v súčasnej 
dobe nebude realizovať.  

Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá
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Milí Staroturanci,
ani sme sa nenazdali a opäť stojíme na prahu Vianoc a Nového roku. Tento čas je tak 
trochu čarovný, pretože v dnešnom uponáhľanom svete sa aspoň počas tých pár vianoč-
ných dní zastavíme a užívame si prítomnosť svojich najbližších. A takisto je to čas, kedy 
začíname bilancovať uplynulý rok. Spomenieme si na všetky útrapy, ktoré nás počas roka 
stretávali a usmejeme sa nad radosťami, ktoré sme zažili. 

Pri tejto príležitosti Vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu 
v tomto roku. Nielen za prácu, ktorú ste vykonali na svojich pracoviskách a v prospech 
mesta, ale aj za prácu vo Vašich domácnostiach a za výchovu Vašich detí, ktoré sa čoskoro 
stanú dospelými a rozhodovania schopnými občanmi mesta. 

V týchto koncoročných chvíľach bilancuje celý rok 2013 aj naša samospráva. Spolu 
so svojimi spolupracovníkmi i poslancami mestského zastupiteľstva sme sa snažili ak-
tívne spolupracovať a skvalitňovať podmienky života v našom meste pre všetkých našich 
obyvateľov. Nemalou mierou prispeli k zlepšovaniu prostredia, v ktorom žijeme, aj naše 
príspevkové organizácie, školské zariadenia a spoločnosti založené mestom Stará Turá. 
Poďakovanie teda patrí všetkým, ktorí sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o rozvoj a zveľaďovanie nášho mesta, o obohatenie jeho kultúrneho i duchovného života.  

Tak ako vy i my na mestskom úrade prehodnocujeme svoje skutky, vykonané i nespl-
nené sľuby. V uplynulom roku boli dokončené viaceré projekty, ktoré malo mesto rozpra-
cované už z roku 2012. Spomeniem pavilón špeciálnych učební ZŠ, ktorý už dnes slúži 
deťom materskej školy. Dokončili sa i nové parkoviská pri rímsko-katolíckom kostole a na 
Ul. SNP pri bytových domoch 263 a 264. Vedľa tohto parkoviska pribudlo i multifunkčné 
ihrisko pre deti a mládež. V roku 2013 sa nám podarilo uskutočniť projekt odvodnenia 
dažďových vôd z pavilónov materskej školy na Ul. Hurbanovej 142 do verejnej kanali-
zácie. V tomto objekte sa v súčasnosti realizuje aj rekonštrukcia a zateplenie obvodového 
a strešného plášťa. Mesto Stará Turá začalo v tomto roku vďaka schváleným nenávratným 
finančným prostriedkom z fondov EÚ s 1. etapou rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
Nevyhnutné bolo tiež zrekonštruovať kanalizáciu Základnej umeleckej školy, ktorá bola 
už v dezolátnom stave a nebola predmetom predchádzajúcej rekonštrukcie budovy. Sme 
radi, že sme dokázali naštartovať výstavbu nájomných bytov v meste. V súčasnosti je 
bytový dom na Hlubockého ulici takmer dokončený. Pre rôzne nepredvídateľné problémy 
sa však posunulo zadanie územného plánu zóny Drahy, ktorý priamo súvisí s možnosťou 
budúcej individuálnej bytovej výstavby v meste. Verím, že všetky problémy s touto zónou 
sa v novom roku vyriešia. Na budúci rok je odložená realizácia aktivít ďalšieho projektu 
z fondov EÚ, a to Strediska triedeného zberu, kde bude hlavným cieľom zefektívnenie 
dotrieďovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a skvalitnenie existujú-
ceho separovaného odpadu. Mesto samozrejme nezabudlo ani na svoje miestne časti. 
V tomto roku sme sa rozhodli skvalitniť kultúrno-spoločenské podmienky pre obyvateľov 
Topoleckej realizáciou multifunkčného priestoru za DK Topolecká. 

Nepodarilo sa však zrealizovať všetky projekty, ktoré malo mesto naplánované. Keďže 
sa končí programovacie obdobie, v roku 2013 bolo zverejnených menej výziev na čerpanie 
finančných prostriedkov z fondov EÚ, vďaka ktorým by bolo možné realizovať 
viac projektov na skvalitnenie života našich občanov. 

Obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta čoraz viac trápia naše komunikácie. 
Technické služby mesta mali tento rok vyčlenených 83 tisíc € na celkové rekon-
štrukcie vybraných miestnych komunikácií. Podľa najhoršieho stavu a najväčšej 
vyťaženosti boli vybrané v tomto roku cesty na Nám. Dr. Schweitzera smerom 
od autobusovej stanice, na Športovej ulici smerom k štadiónu,  v sídlisku „Z“ 
na Ul. SNP, na Ul. SNP od Domu služieb smerom k Centru voľného času. Na 
opravu komunikácie na Športovej ulici prispel Mestský športový areál, za čo im 
ďakujeme. Zrekonštruovaný bol aj chodník od autobusovej stanice smerom do 
centra mesta. V rámci opráv ciest sa technické služby zamerali i na mestské časti. 
V tomto roku boli zrekonštruované dva úseky na autobusovej linke smerom na 
Papraď, a to pri družstve a v Koštialovej Doline. 

Po urgenciách zo strany mesta, ale aj poslancov VÚC za naše mesto na 
Trenčianskom samosprávnom kraji, boli čiastočne opravené aj úseky štátnej cesty 
smerom na Vaďovce. Oprava tejto cesty bola naozaj nevyhnutná a sme radi, že 
sa ju aspoň sčasti podarilo opraviť. 

Vážení občania, prajem Vám, ale aj našej samospráve, aby bol nový rok 2014 
pre všetkých rokom úspešným aj keď určite nebude ľahký a úplne pohodový. 
Želám Vám príjemné vianočné sviatky plné porozumenia, lásky a spokojnosti. 
Prežite ich v kruhu svojich najbližších a zaspomínajte si na tých, ktorí už s Vami 
nemôžu byť. Prajem Vám tiež úspešný vstup do nového roka 2014, nech Vás 
počas neho sprevádza zdravie a šťastie. 

Ing. Ján Kišš, primátor mesta

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

Benefičný koncert 
Nadácie ŽIVOT

ktorý sa uskutoční v nedeľu 8. decembra 2013 
o 15.00 hod. v DK Javorina. 

V programe vystúpia žiaci staroturianskych škôl 
a členovia centra voľného času. 

Vstupné na podujatie je dobrovoľné.

Správna rada nadácie chce zároveň poďakovať všetkým – 
podnikateľom, 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 
2012 pre naše deti a mládež. Finančné prostriedky sú rozde-
ľované v zmysle štatútu nadácie na rôzne mimoškolské pod-
ujatia v našom meste v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.

Ing. Iveta Petrovičová, správkyňa nadácie

prípravný výbor si 
pripomenul vznik čSr
V piatok 25. októbra 2013 si členovia Prí-
pravného výboru slávností bratstva Čechov 
a Slovákov na Javorine pripomenuli významné 
výročie v dejinách obidvoch národov - 95 rokov 
od vyhlásenia spoločného štátu Čechov a Slo-
vákov – Československej republiky. Spoločne 
absolvovali spomienkovú trasu po pamätných 
miestach venovaných gen. M. R. Štefánikovi a T. 
G. Masarykovi a miest, ktoré s týmto výročím 
súvisia - pamätníkov obetiam 1. svetovej vojny.

Spomienková trasa účastníkov podujatia zača-
la v skorých ranných hodinách na Mestskom 
úrade v Uherskom Brode. Tentokrát sa okrem 
členov prípravného výboru zúčastnila spomien-
kových návštev aj delegácia z Juhomoravského 
kraja, pán Roman Celý, námestník hejtmana 
Juhomoravského kraja a pani Ilona Žižková 
Vágnerová, predsedníčka komisie pre medziná-
rodné vzťahy Juhomoravského kraja. Trasa ďalej 
z Uherského Brodu pokračovala na pamätné mies-
ta v Moravskom Lieskovom, na Veľkej Javorine, 
v Starej Turej, Myjave, Košariskách, Brezovej pod 
Bradlom, Skalici, Hodoníne, Strážnici a okolo 
18.00 hodiny zakončili členovia výboru harmo-
nogram dňa v Uherskom Hradišti. 

Podjavorinský kraj sa k myšlienke spolu-
patričnosti českého a slovenského národa vždy 
hrdo hlásil. Hoci sa spoločné dejiny Čechov, 
Moravanov a Slovákov prestali písať 31. decem-
bra 1992, môžeme povedať, že vzťahy medzi 
našimi národmi sú nadštandardné. Každoročné 
priateľské stretnutia na Javorine predstavujú 
živý dôkaz blízkosti ľudí z oboch strán hranice. 
Dôkazom bolo i spomínané spoločné stretnu-
tie, ktorým sme si nielenže pripomenuli vý-
znamné dni spred 95 rokov, ale súčasne sme 
deklarovali naše priateľstvo. Lívia Boorová
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výsledky volieb do vúC trenčín
Dňa 9. novembra bol už v prvom kole volieb zvolený za predsedu 

trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška zo SMER-SD. 
Volebná účasť v kraji bola 17,38 % a zvolených bolo 45 poslancov 
(25 za SMER-SD, 11 nezávislých kandidátov, 3 SDKÚ-DS, 2 KDH, 
1 MOST, 1 NOVA, 1 SaS, 1 Zmena zdola). Vo volebnom obvode 
č. 4 Nové Mesto nad Váhom bolo zvolených 5 poslancov – Jozef 
Trstenský (SMER-SD), Dušan Bublavý (SMER-SD), Ján Bielik 
(KDH), Anna Halinárová (SMER-SD) a  Kvetoslava Hejbalová 
(SMER-SD).

Výsledky hlasovania v meste Stará Turá
kandidáti na 
PREDSEDU

Počet 
hlasov

Podiel 
hlasov v %

Jaroslav Baška 495 49.35
Jozef Lohyňa 221 22.03
Juraj Smatana 105 10.46
Ľubomír Žabár 78 7.77
Marián Herdel 53 5.28
Peter Palko 51 5.08

spolu 1 003 platných hlasov

Účasť voličov vo voľbách do VÚC 2013 
v územnom obvode mesta Stará Turá

Okr
sok

Volebná 
miestnosť

Počet 
voličov

Účasť vo 
voľbách 

(počet vol.)

Účasť vo 
voľbách 

(%)
1. MsÚ St. Turá 1 503 172 11,44
2. ZŠ Hurbanova 1 096 110 10,04
3. PZ  Mýtna 1 178 156 13,24
4. PreVak 1 080 162 15,00
5. DK – učebňa č. 82 1 026 168 16,37
6. DK - kaviareň 1 098 158 14,39
7. PZ Drgoň.dolina 152 20 13,16
8. KD Papraď 409 51 12,47
9. PZ Topolecká 330 22 6,66
10. PZ Súš 143 30 20,97

Celkom 8015 1049 13,08

kandidáti na POSLANCOV 
ktorí získali aspoň jeden hlas

Počet 
hlasov

Podiel 
hlasov v %

Anna Halinárová 530 14.13
Radovan Ammer 490 13.06
Juraj Gavač 442 11.78
Dušan Bublavý 294 7.84
Katarína Pagáčová 284 7.57
Jozef Trstenský 269 7.17
Ján Bielik 245 6.53
Ján Blaško 161 4.29
Dušan Bezák 157 4.18
Marián Mora 151 4.02
Noman Ehsan 142 3.78
Kvetoslava Hejbalová 100 2.66
Vladimír Fraňo 67 1.78
Radoslav Rojko 52 1.38
Viera Vienerová 52 1.38
Katarína Juríková 48 1.28
Blažena Žákovicová 48 1.28
Katarína Okrucká 47 1.25
Stanislav Baláž 44 1.17
Ľuboš Masár 41 1.09
Daniel Cibulka 34 0.90
Alexander Koreň 29 0.77
Marcel Urban 23 0.61

spolu 3 750 platných hlasov
Správne oddelenie MsÚ

Poďakovanie voličom
Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili zvolením za poslancov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Urobíme všetko preto, aby sme 
Vašu dôveru nesklamali.

