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T A R O T U R I A N S K Y
ŠP

OR
T

Výročná členská schôdza 
MFK Stará Turá
12. december,17.00 h, zasadačka MsÚ

Štefanský výstup na 
Veľkú Javorinu
26. december

Silvestrovský výstup 
na Veľkú Javorinu 
a Silvester na pomedzí
31. december

KU
LT

ÚR
A

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

Koncert skupiny Fragile
15. december, 18.00 
h, DK Javorina

Výstava Chute 
a vône Vianoc
13. - 19. decembra, DK Javorina

SV
IA

TO
ČN

É 
PO

DU
JA

TI
A

Mikuláš na Námestí 
slobody
5. december, 15.00 h, 
Námestie slobody

Vianočný trh so zabíjačkou
13. december, 9.00 h, 
Námestie slobody

Silvestrovský ohňostroj
31. december, 23.50 h, 
Námestie slobody

Milí čitatelia a spolupracovníci,
končí sa opäť ďalší rok, ktorý bol 

viac menej v znamení volieb. K voleb-
ným urnám sme prišli v  marci, kedy 
sa konali v dvoch kolách prezidentské 
voľby, v máji sme si volili zástupcov do 
Európskeho parlamentu, no a v novem-
bri sa všetky mestá a obce zaoberali ko-
munálnymi voľbami.

Dnes už sú voľby úspešne za nami, 
a tak sa môžeme preladiť na trošku prí-
jemnejšiu tému, a to vianočnú. Aj keď na 
nás vianočné reklamy útočia z televízie 
už od začiatku jesene a vianočné deko-
rácie a mikulášske balíčky nám obchody 
ponúkajú s trojmesačným predstihom, 
veríme, že si nenecháte týmito malič-
kosťami Vianoce znechutiť a užijete si 
ich naplno. 

Redakcia Staroturianskeho spravo-
dajcu si vždy takto v decembri pri hod-
notení uplynulého roku spomenie najmä 
na všetkých spolupracovníkov a dopi-
sovateľov, vďaka ktorým je možné, aby 
náš časopis vychádzal a  robil radosť 
ľuďom. Ďakujeme Vám! Samozrejme, 
tiež musíme poďakovať našim čita-
teľom, vďaka ktorým má zmysel aj 
naďalej pracovať v redakčnej rade a pri-
pravovať pre Vás každý mesiac nové číslo 
Staroturianskeho spravodajcu. Prajeme 
si, aby sme aj v budúcom roku slúžili 
všetkým našich čitateľom, ktorých zau-
jímajú informácie o našom meste. 

A  čo dodať na záver? Redakcia 
Staroturianskeho spravodajcu Vám 
praje príjemné prežitie vianočných 

sviatkov a šťastný nový rok 2015 plný 
zdravia, šťastia, lásky, vzájomného poro-
zumenia a radosti z prítomnosti Vašich 
najbližších.

redakcia 
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2013/2014
pri objednaní celej fúry je doprava

do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 23. 10. 2014  sa uskutočnilo 
XXXXI. zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva Stará Turá.

Po otvorení zasadnutia a schvá-
lení programu rokovania, prednie-
sol primátor mesta Ing. Ján Kišš 
príhovor k  poslancom, v  ktorom 
vytkol „kvalitnému tímu“ v minu-
lých voľbách, v  súčasnosti „tímu 
nezávislých“, že porušuje zákon 
o predvolebnej kampani. Zároveň 
sa ospravedlnil, že z osobných dôvo-
dov bude musieť odísť z rokovania.  
Po príhovore odovzdal vedenie za-
sadnutia viceprimátorke Mgr. Sone 
Krištofíkovej. Ďalej MsZ rokovalo 
podľa schváleného programu.
Poslanci vzali na vedomie Správu 
z  kontroly plnenia uznesení pri-
jatých na XXXX. zasadnutí MsZ. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo 
návrh zmeny programového roz-
počtu Mesta Stará Turá na rok 2014 
rozpočtovým opatrením, ktorým 
sa zvýši prebytok bežného rozpoč-
tu o sumu 269 916 € a zníži schodok 
kapitálového rozpočtu o sumu 745 
403 € s pripomienkou prerozdeliť fi-
nančné prostriedky v rozpočte pre 
Technické služby nasledovne:
• projekt Oddychová zóna Mierová 

40 tis. € bežné výdavky,
• spevnené plochy Hurbanova ul. 