Poslanci VÚC  Mgr. Dušan Bublavý, Ing. Anna Halinárová, 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová a Ing. Jozef Trstenský.

v spomienkach zostávajú s nami
Jesenné mesiace sú charakteristické chladnejším počasím, po-

stupným opadávaním listov, kratšími dňami a dlhšími nocami. 
November však prináša aj dni, kedy si spomíname na našich zosnu-
lých príbuzných, priateľov či známych. Tohtoročný sviatok všetkých 
svätých i pamiatka zosnulých boli v znamení babieho leta a teplé 
slnečné lúče nás sprevádzali na návštevách po cintorínoch na celom 
Slovensku a možno i v zahraničí. 

V Starej Turej sa už stalo zvykom, že sa pri príležitosti Pamiatky 
zosnulých tradične stretávajú predstavitelia mesta a staroturian-
skych cirkví spoločne s občanmi v Dome smútku Stará Turá a tu 
si spoločne spomínajú na všetkých, ktorí s nami zostávajú už len 
v spomienkach. 

K prítomným občanom sa na pietnom podujatí prihovoril sta-
roturiansky rímsko-katolícky farár - Mgr. Daniel Vachan a lubinský 
kaplán z evanjelickej a. v. cirkvi - Mgr. Ondrej Šoltés. Slová k za-
mysleniu vyslovil k prítomným aj primátor mesta Stará Turá, Ing. 
Ján Kišš. K svojmu príhovoru pridal aj smutnú báseň od Lubinanky 
Jarmily Súpkovej, rod. Slávikovej. Ďalšie dve básne predniesla členka 
Zboru pre občianske záležitosti, pani Marta Adamusová. 

Aktéri spomienky sa potom spoločne presunuli ku krížu, kde po-
ložili veniec a pomodlili sa. Na záver podujatia prítomným hosťom 
a občanom poďakovala za účasť na podujatí zástupkyňa primátora, 
Mgr. Soňa Krištofíková. Za dôstojnú prípravu podujatia ďakujeme 
pani Michalíkovej z Domu smútku Stará Turá.  Lívia Boorová

Vianoce na celom svete
Dajú sa prežiť v jeden deň 

Vianoce na celom svete? Logika 
hovorí nie. V našom meste to 
bude možné. Každému, kto sa 
rozhodne prísť v  adventnom 
čase do Domu kultúry Javorina 
na rovnomenný muzikál. 

„Vianoce na celom svete je 
ekumenický projekt, ktorý rea-
lizuje mládež z cirkví v Novom 
Meste nad Váhom v spoluprá-
ci s  Hudobno-dramatickým 
krúžkom občianskeho združe-
nia SLUHA v Starej Turej, pod 
vedením Jany Feríkovej DiS. 
art.“, prezrádza dirigentka mu-
zikálu Mgr. art. Mária Volárová 
a pokračuje ďalej: 

„Dej príbehu sa odohráva 
na chate počas predvianočnej 
lyžovačky. Plnými dúškami 
si ju užívajú mladí z rôznych 
končín sveta - Poľka, Češka, 
Slovenka, Talian, Francúz..., 
keď tu krátko pred odchodom 
domov na sviatky im chatár 

oznámi, že kvôli snehovej ka-
lamite musia zostať na chate. 
Rozhodli sa preto pripraviť si 
spoločné Vianoce. Rozprávajú 
sa o tom, čo je pre koho dôle-
žité, aké majú vo svojich kraji-
nách vianočné tradície...“

Na pódiu, v  interpretácii 
zhruba päťdesiatky ľudí a živej 
kapely pod režijným vedením 
Ivana Radošinského a  diri-
gentskou taktovkou Mgr. art. 
M. Volárovej, zaznejú vianočné 
piesne a koledy z celého sveta.

 Ak 18. decembra o 17:00 h 
prijmete naše pozvanie do sály 
DK Javorina, prežijete tam, 
spolu s protagonistami muzi-
kálu, Vianoce na celom svete. 
Nenechajte si ujsť túto jedi-
nečnú príležitosť a umelecký 
zážitok obohatený o  neopa-
kovateľnú vianočnú atmosfé-
ru. Tento projekt v Starej Turej 
podporila Nadácia ŽIVOT.

SLUHA
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Zachovaj a uč !
Čo si v živote prajeme? Po čom najviac 
túžime? Chorí po zdraví, chudobní po bo-
hatstve, ale všetci túžime byť nieči – nieko-
mu a niekam patriť. A toto nám môže dať 
len láska, rodina, priatelia, domov a vlasť. 
„Každý človek túži niekomu mávať, ak sa 
jeho vagón rozbieha v diaľ...“ ako spie-
vala na Bratislavskej Lýre v roku 1976 Věra 
Špinarová, tak sa i my s túžbou a nádejou 
obraciame k ľudom, ktorých chceme milovať 
a byť milovanými. 

Dni, roky rýchlo ubiehajú, míňame sa na krát-
kych stretnutiach a o veľa priateľoch sa dozvedá-
me len sprostredkovane. Aj naši dedovia vedeli, 
že nielen pre nákup a predaj chodili na jarmoky, 
boli to spoločenské stretnutia plné odovzdáva-
nia si skúseností, zoznámenia a chvála dobrého 
výsledku pracovitých rúk, poskytnutie pomoci 
pri chove a pestovaní. A s takýmto zámerom 
vznikli na Starej Turej štyri podujatia: Vítanie 
jari, Remeslá našich predkov, Kopaničársky jar-
mek a Vianočné trhy. Každé podujatie je oso-
bité a i jeho organizácia si vyžaduje iné nároky. 
V piatok 25.10. 2013 som mal možnosť zúčast-
niť sa „Kopaničárskeho jarmeku“ v priestoroch 
Domu kultúry Javorina, ktorého ústredným 
heslom je „Zachovaj a uč.“ Už viac rokov 
organizátori prizývajú do realizačného výbo-
ru i remeselníkov, tak viem už posúdiť koľko 
času, úsilia a námahy treba vynaložiť na úspešné 
zvládnutie podujatia. Na svete je samozrejmou 
len hlúposť a z nej plynúca ľahostajnosť a leni-
vosť. O všetko ostatné sa musí niekto postarať, 
pričiniť a i nad rámec svojich povinností vyko-
návať zásadné, ale i drobné úlohy. Tak sa vy-
tvoril kolektív ochotných, nadšených ľudí, ktorí 
vytvárajú milé podujatia, kde sa účinkujúci cítia 
ako na príjemnej návšteve a kde sa stále vo väč-
šej miere vracajú.

Iniciátorkou podujatí je Mgr. Julka Bublavá. 
Prišla, vlastne priviezla sa s myšlienkou stretá-
vať sa, ukázať zručnosť a vedomosti. Oslovila 
kolektív Domu kultúry Javorina a našla ochot-
ných ľudí na Mestskom úrade. Na Starej Turej 
ju spoznáte podľa toho, že často sa pohybuje 
neprimeranou rýchlosťou na invalidnom vozí-
ku akoby mala krídla. Stále prichádza s nový-
mi nápadmi, zabezpečuje kontakt s účastníkmi, 
dohovára stretnutia. Bývala riaditeľka Domu 
kultúry pani Bc. Zuzana Zigová na 50-tom vý-
ročí jeho otvorenia vyslovila krásnu myšlienku: 
„Kultúra stojí veľa, ale oveľa viacej stojí nekul-
túra“. S malými finančnými prostriedkami, ale 
za veľkého pričinenia jej i kolektívu pod vede-
ním Evky Adámkovej sa rok od roku zvyšuje 
úroveň. Vyzdobené, krásne zoradené stánky 
a privítanie účastníkov s pohostením, neustále 
zosúlaďovanie požiadaviek s potrebami to sú už 
len vonkajšie znaky staroturianskych podujatí, 
predchádza tomu veľa hodín prípravy ako sa 
vyvarovať nedostatkov a všetko organizačne za-
bezpečiť. Zástupkyňa primátora pani Mgr. Soňa 
Krištofíková a kultúrna pracovníčka pani Mgr. 

Lívia Boorová ako zástupkyne Mestského úradu 
sa okrem svojej aktívnej účasti na podujatiach 
starajú o spoluprácu s Technickými službami, 
vytváranie podmienok k zvládnutiu organizá-
cie a hlavne ako zástupkyne mesta významne 
zvyšujú kredit Starej Turej. Remeselníci skoro 
celého Slovenska, ale už i z Čiech a Moravy tak 
vidia, že jarmoky nie sú živelnou akciou, lebo 
zábezpeka mesta je zárukou dobrej a účelnej 
organizácie. Riaditeľka Domu kultúry pani Evka 
Adámková so svojím malým kolektívom vždy 
týždeň pred podujatím pracujú 10-12 hodín. 
Čistota, poriadok a krásna výzdoba v priesto-
roch pôsobia útulne a prívetivo. Títo nadšenci 
dokázali zozbierať, vyčistiť, zreštaurovať a vy-
staviť množstvo exponátov a už druhý rok je 
tak otvorená expozícia starodávnej izby, ktorá je 
milým miestom pre spomienky, príjemné pose-
denie a tento rok i fotenie sa v staroturianskych 
krojoch. Tu „kraľuje“ pani Jitka Durcová, ktorá 
nielenže zbiera a opravuje, ale už i šije kroje, 
v ktorých ste mohli vidieť ustrojené skoro všet-
ky organizátorky. Na jednom našom jednaní 
vyslovila Evka Adámková vetu „Nadšenie je 
nákazlivé“ a tak sa k tomuto kolektívu pridali, 
bývalá matrikárka pani Mária Otiepková, ktorá 
svojimi chutnými pampúšikmi rozvoniava celý 
„kulturák“, učiteľky základnej školy pani Mgr. 
Chmurová a pani Mgr. Haverová, ktoré nám 
ponúkali staroturianske báleše. Upiekli nám ich 
kuchárky školskej jedálne s takou láskou, ako 
pre svoje deti. Pani riaditeľka Technických slu-
žieb Ing. Janka Vráblová so svojimi kolegyňami 
a kolegami nielenže dozorujú svojich zamest-
nancov, ale i pomáhajú pri výdaji jedál a sami 
vytvárajú pohostenie. A čo je v dnešnej dobe pre 
veľa ľudí nepochopiteľné, všetci títo ľudia pra-
cujú na organizácií a zabezpečení podujatí nad 
rámec svojej práce vo svojom voľnom čase a bez 
akejkoľvek odmeny. Šíria tak dobré meno Starej 
Turej a medzi remeselníkmi je každé podujatie 
veľmi vyhľadávané a už si zvykli na prebiehajú-
com podujatí prihlasovať sa na ďalšie. 

Remeselníci predvádzajúci svoje zručnosti, 
zapájajú návštevníkov do výroby krásnych pred-
metov, tvorivé dielne, kde si môžu deti skúsiť 
svoju šikovnosť je naplnením hesla „Zachovaj 
a uč.“ Príjemnú náladu vytvárajú ľudové hud-
by, spev a už i tanec. Stretáme svojich dávnych 
učiteľov, spolužiakov a spolupracovníkov, zo-
znamujeme sa s novými ľuďmi, organizátormi 
podujatí v iných mestách.

Ako košikár som prešiel veľmi veľa miest 
a dedín, viem posúdiť a porovnať úroveň, kva-
litu a účel podujatí. Na Starej Turej sa podarilo 
organizátorom vyvarovať sa nepríjemným ob-
chodníkom, vždy podať vopred všetkým účast-
níkom podmienky podujatia, srdečne a milo ich 
privítať a začleniť ich medzi nás. Neustále sú 
k dispozícií a operatívne riešia ich požiadavky. 
Príchod a rozmiestnenie sa vykonáva v pokojnej 
atmosfére, ako i ukončenie s príjemnou rozlúč-
kou. A toto naozaj nemôže byť samozrejmosť, 
hlboko sa skláňam pred schopnosťami a ocho-
tou organizátorov, pred ich radosťou pomôcť 
a rozdávať pohodu. S nesmiernou radosťou roz-
právam o týchto podujatiach svojim priateľom 
a som rád, že môžem patriť i k Starej Turej. 

Vznikla tak tradícia, vytvoril sa kolektív 
a túžba o neustále vylepšovanie podujatí. Tu 
sa stretajú priatelia, rodáci i rodiny, ktorí pat-
ria k sebe, tu cítime svoje korene, svojbytnosť 
a domov, tu patríme – tu sme doma.

S úctou a veľkou vďakou košikár Ján Zeman

Táto pohľadnica zahriala organizátorov jarmeku pri srdci
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Spomienková slávnosť 
na sestry Royové

V sobotu 16. novembra sa 
v evanjelickom chráme v Starej 
Turej uskutočnila spomienková 
slávnosť na tunajšie rodáčky 
sestry Royové. Mária a Kristína 
Royové boli priekopníčkami soci-
álnej práce na Slovensku. 

V našom meste zriadili útul-
ne pre siroty, chorých a bezpri-
zorných, nemocnicu, sirotinec 
Chalúpku i starobinec Domov 
bielych hláv. Sestry Royové sú 
tiež autorkami prvého poštú-
rovského spevníka, zakladateľ-
kami prvej slovenskej diakonie 
i  prvej besiedky. K. Royová je 
dodnes jednoznačne najprekla-
danejším slovenským spisovate-
ľom. Taktiež bola fakticky prvou 

slovenskou kazateľkou a čelnou 
predstaviteľkou slovenského 
prebudeneckého hnutia, kto-
ré formálne zastrešovali spolky 
Modrého kríža. Ústredný spolok 
v Starej Turej tak široko zasaho-
val do duchovného diania náš-
ho národa vrátane obyvateľov 
slovenskej Dolnej zeme či od-
sťahovalcov v  Amerike. Ľudia 
zasiahnutí týmto prúdom často 
radikálnym spôsobom meni-
li svoje životy, z  rodín zmizlo 
násilie a alkohol, z obcí vymizli 
krčmy, mnohí Slováci si začali 
hlbšie uvedomovať i brániť svoju 
národnú identitu. Spomienková 
slávnosť sa uskutočnila pri prí-
ležitosti 80. výročia postavenia 
Domova bielych hláv a otvorenia 

stálej expozície o  sestrách 
Royových v  jeho priestoroch. 
Zúčastnil sa jej aj minister škol-
stva Dušan Čaplovič, primátor 
mesta Ján Kišš a predstavitelia 
samosprávy, dozorca ZD a ria-
diteľ Reformaty, s. r. o., Vladimír 
Daniš, seniorka Pov. seniorátu 
Eva Juríková, senior Pov. sen. vo 
výslužbe Milan Kubík, riaditeľ 
Evanjelickej diakonie Ján Huba, 
domáci ev. farár Radomír Vařák, 
ďalší farári a najvyšší predstavi-
telia protestantských cirkví (BJB, 
AC, CB, CB v ČR), celosloven-
ský spevokol, detský spevokol 
Hudobno-dramatického krúž-
ku o. z. SLUHA a  hudobníci 
Slovenského komorného or-
chestra pod vedením dirigenta 
Ewalda Danela. Počas slávnos-
ti zaznelo mnoho piesní sestier 
Royových i  jej nasledovníkov, 

ktorí sú tiež spojení s  našim 
mestom (Rafajová, Machajdík, 
Kolman, Slavka). Po skonče-
ní služieb Božích sa slávnost-
né zhromaždenie presunulo do 
priestorov Domova bielych hláv, 
kde sa uskutočnilo otvorenie stá-
lej expozície. Otvorená je denne, 
v prípade záujmu o navštívenie, 
môžete kontaktovať kurátora 
múzea Mgr. Pavla Trúsika (0907 
293 295). 

Naše poďakovanie za vý-
znamnú participáciu na tom-
to projekte patrí nášmu mestu 
Stará Turá a  miestnemu zbo-
ru ECAV. Taktiež ďakujeme 
všetkým účastníkom slávnos-
ti a pravidelným i nepravidel-
ným podporovateľom nášho 
združenia.

SLUHA 
foto: Martin Medňanský

Čo je nové v našej škole
Mesiac november je jedným 
z chladných, upršaných a nostal-
gických mesiacov roka. V našej 
škole bol však plný vôní, chutí 
a pestrých farieb. V mesiaci no-
vembri to u  nás žilo. Chodby 
a triedy každého uvítali vkusnou 
jesennou výzdobou, v ktorej sa 
odzrkadlila nápaditosť učiteliek 
a  zručnosť žiakov. Keďže stále 
prebiehajú dni jablka, deti sa 
počas prestávok hostili na jabl-
kách a chutných jablkových ko-
láčikoch, ktoré pre ne pripravili 
ich mamičky a babičky. Žiaci 3. 
ročníka si vytvorili kuchársku 
knihu z  babičkiných receptov. 
Tvorba bola spojená s  ochut-
návkou výrobkov.

Ďalej sa do činnosti v škole 
zapájali aj obetaví rodičia, kto-
rí pripravili pre deti množstvo 
aktivít. Práve vďaka takýmto ro-
dičom sa zlepšuje komunikácia 
medzi školou a rodinou a mno-
hé deti získavajú nové skúsenosti 

z oblasti, ktorú ešte nepoznali, 
tvoria sa nové kamarátstva 
a utužuje sa tímová práca.

Teraz na nás čaká ten naj-
krajší čas, ktorému hovoríme: 
„vianočný“. Kedy sa rozžiaria oči 
všetkých detí. Hneď od začiatku 
mesiaca to tu u nás vyzerá ako na 
Severnom póle, kde škriatkovia 
usilovne pracujú, aby bolo všet-
ko a včas pripravené. Aj naše deti 
budú vyrábať pozdravy, darče-
ky pre svojich blízkych a budú 
zdobiť školu. Prebehne aj nácvik 
tancov, básní, divadielok a iných 
programov, s  ktorými sa deti 
predvedú keď ich v  triede na-
vštívi Mikuláš, alebo v programe 
benefičného koncertu Nadácie 
ŽIVOT v Dome kultúry Javorina 
či na vianočných besiedkach.

A čo dodať na záver: Lásky, 
šťastia hodiny, v kruhu svojej ro-
diny. Užite si spoločné, krásne 
sviatky vianočné.

Mgr. Dana Pribišová

Free Zee dance úspešní v Myjave
Tanečníci zo Základnej umeleckej školy v Starej Turej - Free Zee 
Dance sa zúčastnili dňa 19. novembra 2013 tanečnej súťaže My 
Dance v Myjave. V kategórií Juniori 12 - 15 rokov získali žiačky 
zo ZUŠ krásne 3. miesto s choreografiou LETUŠKY. V novembri 
sa chystáme aj na ďalšie súťaže, na ktorých budeme reprezentovať 
naše mesto. Reprezentovať budú aj mladší tanečníci v kategórií 
Deti II.  s tancom My máme talent. Tešíme sa na výsledky, na nové 
skúsenosti a hlavne na  atmosféru na súťažiach v kruhu úžasných 
ľudí , ktorí majú cieľ stále sa posúvať vpred!

Katarína Rzavská, ZUŠ Stará Turá
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najúspešnejšia SoŠ v trenčianskom 
kraji vo vedomostných súťažiach 

je opäť zo Starej turej
Stredná odborná škola 
v Starej Turej získala za 
školský rok 2012/2013 Pu-
tovný pohár predsedu TSK 
o najúspešnejšiu školu 
v kategórii stredných od
borných škôl (1. miesto) 
vo vedomostných súťažiach.

Pohár a  diplom odovzdal 
riaditeľovi školy predseda 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH na porade 
riaditeľov dňa 11. 9. 2013 
v Trenčíne. SOŠ v Starej Turej 
sa na 1. mieste v tejto kategó-
rii umiestnila už 5 krát v 10-ročnej histórii tejto súťaže. A takmer 
vždy sa umiestnila na "medailových" pozíciách.

Je to vďaka výborným výsledkom žiakov školy v súťažiach v rám-
ci kraja (a následne i na celoštátnej úrovni) - hlavne v odboroch 
elektrotechnika a elektronika, informatika, strojárstvo, obnoviteľné 
zdroje energie, robotika, ale aj iné.

Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom školy, ktorí žiakov na 
tieto úspechy pripravili.

SOŠ Stará Turá.

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice od polovice 
októbra do polovice novembra 2013?
• Večer a celú noc z 30. na 31. 10. sme prežili 

v CVČ, kde prebehla Noc duchov. Tridsiatka 
detí v špeciálnych strašidelných kostýmoch sa 
najskôr posilnila špeciálnymi protiduchovský-
mi nátierkami, z ktorých najväčší úspech zožala 
protiupírska cesnaková, a potom už sa odda-
li špeciálnemu zábavno-tanečno-súťažnému 
nočnému besneniu, ktoré zakončilo hromadné 
tancovanie Thrilleru od M. Jacksona. Nemohlo 
chýbať ani vyvolávanie duchov, na ktorom sa 
deťom podarilo vyvolať ducha grófky Alžbety 
Báthoryvej, s ktorou dokonca komunikovali. 
Na „dobrú“ noc si deti vypočuli zopár straši-
delných príbehov a potom už  hupky-cupky 
do postele, teda do spacákov. To, čo sa deťom 
snívalo, nevieme, ale vo štvrtok ráno opúšťala 
CVČ takmer tridsiatka živých, nepoškodených 
a veeeeľmi spokojných detí. Touto cestou ďaku-
jeme niektorým mamičkám, ktoré deťom pri-
pravili i sladké občerstvenie v podobe závinov, 
koláčov a dokonca „odťatých“ sladkých prstov.

• Vo štvrtok 7. 11. sa takmer 20 detí zúčast-
nilo tradičnej Gaštanyády, kde deti vyrábali 
rôzne čudá, ale i klasické výrobky z gaštanov 
a kde gaštany využili i ako netradičný materiál 
v súťažiach.

• Každý týždeň pokračovali pravidelné výukové 
programy pre deti ZŠ v najväčšom zastúpení 
s Netradičnou telesnou výchovou.

• V mesiaci október sme nadviazali na spolu-
prácu z minulého roka a i v tomto roku sa  po-
dieľame na niektorých aktivitách spolu s ŠKD.

• Nadácia ŽIVOT nám schválila granty na 4 
projekty: Environmentálna výchova v CVČ, 
Podjavorinské ľahkoatletické hry mládeže 
2013, Plávanie – súčasť výchovy k zdravému 
spôsobu života, Voľno-časové aktivity pre ro-
diny s deťmi. Ďakujeme.

• Nadácia ORANGE nám schválila finančný 
grant na projekt pod názvom Vzájomne si ro-
zumieť. Tento grant je zameraný na aktivity 
Detského mestského parlamentu a  pokryje 
takmer celú jeho činnosť. Ďakujeme.

Čo pripravujeme na december 2013?
• V  utorok 3. 12. o  11.00 hod. pozývame do 

CVČ  všetkých členov Babyclubu na mikuláš-
sku besiedku. Pre deti je pripravený program 
i balíčky.

• Na dni 4. – 5. 12. pripravujeme mikulášske 
besiedky v materskej škole.

• Vo štvrtok 5. 12. budeme s deťmi vyrábať ne-
tradičné vianočné pozdravy. Záujemcovia 
o túto aktivitu môžu prísť do CVČ o 15.30 hod. 
Potrebný materiál budú mať k  dispozícii 
v CVČ, ale môžu použiť i svoj vlastný materiál.

• V piatok 6. 12 a v nedeľu 8. 12. sa budeme po-
dieľať vystúpením skupiny ASHRAT na progra-
me Benefičného koncertu Nadácie ŽIVOT.

• Vo štvrtok 12. 12. si o 15.30 hod. môžu prísť 

deti do CVČ vyrobiť svoju vlastnú vianočnú 
ikebanu. Potrebný materiál budú mať k dis-
pozícii v CVČ, ale môžu použiť i svoj vlastný 
materiál. 

• Začiatok vianočných prázdnin 21. 12. deťom 
spestríme akciou Vianočný kapor. Je to zá-
bavné „vodné a podvodné“ súťažné podujatie 
pre deti ZŠ v miestnej plavárni. Zraz účastní-
kov: 10.00 hod. pred plavárňou. Podmienkou: 
vedieť plávať, plavky a uterák. Pre deti navšte-
vujúce niektorý z krúžkov v CVČ je táto akcia 
zadarmo, ostatní zaplatia za vstup 1,00 euro.