50 tis. € kapitálové výdavky.
Následne schválilo návrh zmien 
rozpočtu na rok 2014 mestských 
príspevkových organizácií Dom 
kultúry Javorina a Technické služ-
by. S pripomienkou schválilo i ná-
vrh ich programového rozpočtu na 
obdobie 2015-2017. 

Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie:
• Informáciu o aktuálnom hospo-

dárení mesta,
• Finančnú časť programového 

rozpočtu mesta Stará Turá na 

obdobie 2015-2017,
• Petíciu za záchranu Obecného 

domu,
• Informáciu o majetkovoprávnom 

vysporiadaní pozemkov pod bý-
valou MŠ na ul. Gen. Štefánika 
354,

• Správu hlavnej kontrolórky mesta 
z kontroly ukončenej po XXXX.  
zasadnutí MsZ. 

V rámci rokovania 
o majetkových záležitostiach 
MsZ schválilo:
a) návrh
• na prenájom pozemku pre pána 

Petra Gažoviča, bytom Stará Turá,
• Dodatku č. 11 k Nájomnej zmluve 

na užívanie tepelného zariadenia, 
primárnych a sekundárnych roz-
vodov zo dňa 1.1.2007 uzatvo-
renej medzi Mestom Stará Turá 
a spoločnosťou TECHNOTUR, s. 
r. o., Stará Turá, predmetom kto-
rého je úprava nájomného pre rok 
2015,

• Dodatku č. 13 k Nájomnej zmluve 
zo dňa 1.1.2007 uzatvorenej me-
dzi Mestom Stará Turá a spoloč-
nosťou Lesotur, s. r. o., Stará Turá, 
predmetom ktorého je úprava ná-
jomného pre rok 2015,

• na zabezpečenie úveru zo 
ŠFRB záložným právom na 
nehnuteľnosti,   

• kúpnej zmluvy číslo 97/maj/2013 
medzi firmou STINEX, s. r. 
o., Nové Mesto nad Váhom 
a mestom Stará Turá na kúpu 14 
bytov v  bytovom dome súp. č. 
676/1,

• Dodatku č. 5 k zmluve o zverení 
majetku mesta Stará Turá do sprá-
vy Materskej školy Stará  Turá,

• zmluvy o budúcej zmluve o uzav-
retí budúcej kúpnej zmluvy medzi 
mestom Stará Turá a  spoloč-
nosťou STINEX, s. r. o., Nové 

Mesto nad Váhom na odkúpe-
nie 16 parkovacích miest na Ul. 
Hlubockého,

• zmluvy o uzavretí budúcej zmlu-
vy medzi mestom Stará Turá 
a spoločnosťou STINEX, s. r. o., 
Nové Mesto nad Váhom na odkú-
penie 11 b. j. na Ul. Hlubockého,

b) zámer
• prenájmu pozemku pre spoloč-

nosť DAVL, s. r. o., Poriadie,
• na odkúpenie bytov v bytovom 

dome súp. č. 676/1 a schválenie 
záväzkov potrebných na čerpa-
nie úveru zo ŠFRB a MVDRR SR, 
postavenom na pozemku parc. č. 
443/3 do vlastníctva mesta Stará 
Turá,

c) žiadosť
• Petra Gažoviča a manž. Ivety, by-

tom Stará Turá o odkúpenie časti 
pozemku,

• Michala Roháčka, bytom Stará 
Turá o odkúpenie pozemku,

• spoločnosti  Západoslovenská 
distribučná, a.  s., Bratislava  
o zriadenie vecného bremena.

Nebola schválená žiadosť:
• DAVL, s. r. o., Poriadie o odkúpe-

nie časti pozemku,
• Róberta Sadloňa, bytom Stará 

Turá o výmenu pozemkov.
 