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu

V piatok 8.11.2013 sa uskutočnilo druhé stretnu-
tie detského parlamentu. Venovali sme sa prípra-
ve programu ku Svetovému dňu boja proti AIDS. 
Dohodli sme sa, že opäť podporíme deň boja pro-
ti tejto zákernej chorobe, budeme v škole rozdávať 
červené stužky a budeme informovať svojich spo-
lužiakov o nebezpečenstve tejto choroby. Medzi 
ďalšie body programu patrila diskusia o školských 
problémoch, predovšetkým  o kultúre hygienic-
kých zariadení v škole. Na záver stretnutia bola 
voľná diskusia.

Terézia Drobenová 
hovorkyňa DPMST

Poďakovanie
Týmto by sme sa chceli poďakovať detičkám z MŠ Vaďovce, 
MŠ Stará Turá z Hurbanovej ulice a MŠ pri cukrárni, ktoré 
nám svojim milým programom spríjemnili chvíle pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším.

Obyvatelia ZOS Stará Turá.

POŠTA STARÁ TURÁ 
OPÄŤ PRESŤAHOVANÁ

Pošta Stará Turá oznamuje, že od 18. novembra 2013 
funguje jej prevádzka v zrekonštruovaných staronových 
priestoroch na ulici Gen. M. R. Štefánika 300/50. 

Otváracie hodiny pošty budú rovnaké:
Po – Pia: 7.30 – 17.30 h
Sobota: 7.30 – 9.30 h
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DOM KULTÚRY JAVORINA
V ADVENTNOM ČASE PONÚKA:

• 5. december 2013 o 15.00 hod. – na Námestie slobody za-
víta Mikuláš s mešcom sladkostí, aby slávnostne rozsvietil 
vianočný stromček a odmenil všetky poslušné deti. O 16.00 hod. 
pozve deti do kina na mikulášsku rozprávku. Vstupné: 1,- EUR.

• 6. december 2013 o 19.00 hod. – predstavenie ŠTYRIA NA 
KANAPE. Účinkujú: Petra Polnišová, Henrieta Mičkovičová, 
Emil Horváth, Richard Stanke. Zaručene neverná komédia, kto-
rá rozosmeje každého diváka. Cena vstupeniek v predpredaji – 
13,50 EUR, pred predstavením 16 EUR (veľká sála DK).

• 7. december 2013 – autobusový zájazd na vianočné trhy 
vo Viedni – Pravú vianočnú atmosféru si môžete vychutnať na 
Radničnom námestí, ktoré zostáva najobľúbenejším miestom 
adventnej Viedne vďaka rozmanitému programu pre deti aj do-
spelých. Zážitok Vám umocní vôňa vianočného punču a pečených 
gaštanov. Poplatok: 21,- EUR.

• 11. december 2013 o 16.00 hod. – beseda so spisova-
teľkou, rodáčkou zo Starej Turej, Martinou Monošovou, 
autorkou viacerých ženských románov. Po besede sa uskutoční 
autogramiáda a predaj kníh (kaviereň DK).

• 14. – 20. december 2013 – Kopaničárske Vánoce – ukážky 
zvykov a tradícií z nášho Podjavorinského regiónu. Návštevníci 
budú mať možnosť nahliadnuť „do príbytkov prababičiek a praded-
kov“ a zoznámiť sa s prácami, ktoré vykonávali v zimnom  období. 
Otvorené 14.12.2013 – od 10.00 do 18.00 hod., 
16.12.– 20.12.2013 od 14.00 do 18.00 hod. (SCS – 2. posch.).

• 17. december 2013 – Za firhánkom – nahliadnutie do života 
prarodičov. Spolu si zasadneme k driapaniu peria, moržovaniu 
kukurice, lúskaniu orechov. Neodmysliteľnou súčasťou bude prí-
prava starodávnych pokrmov – vianočné pupáčky, medovníky,  
hriate. Príchod Vianoc ohlásia koledníci z ľudovej hudby Poľun 
(SCS – 2. posch.).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 
tel.: 776 33 66, e mail: dkstaratura@zoznam.sk.

Silvester na Javorine 
 Tradičné  Silvestrovské stretnutie na slovensko- 
moravskom pomedzí sa bude konať 31. 12. 2013 

o 13.00 pri pamätníku na Veľkej Javorine. 
Odchod autobusu je o 11. 00 h od DK Javorina.

Vystúpi mužský spevácky zbor z Míkovic.

Teší sa na Vás prípravný výbor Slávností 
bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Fartelová, Marta: Črepiny spomienok • Urbaníková, Eva: 
Monika • Hosseimi, Khaled: Majster šarkanov Detektívky Zákopčan, 
Marek: Zradná vášeň Náučná literatúra Fotr, Jiří: Manažerské 
rozhodování • Žídek, Jaroslav: Nebíčko v papuľke 2. • Krejčí, 
Ivan: Nezoufejte! Jsou ještě horší děti než ty vaše Detská 
literatúra Elfgrenová, Sara: Kruh • Wilsonová, Jacqueline: Všade 
dobre, doma najlepšie

ŠIKOVNÉ RÚČKY V KNIŽNICI
V novembri sme si v knižnici s deťmi spríjemnili voľné jesenné 
chvíľky. Nachystali sme dyne, nožničky, farbičky. Deti nám 
zase ukázali, aké majú šikovné rúčky a fantáziu. Vykúzlili 
postavičky, parník, lodičku, strašidielka... Zapojili sa do súťaže 
o najzaujímavejšie výrobky z dyne, ktorá bola vyhodnotená 
v piatok 25. 10. 2013 na Kopaničárskem jarmeku.

NÁVŠTEVA DETÍ  Z MŠ a ZŠ Lubina
29. 10. 2013 sme privítali v priestoroch našej miestnej knižnice 
vzácnu návštevu. Boli u nás deti a ich učitelia z materskej 
a základnej školy z Lubine. Pani učiteľky si pripravili otázky,  
čo pre nich znamená kniha, aký význam má pre nich 
knižnica, akých majú obľúbených autorov. Opakovali si teóriu 
literatúry, dotvárali podľa vlastnej fantázie záver deja, súťažili 
o najrýchlejšieho čitateľa textu za 1 minútu.

Pani  učiteľka Ivana Klein nám v závere návštevy darovala jej 
novú knihu Milujem ťa na smrť, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

V mesiacoch november a december nás  môžu navštíviť 
všetci čitatelia bez platenia ročného členského poplatku, ktorý 
každoročne odpúšťame. 

OTVÁRACIE HODINY
pred Vianocami do 20.12.2013  od 12.00 do 18.00 hod.
medzi sviatkami len v pondelok 30.12.2013 od 12.00 do18.00.
V Novom roku od stredy 8.1.2014 od 12.00 do 18.00.

Kolektív knižnice

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

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-upratovanie-nm.sk

Združenie rodičov pri SOŠ Stará Turá a pracovníci SOŠ Stará Turá
organizujú dňa 8. 2. 2014 (sobota)

tradičný

Spoločenský večer

Na Vašu účasť sa tešia 
usporiadatelia.

Príďte, určite sa zabavíte!!!

 Začiatok 19.00 hod.
 Miesto Jedáleň SOŠ, Športová 675
 Hudba Pavol Soviš
 Cena vstupenky 19,- EUR / osoba
 V cene vstupenky je prípitok
  večera
  druhá večera (raut)

Tombola
Predpredaj vstupeniek na sekretariáte SOŠ, tel. 776 30 77, 0905 647 874
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri 

plameni sviečky na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no 

v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 19.12.2013 uplynie 9 rokov, čo 
od nás navždy odišla naša dobrá ma-
mička a babka Anna STANČÍKOVÁ 
rod. Bičianová z Drgoňovej Doliny. 
Kto ste ju poznali a mali radi, spomí-
najte s nami.

Manžel Jaroslav a deti Ľubka, 
Mirko a Jarka s rodinou.

•
Potichu trpel, pokojne odišiel, hoci 
chcel veľmi žiť. Dňa 17.11.2013 sme 
si pripomenuli smutné výročie 11 rokov, 
kedy nás navždy opustil náš otec 
a dedko pán Jozef KRÁLIK.

S láskou spomínajú deti 
Veronika, Adelka a Jozef so svojimi rodinami.

•
Odišiel tíško, niet ho už medzi nami, no v srdciach 

tých, čo ho mali radi, žije stále spomienkami. 

Dňa 2.12.2013 uplynie 11 rokov, čo 
si Pán povolal do večnosti manžela, 
otca, dedka a brata pána Jána BUŠU.

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

Mirko s priateľkou Agátkou.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, zná-
mym a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s naším drahým manželom, otcom, 
starým otcom a bratom Jánom 
KLIMÁČKOM, ktorý nás opustil dňa 
12.11.2013 vo veku 56 rokov. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Touto cestou chceme poďakovať Zboru pre občianske 
záležitosti v St. Turej za dôstojnú rozlúčku a MUDr. 
Ščepkovi, MUDr. Peckovi a opatrovateľkám agentúry 
ADOS za zdravotnú starostlivosť.

Smútiaca rodina.

Dňa 29.12.2005 zomrel vo veku 22 
rokov Daniel KLIMÁČEK. Odpusť 
mi mamička, odpusť mi brat, že som 
si pre nešťastnú lásku svoj život vzal 
a Vám v srdciach veľkú ranu zanechal. 
Čo mi bolo súdené, muselo sa stať. 
Danko

Drahý synček a brat, je ti odpustené. Tvoja 
mama Erika a brat Tomáš. Spi sladko.

•
Dňa 13.12.2013 uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec, starý 
otec Ján DUREC.
S láskou a úctou spomína syn Martin 

s rodinou a dcéra Janka s rodinou. 

•
Aj keď ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, tí 
čo Ťa mali radi, neprestanú na Teba spomínať. 

Dňa 30.12.2013 si pripomenieme 1. 
výročie smrti našej mamy, babičky 
a  prabab ičky  Katar íny 
GREGOROVEJ.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

•
Čas plynie, smútok zostáva. Dňa 
22.12.2013 uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustila naša mama, babička 
a  prababička  Katarína 
PAVLOVIČOVÁ.

S láskou spomína 
dcéra Elena s rodinou.

•
Sú slová, ktoré Ti už nepovieme, sú 

chvíle, na ktoré nezabudneme.

Dňa 9.11.2013 sme si pripomenuli 1. 
výročie, kedy nás opustil môj brat 
Miroslav MALÁR.

S láskou spomína sestra, 
švagor a ostatná rodina.

Aj keď ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, tí 
čo Ťa mali radi, neprestanú na Teba spomínať.

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s bratom a ujom Ondrejom 
VESELOVSKÝM, ktorý nás opustil 
dňa 19.10.2013 vo veku 73 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary.

Sestra Ľudmila a ostatná smútiaca rodina.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Jakub Remiaš, Diana Vašková, Adam 
Hornáček, Klára Zámečníková, Filip Zámečník, 
Jakub Černák, Pavlína Hanzlová, Šimon Filip, 
Matúš Páleník, Filip Ilušák, Karolína Krajíčková, 
Daniela Fecková, Marek Dedík, Samuel Lukáč

Idú spoločným životom
Ing. Ján Blažko zo Starej Turej a MVDr. Martina 
Vitková zo Starej Turej, Gabriel Barszcz zo 
Starej Turej a Petra Feriancová z Krajného

Posledné rozlúčky
Ivan Čerešňa, Ondrej Veselovský, Irena 
Vagačová, Zdenko Bielčik, Mária Ilušáková, 
Emília Michalková, Ján Chudík, Ján Klimáček, 
Kristína Medňanská, Katarína Koštialová, 
Jaroslav Roháček

Zoznam jubilantov 
za mesiac DECEMBER 2013

Ing. Jozef Pilát, Zora Koglerová, Anna 
Klimáčková, Viktor Majeský, Marta Miklášová, 
Antónia Urbančíková, Mária Paštyková, 
Božena Fridrichová, Emília Volárová, Emília 
Andrejkovičová, Ľudmila Mikulášová, Milada 
Prochádzková, Ľudmila Vagačová, Martin 
Bača, Mária Hornáčková, Anna Hubinová, 
Anna Beňová, František Truhlík, Anna Bunová, 
Štefan Mikulček, Karol Dudík, Ján Potfaj, Ing. 
Dušan Hrnčiřík, Alžbeta Viselková, Libuša 
Kollárová, Anna Bunčáková, Jozef Lackovič, 
Jaroslav Novomestský, Juraj Mikas, Zuzana 
Potfajová, Anna Viktoryová, Anna Vráblová, 
Anna Koštialová, Gustáv Stacho, Mária 
Mikulcová

Míňame sa...
Pamäť ako vzácny fenomén ľud-
skej duše sprevádza nás takmer 
celým životom. Hlavne pozitív-
ne reflexie na tých čo už nie sú 
medzi nami majú hlboký človečí 
zmysel. Patrí k ním aj táto spo-
mienka na Ondreja Veselov-
ského (1940-2013), doteraz  
posledného z mojej vojnovej 
generácie detských kamarátov, 
ktorý nás nedávno opustil.

Prečo píšem práve o ňom? Asi pre-
to, lebo sa to hodí do dnešných 
často neláskavých dní. Teda: zatiaľ 
čo my sme si ako deti v  dobrom 
i zlom užívali svojich otcov a mamy, 
Ondrej bol medzi nami rovesníkmi 
“zvláštny” tým, že vyrastal v rodi-
ne, ktorá si ho ako štvorročného 

osvojila a zobrala do opatery. Tou 
famíliou boli Klimáčkovci, ktorí 
mali šesť vlastných  a v pestúnskej 
starostlivosti  ďalšie štyri deti! Medzi 
nimi Ondreja, ktorý pochádzal 
z  Hriňovej. Bol chlapec subtílny, 
ale  pohybovo veľmi nadaný a k lop-
te súci. Spolu sme sa potom stretli 
v tzv. “futbalovej benjaminke” pána 
Martina Hučku, ktorý do jedenást-
ky, okrem nás, vybral napríklad aj 
Štefana Úradníčka, Ivana Koukala, 
Antona Zábušku, Dušana Prachára, 
Alexandra Vargu, Antona Kolára, 
Viliama Koštiala, Ivana Koštiala 
a ďalších. Potom sme v roku 1954, 
okrem dospelých futbalistov a atlé-
tov, súbojom s chlapcami z Kyjova 
(8:0) slávnostne otvorili všešporto-
vý štadión. Ale mali sme aj vážnej-
šie povinnosti, keď nás s Ondrom 
v tom istom roku viac ako päťdesia-
tich konfirmoval pán farár Miloslav 
Bibza.

Aby som to skrátil. Priateľ 
v  šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia veľmi úspešne hrával fut-
bal za mužov vtedajšieho Spartaka, 
lebo po dovŕšení veku dospelosti 
z náhradnej rodiny neodišiel. Mama 
Klimáčková si ho veľmi obľúbi-
la, a tak, ako milovaný syn  a brat, 
zostal medzi nimi navždy. Až do 
asanácie domu bývala família me-
dzi Valachovcami a Galbavými na 
Hlavnej ulici. Ondrej až do odcho-
du na dôchodok pracoval v Chirane 
na expedícii. Po smrti rodičov žil so 

sestrami, nakoniec s Milkou (88), 
ktorá sa o neho, hlavne po operácii 
srdca, vzorne starala.

Poslednýkrát som ho navštívil 
po dožitej sedemdesiatke. Vrátili 
sme sa do detstva a mladosti, prezre-
li zožltnuté fotografie a pripomenuli 
si viac ako polovicu zosnulých  ro-
vesníkov. Dnes už je Ondrej medzi 
nimi a ja spomínam, čím všetkým 
tento prostý kamarát, vždy slušný 
a pracovitý človek, obohatil môj ži-
vot. Česť jeho pamiatke!

Peter Uhlík, Brezová pod Bradlom

Ondrej Veselovský, v strede predklonený medzi spoluhráčmi 
žiackej benjaminky pána M. Hučku v roku 1954
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Nočné havrany v Starej Turej
V apríli 2013 oslávil projekt s názvom Noč-
né havrany 8.výročie a stále sa teší  priazni 
rodičov – dobrovoľníkov, ktorí si počas ví-
kendov dobrovoľne obliekajú reflexné vesty 
a hliadkujú v uliciach nášho mesta. 

Všetko to začalo tým, že sme chceli osloviť 
rodičov dorastajúcej mládeže a ukázať im, 
kde a ako trávia víkendy ich deti. Nemali 
sme žiadne knihy s múdrymi radami a ani 
skúsenosti. Koncom septembra v roku 2004 
sme zistili, že v meste Myjava sa pokúšajú 
rozbehnúť projekt s názvom Nočné havra-
ny, ktorý pochádza z Nórska, kde úspešne 
funguje už 15 rokov. Jedná sa o 3 až 5 členné 
hliadky občanov. Majú na sebe vesty s re-
flexným označením a ich výbavou je balí-
ček prvej pomoci a mobilný telefón. Tieto 
hliadky sa pohybujú len v uliciach mesta, 
nesmú vstupovať do podnikov ani zasahovať 
do roztržiek. V prípade potreby kontaktu-
jú lekára, alebo políciu. V žiadnom prípade 
nemajú byť náhradou polície a neplnia jej 
úlohy. Mali by byť pre mládež dôverníkmi 
ochotnými ich vypočuť a pomôcť. Toto bola 
dôležitá informácia pre MsP v Starej Turej 
a odštartovala tak zavedenie spomenutého 
projektu i v našom meste.

Začali sme 12.11.2004 usporiadaním 
pracovného stretnutia, ktoré otvoril pri-
mátor mesta Ing. Ján Kišš a zúčastnili sa ho 
členovia mestského zastupiteľstva, riaditelia 

škôl, p. Okruhlicová (iniciátorka projektu na 
Slovensku), akcionár poisťovacej spoločnosti 
VESTA p. Brekke, ktorý je otcom tohto pro-
jektu v Nórsku a zástupcovia 8 mestských 
polícii z rôznych miest na Slovensku. Týmto 
dňom začala v našom meste masívna infor-
mačná kampaň, ktorá mala za úlohu priblížiť 
projekt širokej verejnosti.

O  tom, že si projekt získal podporu 
u občanov nášho mesta svedčí fakt, že sme 
v apríli  2013 oslávili 8. výročie a máme 15 
stálych dobrovoľníkov, ktorí nepravidelne 
hliadkujú počas víkendov v uliciach nášho 
mesta. Bohužiaľ niektorí sa mylne domnie-
vajú, že sú to pomocníci polície, posluhova-
či, dokonca bonzáci, čo vôbec nie je pravda. 
Svoje získané poznatky si nechávajú pre 
seba a sami sa rozhodnú, ako ich využijú. Je 
obdivuhodné, že v našom meste žijú ľudia, 
ktorým nie je ľahostajný osud našej mládeže 
a nedokážu sa len tak spoza okna pozerať na 
to, čo sa deje v nočných uliciach. Občanom, 
ktorí sú ochotní prispieť k bezpečnosti náš-
ho mesta na úkor svojho voľného času patrí 
veľký obdiv. Vždy sú pripravení podať vám 
pomocnú ruku.

Aké sú výsledky ? 
V čase keď boli Nočné havrany v uliciach 
mesta, klesol počet vandalských činov.  
Mierne sa zvýšila bezpečnosť na cestách 
(niektorí vodiči pri pohľade na reflexné vesty 

šliapli na brzdový pedál).  Hliadkujúci ro-
dičia sa dozvedeli o niektorých problémoch 
mládeže, ktoré s nimi ochotne prediskuto-
vali. Kamarátskou formou stíšili niektorých 
podgurážených a hlučných spoluobčanov. 
Občas prebrali a zodvihli zo zeme spiaceho 
mladíka, ktorý podcenil silné účinky alko-
holu. Počas svojich obchôdzok niekoľkokrát 
privolali lekársku pomoc osobám, ktoré boli 
zranené. Odprevadili domov mladé dievča, 
ktoré malo strach ísť samo domov. 

Za veľmi pozitívne možno považovať, že 
mnohí mladí ľudia, ktorí sa často bezdôvod-
ne pod vplyvom alkoholu potulujú nočný-
mi ulicami mesta sa pri stretnutí s hliadkou 
Nočných havranov dokázali otvorene poroz-
právať o svojich osobných problémoch, ale 
i veciach, ktoré sa im nepáčia a trápia ich. 
Rodičia sa mali možnosť priamo v ulici do-
zvedieť, ako ľahko je dostupný alkohol, prečo 
ho radi požívajú, aké vyskúšali drogy a kde 
sa dajú zohnať najlacnejšie. Tiež sa dozve-
deli názory na prácu polície a mnoho iných 
zaujímavostí, ktoré im doslova brali dych.  

Vážení občania pokiaľ vás projekt oslovil 
a máte záujem prispieť k bezpečnosti nášho 
mesta, nahliadnuť do nočných ulíc a pre-
svedčiť sa ako sa skutočne zabáva dnešná 
mládež, radi vás privítame. Informácie 
získate:
• osobne na Mestskej polícii Stará Turá,
• tel. 032/ 7760077,  0907 772868,
• emailom na polícia@staratura.sk.

 MsP Stará Turá

Kuchárska kniha mojej babičky
Všetci tretiaci sa zapojili do tvor-
by kuchárskej knihy. Priniesli 
napísané recepty doplnené i ob-
rázkom a usporiadali ochutnáv-
ku koláčikov  a pomazánok od 
svojich babičiek. Recepty sa stali 
súčasťou Kuchárskej knihy mo-
jej babičky, ktorá vznikla za pod-
pory Nadácie ŽIVOT. Vybrať 

najlepšie recepty bolo veľmi 
ťažké, no nakoniec to vyhrala 
bábovka, tvarohovo-kakaový 
koláčik, pomazánka z  krabích 
tyčiniek, všetky recepty boli 
chutné a veľa ich bolo zdravých 
ako zeleninová pomazánka.

Mgr. Soňa Kotrasová

Oznamujeme našim klientom,
že obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.,

majú od 2. septembra 2013
novootvorenú kanceláriu v Starej Turej na Ul. SNP 148

Ideapark – 1. poschodie

Viera Fridrišková
viera.fridriskova@fopss.sk

Tel. č.: 0915 740 053, 0905 556 276

Roman Barszcz
roman.barszcz @fopss.sk

Tel. č.: 0944 479 859, 0917 098 259

Pozývame Vás na vianočné nákupy do predajne

„Les-príroda-záhrada“
ulica SNP 72/36 v Starej Turej,

od pondelka do piatku v čase od 9.00 hod. do 16.30 hod.
V decembri Vás radi privítame aj v sobotu  

7.12., 14.12. a 21.12. od 9.00 hod. do 13.00 hod.
Ponúkame kvalitné slovenské a české výrobky nielen pre lesníkov.

„Urobte radost svojim blízkym a darujte im kvalitu.“
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osláv 69. výročia Karpatsko-
duklianskej operácie sa zúčastnili 
aj členovia SZpB z nášho regiónu 

V dňoch 3. 10. - 5. 10. 2013 sa 
spomienkových osláv 69. výro-
čia Karpatsko - duklianskej ope-
rácie zúčastnili i členovia SZPB 
z nášho regiónu a zájazd na ne 
zorganizoval OblV SZPB v No-
vom Meste nad Váhom (celkovo 
48 účastníkov). Zájazd finanč-
ne podporili mesto Nové Mesto 
nad Váhom, mesto Stará Turá 
a sponzori z Myjavy. Všetkým 
patrí i touto cestou poďakova-
nie.