Ďalej poslanci schválili zámer 
vypracovania PHSR mesta Stará 
Turá na roky 2014 – 2020. PHSR 
bude spracované podľa aktuálne 
platnej legislatívy v zmysle zákona 
č. 539/2008 Z. z. o podpore regio-
nálneho rozvoja a v súlade s cieľ-
mi  a  prioritami ustanovenými 
v Partnerskej dohode, ktorá pred-
stavuje strategický dokument pre 
čerpanie finančných prostriedkov zo 
štruktúr EÚ v programovom obdo-
bí 2014 – 2020, zároveň aj s cieľmi 
a prioritami PHSR VÚC. Schválené 

bolo Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Stará Turá č. 7/2014 – Nar. 
o poskytovaní jednorazovej dávky 
v  hmotnej núdzi a  mimoriadnej 
sociálnej dávky obyvateľom mesta 
Stará Turá. V doteraz platnom VZN 
č. 8/2013 podľa § 4 ods. 2 mimoriad-
nu sociálnu dávku možno poskytnúť 
občanovi, ktorého príjem a príjem 
fyzických osôb, ktoré sa s ním spo-
ločne posudzujú, nie je vyšší ako 
1,5 násobok sumy alebo úhrnu súm 
životného minima.  

V  novom VZN č. 7/2014  
v § 4 ods. 2 je limit zohľadňovaného 
príjmu žiadateľa zvýšený z 1,5 ná-
sobku na 1,8 násobok sumy životné-
ho minima. Podmienky poskytnutia 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
zostávajú nezmenené.  

Ďalej bol schválený návrh na 
zmenu súpisného čísla pre Centrum 
voľného času v Starej Turej. Počnúc 
dňom schválenia je platná adre-
sa Centrum voľného času, Gen. 
M.R. Štefánika 355/4, Stará Turá.

Schválený bol i  návrh na vy-
hlásenie dobrovoľnej zbierky  za 
účelom poskytnutia sociálnej po-
moci občanom pri postihnutí živel-
nou pohromou, pri náhlom úmrtí 
rodinného príslušníka v  sociálne 
odkázanej rodine, na preklenutie 
vážnej sociálnej situácie osobám 
s ťažkým zdravotným postihnutím 
ako aj na ich mimoriadne zvýšené 
náklady spojené s liečbou alebo re-
habilitáciou, na pomoc jednotliv-
com a rodinám v sociálnej núdzi, 
na podporu mimoškolských aktivít 
pre deti zo sociálne znevýhodne-
ných rodín a  podporu rozvíjania 
talentu pre nadané deti zo sociál-
ne znevýhodnených rodín. Zbierka 
bude realizovaná na Nám. Slobody 
v Starej Turej dňa 13. 12. 2014 počas 
trvania Vianočného trhu.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Daň z nehnuteľností
V Starej Turej bola v r. 2012 ukončená realizácia ROEP (Register 
obnovenej evidencie pozemkov).  ROEP je súpis pozemkov a ich 
vlastníkov, ktorí neboli pred jeho realizáciou evidovaní ako vlastníci 
na listoch vlastníctva, ale len v pozemkovej knihe, alebo neboli v mi-
nulosti zapísaní do katastra nehnuteľností, hoci mali k tomu právnu 
listinu (dedičské osvedčenie, kúpnu zmluvu a pod.).  Na základe 
uvedeného si mali vlastníci pozemkov,  ktorým bolo vlastníctvo 
k pozemkom zapísané do katastra nehnuteľností, na r. 2013 podať 
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, alebo doložiť potvrdenie 
z Poľnohospodárskeho družstva Stará Turá, že pozemky nadobud-
nuté  na základe ROEPu, sú v užívaní Poľnohospodárskeho družstva 
Stará Turá. Žiadame občanov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť 
a nepodali daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ani nedoložili 
doklad z Poľnohospodárskeho družstva Stará Turá, aby tak urobili 
najneskôr do 31.01.2015.