V prvý deň 3. 10. 2013 sme prices-
tovali do Bardejova a ubytovali sme 
sa na dva dni v  Hotelovej akadé-
mii Jána Andraščíka. Ubytovanie 
a strava tam boli výborné. Ráno 4. 
10. 2013 hneď po raňajkách sme 
vycestovali do Svidníka a odtiaľ do 
Poľska. V mestečku Dukla v Poľsku 
sme sa zúčastnili pietnej spomien-
ky a kladenia vencov pri Pamätníku 
hrdinom sovietskej, československej 
armády, poľským vojakom a partizá-
nom v boji proti fašizmu v rokoch 
1939 - 1944. V odpoludňajších ho-
dinách v mestečku Novosielce pri 
Pamätníku padlým českosloven-
ským vojakom na území Poľska sme 
sa tiež zúčastnili pietnej spomienky 
a kladenia vencov, za prítomnosti 
mnohých účastníkov hlavne z Poľska 
všetkých vekových kategórií, hostí 

zo Slovenska a iných krajín. Po piet-
nom akte v Novosielci, na poľskom 
území na cintoríne v obci Zarsyn, 
sme navštívili cintorín, kde na pa-
mätnej tabuli je napísané: „Za našu 
slobodu v priestoroch Zarsyna v sep-
tembri 1944 padlo 17 príslušníkov 2. 
čs. samostatnej paradesantnej brigá-
dy. Večná sláva hrdinom.“

Dňa 5. 10. 2013 pri Pamätníku 
československých vojakov na 
Dukle, pri soche armádneho gene-
rála Ludvíka Svobodu vo Svidníku, 
ktorý velil jednotkám prvého čes-
koslovenského armádneho zboru 
v  Sovietskom zväze a  Pamätníku 
sovietskej armády vo Svidníku sme 
sa zúčastnili pietneho aktu klade-
nia vencov. Pri Pamätníku česko-
slovenských vojakov na Dukle, kde 
si stovky ľudí pripomenuli 69. výro-
čie Karpatsko-duklianskej operácie, 
ktorú odborníci považujú za jednu 
z najťažších bitiek 2. svetovej vojny 
v strednej Európe, mal slávnostný 
príhovor minister obrany Martin 
Glváč, ktorý ocenil siedmich pria-
mych účastníkov oslobodzovacích 
bojov pamätnými medailami. Vo 
svojom príhovore vyzdvihol odvahu 
tých, ktorí bojovali a padli za oslo-
bodenie vlasti. Tiež zdôraznil, že je 
dôležité hľadať nové formy, ako mla-
dých pritiahnuť k histórii. Taktiež na 
uvedených oslavách na Dukle a vo 

Svidníku sa prihovorili i ďalší hostia. 
Na oslavách bola prítomná 

i 88-ročná dcéra Ludvíka Svobodu 
- Zoe Klusáková Svobodová, jeho 
vnučka Luďa Klusáková a pravnuk 
Miroslav Klusák.

Karpatsko - duklianska operácia 
začala 8. 9. 1944 s cieľom pomôcť 
SNP. Boje mali pôvodne trvať len 
krátke obdobie, skončili sa až po 
dlhých a  ťažkých 80-tich dňoch. 
Táto operácia bola začiatkom oslo-
bodzovania Slovenska spod nacis-
tickej nadvlády. 

Boje s  fašistickými vojskami 
v Duklianskom priesmyku priniesli 
obrovské obete. Podľa Wikipédie 
v Karpatsko - duklianskej operácii 
padlo 19 000 sovietskych vojakov 
(bez strát 4. gardového a 31. tanko-
vého zboru) a 1800 príslušníkov 1. 

československého armádneho zbo-
ru. Dohromady mali útočiace vojská 
asi 88 000 ranených. Značné straty 
mal aj fašistický nepriateľ. Podľa so-
vietskych údajov asi 52 000 mŕtvych, 
ranených a nezvestných.

Vybojovaná sloboda stála mno-
ho stratených ľudských životov. Je 
potešiteľné, že sa nezabúda na tých, 
ktorí položili životy proti fašistom 
a pamätné miesta, ktoré sme navští-
vili, sú všade vzorne upravené.

Predseda OblV Nové Mesto 
n/V  Ján Hulínek a  podpredseda 
OblV Nové Mesto nad Váhom Ivan 
Šimo z Myjavy, ktorý je i tajomní-
kom v  ZO SZPB Myjava, kladne 
hodnotili zájazd, podobne ako i os-
tatní jeho účastníci.

Text a foto: Viliam Solovič

nová strieška pre studničku...
Počas októbra je zvykom na 
našej škole, že rodičia prichá-
dzajú medzi deti s netradičným 
programom pre deti, zoberú  
deti do svojej práce, niečo s nimi 
vyrábajú...

Jednou z akcií v našej triede bola po-
čas tohto obdobia výmena striešky 
na studničke v Nárcí, pripravili si 
ju pre nás rodičia a  starí  rodičia 
Jonáška Klimáčka.

Deti si najskôr so záujmom vy-
počuli príbeh o  osade a  o  mieste 
kde prišli, viacero detí bolo v Nárcí 

prvýkrát. Po rozprávaní hopsa 
s radosťou do práce... Najskôr ro-
zobrať starú strechu, vynosiť staré 
latky a potom pritĺcť novú strechu. 
O tento druh práce bol veľký záu-
jem aj medzi dievčatami. Deti mali 
veľké šťastie, ukázala sa im aj oby-
vateľka studničky Salamandra škvr-
nitá, o ktorej deťom rozprával pán 
Klimáček. Na záver sa deti zo stud-
ničky napili a zaželali  jej veľa čistej 
vodičky...

Ďakujeme za túto krásnu akciu.

Deti z 3.C  a tr. uč. S. Hanáková

Poďakovanie Nadácii ŽIVOT 
Mládež rímsko - katolíckej cirkvi v Starej Turej ďakuje 
Nadácii ŽIVOT za poskytnutie finančného príspevku pre 
projekt „Športové soboty“, ktoré sa realizovali v minulom 
školskom roku 2012/2013. Tento finančný príspevok nám 
uľahčil využívanie priestorov telocvične Základnej školy 
v Starej Turej  k pravidelným športovým stretnutiam mládeže. 

P. Chachula

Štedrý večer
V izbe stojí jedlička,
oblečená do Vianoc,

lesknú sa na nej srdiečka,
príde zázračná noc.

Svätý večer, čo spojí mysle všetky,
srdečnosť, úsmev, blízkosť,

dávaj dary lásky,
ktorej nikdy nie je dosť.

Noc keď tíško sadne,
v diaľke malé svetlo svieti,

tichý pokoj, ako dobre padne,
tu zrazu na duši dobre je ti.

Vitaj, večer lásky, pokoja,
ruku pohlaď, úsmev rozdaj,
prines dary svoje skromné,
pokoru, vieru, nádej daj,

na dni všedné i tie sviatočné.

Janka Trúsiková

Spoločné foto účastníkov 
zájazdu pri Pamätníku sovietskej 
armády vo Svidníku. Na foto aj 
členovia ZO SZPB Stará Turá.
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vernisáž k výtvarnej súťaži „Maľované kopanice“
Občianske združenie "Kopaničiarsky región – miestna akč-
ná skupina" vzniklo v roku 2007 v Myjave. Účelom vzniku bola 
možnosť financovania rozvoja vidieka pomocou prístupu Leader - 
osi 4 v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cieľom 
združenia je hľadať v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť 
a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života 
na vidieku. Ďalšími cieľmi je účasť občanov na rozhodovaní, rozvoj 
občianskeho života, ochrana životného prostredia, duchovných a 
kultúrnych aktivít, podpora podnikania a služieb, rozvoj infraštruk-
túry, cezhraničná spolupráca a ďalšie.

V uplynulom období vyhlásilo toto občianske združenie tri súťa-
že, ktorých sa mohli zúčastniť obyvatelia celého kopaničiarskeho 
regiónu. Išlo o výtvarnú súťaž Maľované kopanice, cestovateľskú 
súťaž Kopaničárski cestovatel a internetové hlasovanie za 7 divov 
Kopaničiarskeho regiónu. 

Všetky súťaže boli ukončené a 29. októbra slávnostne vyhod-
notené v Dome kultúry Javorina Stará Turá. Súčasne bola na tomto 
podujatí usporiadaná vernisáž výstavy Maľované kopanice. 

Vernisážou sprevádzala Mgr. Kristína Černáková a Mgr. Tatiana 
Lazarová z Kopaničiarskeho regiónu. Podujatie otvoril svojim prí-
hovorom primátor mesta Ing. Ján Kišš a zástupkyňa primátora Mgr. 
Soňa Krištofíková. Následne prítomných privítal i predseda KR – 
MAS Ing. Ivan Bzdúšek, ktorý priblížil činnosť miestnej akčnej sku-
piny a poprial prítomným príjemný zážitok z vernisáže.
Internetová hlasovacia súťaž o „7 divov Kopaničiarskeho regiónu“ 
spoznala na tomto podujatí svojich víťazov. Medzi víťazné atrakti-
vity sa dostali:
1. Mohyla gen. M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom
2. Veľká Javorina, Holubyho chata
3. Kopaničiarska slivovica – slivky
4. Folklór - Medzinárodný folklórny festival v Myjave
5.  „Myjavská veža“ Kostola evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania
6. Gazdovský dvor v Turej Lúke
7. Vyhliadková veža Poľana, Brestovec

Hlavný program vernisáže patril oceňovaniu talentovaných detí, 
ale aj dospelých, ktorí sa zúčastnili výtvarnej súťaže – Maľované 
Kopanice. Súťaž bola určená pre všetkým umelcov - mladších i star-
ších, amatérov i profesionálov. Zapojili sa do nej aj deti zo Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej pod vedením p. učiteľky Mgr. Lacovej 
a získali až 10 ocenení v rôznych kategóriách:
1 Súťažná téma: Prázdniny na Kopaniciach – téma nebola 
obmedzená, bolo možné zachytiť to, čo ste v regióne zažili, čo región 
ponúka, ako sa dá tráviť voľný čas na Kopaniciach, čo sa dá navštíviť, 
kam ísť na výlet,...
1. miesto Kategória: A-1 Kristína HRUBÁ: Vynášanie Moreny 
2. miesto Kategória: A-1 Inka KIŠŠOVÁ: Odmena pre koníka
2. miesto Kategória:  A-2 Vladimíra VÁVROVÁ: U babičky je 

najlepšie 
2. miesto Kategória: B Ján MARTÁK: U starých rodičov
3. miesto Kategória:  A-2 Viktória PETROVSKÁ: Paste sa pokojne... 

ovečky moje.

2. Súťažná téma: Remeslo má zlaté dno – remeslá a tradície 
v Kopaničiarskom regióne zachované dodnes - remeselníci a ich 
remeslá, jarmoky, folklór, tradičné podujatia...
1. miesto Kategória: B Kristína KNAPPOVÁ: Môj dedko rezbár 
3. miesto Kategória: A-2 Gabriela JANKOVIČOVÁ: Vítanie jari.

3. súťažná téme: Kultúrne dedičstvo Kopaničiarskeho re
giónu – pamätihodnosti, pamätné budovy, kostoly, turistické atrak-
tivity,...všetko, čo považujete za naše kultúrne dedičstvo.
2. miesto Kategória: A-1 Tomáš VANDLÍK: Pri našom mlyne
2. miesto Kategória: C Ján MARTÁK: Miesto môjho detstva
3. miesto Kategória:  A-2 Daniela HUČKOVÁ: Bez práce nie sú 

koláče
Deti okrem vecných ciest získali od Kopaničiarskeho regiónu – 
miestnej akčnej skupiny aj autobusový zájazd po najväčších atrak-
tivitách celého regiónu. 

Poslednou súťažou, ktorú Kopaničiarsky región – miestna akčná 
skupina na vernisáži vyhodnocoval, bol Kopaničárski cestovatel. 
V rámci súťaže bolo možné od marca do septembra 2013 cesto-
vať a spoznávať náš región a stať sa „Kopaničárskim cestovatelom“. 
Cestovanie bolo zamerané na spoznávanie 23 miest a obcí regió-
nu, na ich históriu a rôzne zaujímavosti. Pre cestovateľov boli pri-
pravení papieroví sprievodcovia, ktorých mohli získať v kancelári 
KR – MAS (MSÚ v Myjave), v turistickej informačnej kancelári 
v Myjave a v Starej Turej. Za každé správne zodpovedanie zadanej 
otázky, získal cestovateľ pečiatku. Ten kto ich mal aspoň 20, stal sa 
oficiálnym „Kopaničiarskim cestovatelom“. 

Nakoniec bolo odovzdaných dvadsať 
vyplnených cestovateľov a všetci úspešní turisti 
boli za svoje cestovanie aj odmenení. 
Najrýchlejší cestovateľ: Mgr. Blanka Ušiaková
Najmladší cestovateľ: Martin Ševčík
Najstarší cestovateľ: Viera Bičianová
Ceny venovali: Hotel Štefánik, Agropenzión Adam a Ubytovanie 
v súkromí Samuel. 

Vernisáže v Dome kultúry Javorina sa zúčastnilo približne 80 ľudí, 
čo svedčí o tom, že o umenie, kultúru a región je stále záujem. 
Kopaničiarsky región si na vernisáž pozval aj tanečníčky z Free Zee 
Dance zo Základnej umeleckej školy zo Starej Turej, ktoré vystupujú 
pod vedením p. učiteľky Rzavskej. Mohli sme tak vidieť, že ZUŠka 
nemá len talentovaných výtvarníkov, ale aj tanečníkov. Po príjem-
nom občerstvení bola vernisáž a vyhodnotenie súťaží ukončené 
spoločným premietaním filmu o Kopaničiarskom regióne v sále 
Domu kultúry Javorina.

Ďakujeme všetkým cestovateľom, šikovným malých i veľkým 
výtvarníkom za výbornú reprezentáciu mesta Stará Turá v celom 
Kopaničiarskom regióne. Lívia Boorová , foto Martin Medňanský
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Koniec kráľovskej Tilie
Na pôvodne len evanjelickom, 
dnes už mestskom cintoríne, 
bolo až do jesene tohto roka zo 
širokého okolia vidieť dve týčia-
ce sa vertikály: Husitskú vežu 
(1624), nemajúcu ale s husitmi 
žiadnu dobovú súvislosť (pia 
fraus) a vysokú, široko rozkoná-
renú kráľovskú lipu, len o málo 
mladšiu od veže. Ich vizuálna, 
spirituálno-mystická kompozí-
cia, bola neprehliadnuteľná. 
Áno, píšem v minulom čase, 
lebo nasledujúce myšlienky pat-
ria už “obrezanému” slovanské-
mu symbolu.

Moji predkovia odpočívajú pria-
mo pri jeho zostávajúcom mo-
hutnom kmeni, ktorého korene 
sú v zemi prepletené s ich ostat-
kami. Ako monument času bola 
lipa roky sebaisto rozkročená 
nad hrobmi i našich ďalších ro-
dákov. Čo všetko sa asi zmestilo 
do jej pamäti?

Určite stovky ľudských živo-
tov! Človek umieral a lipa ako 
kráľovná, titanské dielo Božej 
prírody, ostávala. V zelenej 
korune ako anténe k nebu vy-
tvárala domov vtáctvu, návštev-
níkovi poskytovala tieň i čas na 

spomienky, na hĺbavú existen-
cionálnu či metafyzickú sebare-
flexiu. Mal som k nej obrovský 
rešpekt a úctu. Podobne i moji 
rodičia, než boli uložení k odpo-
činku po „vykonaní všetkého čo 
mohli” (z citátu na náhrobnom 
kameni).

Vždy som mal o lipu strach 
či nepodľahne búrkam a vetrom, 
či rozčesnutá sa nezrúti k zemi 
a nespôsobí nešťastie. Pred neja-
kým časom som navštívil aj pána 
prednostu na mestskom úrade 
a svoje pocity som vyjadril. Ba 
odporučil som, že by bolo dobré 
strom zachrániť i urobiť bezpeč-
ným stiahnutím konárov oceľo-
vým pásom, ako som to videl 
kdesi na Západe. 

Postupovalo sa inak. Nie 
som biológ a nechcem to hod-
notiť. Rád si ale prečítam vysvet-
lenie zodpovedného odborníka, 
ktorý o osude lipy rozhodol, či 
verí v regeneráciu jej vitálnych 
funkcií... Ani to však môj nostal-
gický postoj nezmení.

Bola ozdobou nášho Slavína 
a takou v mojom duchovnom 
zraku i ostane.

Peter Pavel Uhlík, 
Brezová pod Bradlom

Snaha o záchranu lipy na cintoríne
Stromy sú krásne až do okamihu, keď sa stanú nebezpečnými. Takouto 
už bola aj lipa, ktorú krásnymi slovami opisuje autor článku „Koniec 
kráľovskej Tilie“.  

Tento strom, ktorého obrovské preschnuté konáre sa už niekoľko 
rokov svojvoľne aj pri malých vetroch lámali, bolo nevyhnutné sanovať. 
Jej nebezpečenstvo nebolo len v pár suchých konároch ako sa môže la-
ikovi zdať,  ale bola minimálne z jednej polovice hnilá. Treba sa na ňu 
a na jej kmeň pozrieť aj v tomto čase. Jej celá ľavá časť (v pohľade od 
Husitskej veže) je už viacmenej mŕtva (pozrite kmeň cca vo výške očí, 
z ktorého sa sype hnilé drevo). Bolo len otázkou krátkeho času, kedy by 
bola napáchala veľa škody a nielen na pomníkoch, ale v horšom prípa-
de bola veľkým nebezpečím aj pre ľudí. Spomínaná záchrana oceľovým 
pásom, ktorú autor článku spomínal by vôbec situáciu nevyriešila. Lipu 
orezával arborista a treba jej nechať teraz čas, kedy si lipa (jej zdravá 
časť) sama vytvorí svoju novú korunu. Ak sa jej zdravotný stav bude aj 
napriek sanovaniu zhoršovať, bude potrebné pristúpiť až k jej výrubu. 
A pri pomyslení na obtiažnu, riskantnú prácu arboristov (cca 35 hod. 
nebezpečnej horolezeckej práce) je mi len ľúto, že si ľudia, ktorých sme 
vlastne chceli ochrániť, myslia že to bolo len z roztopaše, alebo z necit-
livosti, neodbornosti, prípadne z nedostatku úcty či rešpektu k histórii. 

TSST, Ing. Jana Vráblová  

Malí umelci zo ZUŠ v Starej Turej preberali 
veľké ocenenia na Kubánskom veľvyslanectve

Tak ako po minulé roky i ten-
to rok Veľvyslanectvo kubán-
skej republiky na Slovensku 
a Spoločnosť priateľov Kuby, 
usporiadalo 28. septembra 2013 
celoslovenskú  výtvarno –li-
terárnu súťaž: „Naši národní 
buditelia Ľudovít Štúr a Chosé 
Martí.“ Cieľom tejto súťaže je 
prehĺbenie priateľských vzťahov 
medzi Kubou a Slovenskom 
a v neposlednom rade i oce-
nenie mladých umelcov a ich 
nápaditých prác. Naše deti, 
ktoré navštevujú výtvarný od-
bor ZUŠ v Starej Turej i vďaka 
vedeniu Mgr. Miroslavy Lacovej 
dosahujú veľké úspechy doma 
i vo svete. A inak tomu nebolo 
i v tejto súťaži. Osobným bla-
hoželaním a diplomom, ktorý 
im odovzdala jej excelencia, 
veľvyslankyňa Loipa Sanchez 
Lorenzo  sa môžu pýšiť tieto 
deti z našej ZUŠ: 

1. kategória ZUŠ
1. miesto Miroslava Buricová
2. miesto Simona Sevaldová
3. miesto Inka Kiššová

2. kategória ZUŠ
1. miesto Vladimíra Vávrová
2. miesto Viktória Petrovská
3. miesto Martina Markušová

3. kategória ZUŠ
1. miesto Kristína Knapová

Odborná porota vyhodnotila 
253 prác detí zo 16. zapojených 
ZŠ a ZUŠ. Slávnostná ceremónia 
sa nezaobišla bez prítomnosti 
kamier TV  Markíza, vďaka kto-
rej sa vo večerných televíznych 
novinách zviditeľnil úspech i na-
šich talentovaných detí.  Svoju 
radosť im zdvojnásobilo krája-
nie torty či chytanie sladkostí 
a darčekov z „Pińaty“. Príjemnú 
atmosféru oživila kubánska 

hudba a nepochybne i bufet s ku-
bánskym jedlom.  Dobrá nálada 
vládla i cestou domov v autobu-
se, ktorý nám zabezpečila firma 
LEONI Slovakia, spol. s. r. o., 
ktorej sa touto cestou chceme 
poďakovať. 

Za pekný zážitok našich detí 
i nás rodičov ďakuje mama jed-
nej z výherkýň.

Danka Sevaldová
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Kaderníctvo
dámske, pánske, detské,
svadobné a spoločenské účesy

Masáže

Nájdete nás na ul. Dibrovova 223/20, Stará Turá
oproti zjazdu zo železničnej stanice

0904 607 2570904 607 257

0910 364 7340910 364 734
druhy poskytovaných  masáží:
celotelová lymfodrenáž • lymfodrenáž tváre • krku a 
delkotu • masáž lávovými kameňmi(hot stone massage) • 
bankovanie • re�exná masáž chodidiel • klasická masáž 
(sedacie svaly, chrbát, šija) • klasická celotelová masáž • 
medová detoxikačná masáž • kombinované masáže • 
zábal z bahna z mrtvého mora.

V ponuke sú aj darčekové poukážky

Jeseň s Hubertom v MŠ pri cukrárni
Kamarát jabĺčko Hubert, ktorého sme 
si nakreslili spolu s pani učiteľkami, nám 
pomáhal odhaľovať tajomstvá jesene. Kam 
zaviedli nôžky nás, išiel aj Hubert. S nami 
toho veľa spoznával, cestoval, súťažil, tvoril 
a nebál sa ani práce.

Od začiatku školského roka sme spolu 
s Hubertom už toho veľa zažili:
• Jabĺčkový strom – v spolupráci s Centrom 

voľného času St. Turá sme zhotovili triedny 
jablkový strom trhaním a lepením farebného 
papiera, krčením krep. papiera, vystrihovaním 
a domaľovávaním.

• Jabĺčkové dni – spolu s rodičmi a p. učiteľkami 
sme vyrábali jablkových panáčikov - pracovné 
popoludnie s rodičmi, práca s plodmi vlastnej 
záhrady a s prírodninami.

• Ochutnávka jablkových koláčikov z  kuchy-
ne našich starých mám, za čo sme sa im od-
vďačili veselým programom k mesiacu "Úcty 
k starším". 

• Tajomstvo zázračného košíka - ochutnáva-
li sme z plodov jesene a hádali ich vlastnosti, 
charakterizovali ich. 

• „Kto som?“ - tvorili sme hádanky opisom 
charakteristických vlastností ovocia s využi-
tím predčitateľskej gramotnosti - rytmické 
a sluchové hry.

• Jesenné práce - hrabanie lístia jablone, z kôpok 
sme zhotovovali ježkovi Jožkovi domček.

• Hubert v rozprávkovej krajine - v skupinkách 
sme sa hrali s vylisovanými farebnými listami, 
prírodninami a prstovými farbami. Využívali 
sme rôzne iné techniky - modelovanie z guľô-
čok, oblepenie farebným pieskom, lykom, ťa-
hanie modelovacej hmoty po papieri, lepenie 
krčeného krepového papieru, zapúšťanie farby 
do vlhkého podkladu.

• Hubert na kolotoči - krúživými pohybmi sme 
vykresľovali Hubertove hladné bruško, rôzny-
mi grafomotorickými cvičenia sme ho zdobili.

• súťaž o Cenu Huberta - boli sme na turis-
ticko-brannej vychádzke, kde sme súťažili 
v družstvách s loptami, behali cez prekážky 
a podliezali pod nimi, skákali s loptou medzi 
kolenami do cieľa.

• Kolobežkoškola – v spolupráci s autoškolou 
Progres sme Hubertovi dokázali, že aj my, 
škôlkari, už vieme dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky natoľko, aby sme získali od pána in-
štruktora J. Durca vodičský preukaz na nemo-
torové vozidlá. Naše vedomosti sme si preverili 
na autocvičisku v priestore štadióna v Starej 
Turej.

• Hubert v sanitke - zavítala k nám s výraz-
ným zvukom sirény sanitka RZP so sídlom 
v Limbachu. Deti  a Hubert sa s  veľkým 

záujmom a bez strachu  oboznámili so zaria-
dením a funkciou RZP. Pútavú ukážku simu-
lovanej záchrannej akcie pre nich pripravili 
záchranári - p. E. Truhlíková a p. Kováč. Deti 
na elementárnej úrovni pochopili, prečo sa sa-
nitka vlastne volá RZP či ako zachraňuje ľudské 
životy. 

• Malí plavci - k prioritám  našej MŠ patrí 
i predplavecká príprava, ktorá pomáha deťom 
zbaviť sa strachu z vody, získať základné pla-
vecké zručnosti, naučiť sa ohľaduplnosti ku 
kamarátom, disciplíne pri získavaní nových 
vedomostí i otužilosti. Tentoraz sme Huberta 
nechali odpočívať v materskej škole, aby sa nám 
nerozmočil. Na plavárni v Starej Turej sa o nás 
postarali plaveckí inštruktori zo Sport Clubu 
Pinquin Beckov.