Horňáková Magdaléna 
ekonomické oddelenie MsÚ

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

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT
ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. decembra 2014 

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 – podnikateľom, 
fyzickým i právnickým osobám, ktorí v priebehu tohto roka prispeli fi-
nančnou čiastkou na konto nadácie prostredníctvom Detskej organizácie 
FÉNIX Stará Turá, či už formou daru alebo odviedli svoje 2 % daní za 
rok 2013 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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Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Stará Turá konaných dňa 15.11. 2014
Por. č. na 

hlas. lístku
Kandidát

Okrsok 
č. 1

Okrsok 
č. 2

Okrsok 
č. 3

Okrsok 
č. 4

Okrsok 
č. 5

Okrsok 
č. 6

Okrsok 
č. 7

Okrsok 
č. 8

Okrsok 
č. 9

Okrsok 
č.1 0

Celkový počet 
platných hlasov

Poradie podľa počtu 
získaných hlasov

Kandidáti na primátora mesta

1. Anna Halinárová, Ing., 57 r., prednostka okr. úradu, SMER - soc. demokracia 297 225 273 232 243 173 35 102 36 33 1649 1.

2. Soňa Krištofíková, Mgr., 55 r., zástupkyňa primátora, nezávislá kandidátka 210 129 166 157 140 146 8 35 36 31 1058 2.

3. Miroslava Medňanská, Ing., 41 r., referentka správy bytov, nez. kandidátka 49 56 58 49 25 34 1 24 23 7 326 3.

5. Ľubica Weiss, 57 r., riaditeľka, nezávislá kandidátka 15 8 26 13 15 15 2 6 8 0 108 4.

4. Dušan Prachár, 74 r., dôchodca, nezávislý kandidát 17 4 10 9 6 10 0 0 2 0 58 5.

Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 1

1. Radoslav Ammer, MUDr., 58 r., lekár, SMER – SD 280 200 255 231 214 164 1344 1.

13. Anna Halinárová, Ing., 57 r., prednostka okresného úradu, SMER – SD 254 177 242 174 206 160 1213 2.

4. Júlia Bublavá, Mgr., 51 r., invalidná dôchodkyňa, nezávislá kandidátka 238 172 227 163 197 166 1163 3.

7. Zuzana Durcová, 42 r., zdravotná sestra, SMER – SD 187 139 201 155 165 127 974 4.

35. Zuzana Zigová, Bc., 61 r., dôchodkyňa, SMER – SD 163 121 198 146 172 136 936 5.

20. Soňa Krištofíková, Mgr., 55 r., zástupkyňa primátora, nezávislá kandidátka 201 136 165 128 148 139 917 6.

8. Ivan Durec, Ing., 46 r., lesný inžinier, konateľ, nezávislý kandidát 161 135 193 149 142 116 896 7.

33. Igor Slezáček, Ing., 58 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 156 94 169 97 99 94 709 8.

5. Richard Bunčiak, Ing., 42 r., geodet, nezávislý kandidát 147 100 146 99 105 87 684 9.

36. Ján Zloch, Ing., 68 r., dôchodca, SMER – SD 111 82 140 111 126 103 673 10.

11. Bohdan Görög, Ing., 53 r., referent predaja, SMER – SD 104 82 124 86 133 112 641 11.

17. Patrícia Klačková, JUDr., 33 r., štátna zamestnankyňa, SMER – SD 113 90 114 92 106 77 592 12.

2. Leopold Barszcz, PharmDr., 54 r., farmaceut, nezávislý kandidát 111 86 113 92 101 83 586 13.

26. Miroslav Nerád, Ing., 49 r., manažér, nezávislý kandidát 122 89 114 76 92 77 570 14.

10. Juraj Gavač, Ing., 50 r., strojný inžinier, nezávislý kandidát 125 68 107 92 96 78 566 15.

6. Vladimír Černák, 48 r., živnostník, SMER – SD 126 100 105 71 90 70 562 16.

9. Helena Fáberová, 35 r., nákupca, SMER – SD 92 91 97 75 85 69 509 17.

29. Zdena Pilátová, Ing., Mgr., 52 r., zmocnenkyňa pre kvalitu, nez.kandidátka 102 55 87 76 106 80 506 18.

27. Martin Ozimý, 41 r., vedúci dopravy, nezávislý kandidát 98 74 94 102 52 78 498 19.

34. Peter Škriečka, Mgr., 34 r., manažér, nezávislý kandidát 107 76 82 85 68 68 486 20.

32. Mário Rais, 26 r., projektový manažér, SMER – SD 106 72 76 66 98 61 479 21.

18. Ivan Klimáček, Mgr., 52 r., SZČO, SIEŤ 126 42 96 57 69 59 449 22.

28. Ľubomír Pilát, 27 r., prevádzkár, SDKÚ – DS 130 81 63 54 58 63 449 23.