Už sa tešíme na ďalšie dobrodružstvá s kamará-
tom Hubertom. Za MŠ, uč. 3. triedy

Medzinárodný Wushu festival trnava 2013
V sobotu 9. novembra sa v Trnave uskutočnil 
druhý ročník Medzinárodného Wushu festi-
valu, kde sa zúčastnil i klub Wushu centrum 
Stará Turá.  Na festivale sa okrem domácich 
klubov predstavili aj čínski cvičenci našej 
majsterky ShiFu Zhai Hua a zahraničné 
kluby z ruskej Voroneže či Česka. Na súťaži 
sa stretli kamaráti z rôznych wushu klubov, 
utvrdili sa priateľstvá zo seminárov a táborov 
a tak festival splnil okrem súťažnej aj spolo-
čenskú funkciu. Samotné zahájenie festivalu 
bolo veľmi pôsobivé. Mali sme možnosť vi-
dieť tradičný „tanec levov,“ ktorý za sprie-
vodu rytmického bubnovania odštartoval 
celú súťaž. Cez prestávku program spestril 
majster zvukov Rami Shafi z Veľkej Británie, 
ktorý robí vystúpenia s rôznymi nástrojmi, 
od gongu až po bojové palice.
Za náš klub sa predstavilo 16 cvičencov, 
ktorí získali 17 medailí.

Medailisti v kategórii Zostava Gongli 
deti: Michal Tóth (1.), Erik Borbély (2.), 

Matej Galbavý (3.), Simona Václavová (1.), 
Inka Kiššová (2.).

Ostatní medailisti v kategóriách Zostava 
so zbraňou, Zostava bez zbrane, Zápas 
Tuishou a Zápas Sanda: Simona Holotová 
(1., 1., 2.), Juraj Maťko (1., 2., 2.), Juraj Kišš 
(1., 2., 3.), Tomáš Klimáček (1.), Martin 
Čečot (2.), Jakub Miklánek (1.).

Naše deti si vyskúšali i zápasenie Sjujshi, 
kde sa stretli tri kluby – deti z ruskej 
Voroneže, deti z trnavského klubu Plachtiaci 
orol a deti z Wushu centra Stará Turá. Treba 
vyzdvihnúť húževnatosť a bojovnosť hlavne 
Simonky Václavovej, Michala Tótha a Mateja 
Galbavého, hoci ani ich urputný výkon na 
medailu nestačil. Poďakovanie patrí samo-
zrejme aj neumiestneným členom klubu, 
ktorí náš klub dobre reprezentovali a nad-
šene podporovali svojich klubových kole-
gov, organizátorom festivalu z Wushu Team 
Slovakia z Trnavy a nášmu trénerovi Janovi 
Okruckému. Wushu centrum Stará Turá

Mestský futbalový 
klub Stará Turá Vás 

pozýva na výročnú 
členskú schôdzu, 
ktorá sa uskutoční dňa 

13. decembra 2013 
o 17.00 hod. v zasadačke 

MsÚ Stará Turá.
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„A“ mužstvo po jesennej časti ročníka 2013/14 na 2. mieste
A“ mužstvu, ktoré nás reprezentuje 
v 5. lige Sever bolo určite ľúto, že po 
minulej sezóne skončilo na 4. mieste 
a preto nepostúpili do vyššej súťa-
že. Nový ročník sa začal pod vede-
ním trénera Mgr. Ľubomíra Čičalu, 
asistenta Miroslava Adáska a ma-
séra Jaroslava Adamusa so zme-
nami v kádri. Vedenie klubu sa 
rozhodlo dať viac príležitostí našim 
odchovancom. Na ročné hosťova-
nie z Myjavy sme získali mladé-
ho Dominika Drahoša a Patrika 
Kubicu, zo Senice Michala Sládka 
a do brány Jána Plánovského. Z hos-
ťovania sme stiahli do obranných 
radov Dušana Lukáča a z dorastu 
sa zapojili Juraj Sekerka a Michal 
Valenčík. Na prestup sme získa-
li z Novej Vsi stredného záložníka 
Juraja Gablecha, ktorý i napriek 
tomu, že bol po operácii kolena, po-
stupne sa dostával do formy a bol 
veľkým prínosom. Súťaž sme zača-
li doma s mužstvom Ilavy, ktoré sa 
zachránilo a i napriek víťazstvu 2:1 
sa hráči trápili. Prišla ale previerka 
s nováčikom z Chocholnej – Velčíc, 
naši to nezvládli a prehrali vysoko 
5:0. V ďalšom kole ich čakal súper, 
s ktorým sme nemali najlepšie skó-
re, ale po veľmi dobrom výkone 
sme mužstvo Malej Čausy porazili 
3:1. Naši ale nečakane zaváhali v 5. 
kole, kde prehrali po dobrom vý-
kone s Baníkom Cígeľ 0:1, čo bola 
jediná strata bodov na domácom 
ihrisku. Po tejto prehre mužstvo 
Starej Turej nenašlo premožiteľa 
v 10 –tich zápasoch po sebe, kde 
až 8krát sa tešili z víťazstva a dva 

zápasy na súperových ihriskách 
sa skončili nerozhodne. Hlavným 
úspechom mužstva bol kolektívny 
výkon, bojovnosť v každom zápase 
a lepší prístup k tréningom. Pritom 
posledné tri kolá nehral zranený ka-
pitán Ondrej Peterka a aj tu mužstvo 
potvrdilo svoju silu. Teraz je čas na 
regeneráciu a oddych, ktorý je ne-
vyhnutný. Mužstvo je pripravené 
bojovať o postup a preto sa vedenie 
musí zamerať na posilnenie zadných 
radov a určite chýba strelec gólov. 
Dôležitým krokom bude ale dob-
rá zimná príprava celého mužstva. 
Najväčším problémom ostáva umelá 
tráva s osvetlením. Preto sa budeme 
musieť opäť spoliehať na prenájom 
ihriska v Myjave a Novom Meste 
n/V. 

Najlepšími strelcami boli 
so 7 gólmi Michal Sládek a kapitán 
mužstva Ondrej Peterka, ktorý stre-
lil 6 gólov. 

Vedenie klubu touto cestou ďa-
kuje za podporu všetkým našim 
partnerom: mestu Stará Turá, spo-
ločnostiam Sevotech, Prematlak, 
Fremi Slovakia, Leoni CS, Eur-
med, PreVak, pánom Vladimírovi 
Dingovi, Stanislavovi Švehlovi, 
Restaurant & Cafe Salamander 
a Šport Penziónu p. Miškovičovej. 

V mene celého kolektívu chcem 
touto cestou poďakovať hlavnému 
usporiadateľovi p. Jánovi Puškárovi, 
hlásateľke Lenke Kolárovej a kame-
ramanovi Denisovi Letancovi. 

Ing. Ján Hodermarský, 
viceprezident klubu 

„a“ mužstvo preveril ligový Spartak Myjava 
Spartak Myjava – MFK Stará Turá 7:0 (5:O)

Futbalistom MFK Stará Turá skončila jesenná 
časť ročníka a mužstvo dostalo pozvánku k odo-
hraniu priateľského stretnutia na umelej tráve 
s ligovým Spartakom Myjava 13.11.2013. Tréner 
domáceho mužstva Ladislav Hudec chcel v rámci 
tréningového procesu preveriť hráčov z lavičky 
a „B“ mužstva. Hosťujúci tréner Ľubomír Čičala 
zobral na tento zápas aj troch dorastencov a to 
kapitána Vladimíra Lomena, Dušana Biháryho 
a Denisa Szekfuho. Spartak začal stretnutie v pl-
nom tempe a už v 10.  min. nastrelil pravú tyč 
Viskupovej bránky Daniel. V 17. min. sa Myjava 
ujala vedenia prízemnou strelou Kuračku 1:0. 
Hostia robili veľa chýb hlavne v obrannom pásme, 

čo Myjava trestala gólmi. V 21. min. rozohrali 
rýchlo priamy kop, lopta sa dostala ku Bruškovi 
a ten z 25 m prekvapil aj Viskupa 2:0. V 26. min. 
nezastavila obrana hostí Ferenčíka v pokutovom 
území a ten z veľkého uhla prekvapil brankára 
Viskupa 3:0. O minútu nahrala obrana hostí pria-
mo Kuračkovi, ktorý prízemnou strelou k ľavej 
tyči zvýšil na 4:0. V 38. min. vyrazil Viskup tvrdú 
strelu domáceho hráča, ale k nej sa  dostal úplne 
voľný Kuračka a zblízka zavŕšil svoj hattrick 5:0. 
V druhom polčase dostali viac príležitostí aj hráči 
z lavičiek. Myjava ale udávala tempo i naďalej a už 
v 55. min. zvýšil z priameho kopu Daniel 6:0. 
Hostia odolávali tomuto stavu až do 82. min., keď 

v pokutovom území najlepšie vyskočil na center 
Siva a hlavou zvýšil na konečných 7:0. Stará Turá 
mohla streliť čestný gól v 86. min., keď sa oprel 
do lopty Kubica, ale jeho strela z 18 m skončila 
na brvne a dobiehajúci Ľuboš Sládek ju nedoká-
zal hlavou usmerniť z päťky do brány. V posled-
nej minúte sa pekne uvoľnil Maroň, ale domáci 
brankár bol pozorný. Odohratie zápasu s ligistom 
bolo hráčom Starej Turej i napriek nepriaznivému 
výsledku odmenou za úspešnou jesennou časťou.  

Ing. Ján Hodermarský, viceprezident klubu 

Predaj pstruhov
do 12.12.2013, cena 5 eur/1 kg živej váhy, 
od 14.12.2013 predaj vianočného kapra 

do vypredania. Info a objednávky: Miroslav 
Blaško, Stará Turá, Hrádzny dom, Starý 

Dubník I, tel. 0905 732 483
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A mužstvo po jesennej časti 2013
Horný rad zľava: Jaroslav Adamus - masér, Ondrej Peterka - kapitán, 
Ján Planovský, Juraj Gáblech, Adrián Straka, Peter Mazák, Martin Antálek, 
Marek Štefík, Vladimír Lomen, Peter Viskup, Miroslav Adámek – asistent
Dolný rad zprava: Dušan Boháry, Luboš Sládek, Michal Sládek, Patrik Kubica, 
Kristián Popelka, Dominik Drahoš, Denis Szekfu, Michal Denk, Luboš Maroň

Konečná tabuľka „A“ mužstva po jesennej časti 2013/14 V. liga Sever

   Z V R P Skóre Body
1  Chocholná-Velčice 15 11 2 2 43:14 35
2  Stará Turá 15 10 2 3 28:16 32
3  Malá Čausa 15 8 3 4 38:20 27
4  Horovce 15 7 4 4 28:17 25
5  Zem. Kostoľany 15 7 4 4 22:15 25
6  Cígeľ 15 7 4 4 23:24 25
7  Veľké Uherce 15 7 3 5 29:20 24
8  Podolie 15 6 4 5 27:23 22
9  Kamenec p/Vt. 15 5 6 4 14:14 21
10  Ladce 15 5 2 8 16:23 17
11  Lazany 15 4 4 7 19:25 16
12  Trenčianská Turná 15 4 4 7 15:23 16
13  Ilava 15 3 4 8 10:24 13
14  Horná Poruba 14 3 3 8 13:24 12
15  Nitr. Pravno 15 2 4 9 15:29 10
16  Oslany 14 2 3 9 12:41 9
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Dom kultúry Javorina 
a mesto Stará Turá

PRÍĎTE MEDZI NÁS

Námestie slobody 
v Starej Turej 

Dom kultúry 
Javorina 

Vianočný trh 

Sobota 14. 12. 2013 
od 9.00 do 17.00 hod

bohatá ponuka 
remeselných výrobkov
vianočné dekorácie, 
keramika, sviečky, med...

Domáca zabíjačka 
s tradičnými ochutnávkami

kultúrny program
od 13.00 hod.
deti zo ZUŠ a ZŠ, ĽH Borovienka
ĽH Poľun, Turanček a Turančatá
mládež cirkevných zborov

príjemná atmosféra 

s vôňou ihličia a punču

Kopaničárske Vánoce 

tvorivé dielne
pečenie oBlátok, Zdobenie 

medovníkov, vyšívanie

ponuka 

remeselných výrobkov

kaviareň 
domáce koláče, šišky, 

huspenina, kapustnica

príjemná vianočná 

nálada za zvukov 

píšťal a harmoniky