14. Michal Chlebík, Ing., 27 r., projektant - statik, SIEŤ 119 66 80 55 65 56 441 24.

25. Vladislav Mikláš, Ing., 67 r., dôchodca, KSS, VZDOR 80 66 79 67 74 63 429 25.

3. Ján Blaško, 39 r., dokladač tovaru, KSS, VZDOR 89 53 55 50 45 64 356 26.

12. Ladislav Grambal, 64 r., dôchodca, KSS, VZDOR 46 53 78 76 63 33 349 27.

19. Alena Klimáčková, Mgr. , 42 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka 75 50 73 35 51 38 322 28.

16. Radovan Kazda, Ing., 42 r., vydavateľ, OKS 63 27 54 43 44 32 263 29.

15. Ján Chromý, 65 r., dôchodca, SDS 45 34 51 59 37 27 253 30.

24. Emília Mikitová, Ing., 62 r., dôchodkyňa, SZ 42 42 49 50 35 31 249 31.

31. Marián Púdelka, 23 r., študent VŠ, SIEŤ 79 32 42 20 32 41 246 32.

22. Ján Michalec, Mgr., 43 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 45 31 51 39 38 36 240 33.

30. Dušan Prachár, 74 r., dôchodca, nezávislý kandidát 43 26 54 35 31 33 222 34.

23. Marián Michalec, 47 r., technik, SDS 31 29 34 19 36 24 173 35.

21. Martin Lisý, MUDr., 32 r., zubný lekár, SMER – SD vzdal sa kandidatúry

Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 2

1. Lukáš Adámek, Ing., Mgr., 25 r., asistent audítora, nezávislý kandidát 19 117 136 1.

2. Marek Mlynek, 42 r., ekonóm, SMER – SD 25 51 76 2.

Kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 3

1. Monika Hluchá, Ing., 33r., vedúca obchodných činností, SMER – SD 78 37 115 1.

2. Milan Skovajsa, 61 r., lesník, nezávislý kandidát 25 33 58 2.

•	 volebný obvod číslo 1 – Stará Turá Okrsok č. 1  - Stará Turá, Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie-veľká zasadačka č.dv.136  Okrsok č. 4  - Stará Turá, Jiráskova ul. býv. Detské jasle - PREVAK, prízemie č.168/16 

volilo sa 11 poslancov  Okrsok č. 2  - Stará Turá, Základná škola, Hurbanova ul.č.128/25  Okrsok č. 5  - Stará Turá, Dom kultúry Javorina,č.378/55, učebňa č.82

  Okrsok č. 3  - Stará Turá, Požiarna zbrojnica, Mýtna ul.I.posch. 554/18  Okrsok č. 6  - Stará Turá, Dom kultúry Javorina, č.378/55, býv.kaviareň

•	 volebný obvod číslo 2 – Drgonova Dolina + Papraď Okrsok č. 7  - Drgoňova dolina, Požiarna zbrojnica, I.poschodie č.d.1239  Okrsok č. 8  - Papraď, Kultúrny dom, č.d. 1569 

volil sa 1 poslanec

•	 volebný obvod číslo 3 – Topolecká + Súš Okrsok č. 9  - Topolecká, Požiarna zbrojnica č.d.2118  Okrsok č. 10 - Súš, budova Požiarnej zbrojnice, č.d. 2462 

volil sa 1 poslanec
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Prehľad výsledkov volieb do orgánov samosprávy 
v meste Stará Turá konaných 15. 11. 2014 

v členení podľa volebných okrskov

Volebný okrsok
Počet platných 

hlasov pre voľbu 
do MsZ

Počet platných 
hlasov pre 

voľbu do MsZ

Počet platných 
hlasov pre voľbu 

primátora

1 MsÚ 599 589 588

2 ZŠ Hurbanova 427 424 422

3PZ Mýtna 551 540 533

4 PreVaK Jiráskova 466 460 460

5 DKJ učebňa 82 442 434 429

6 DKJ kaviareň 384 382 378

7 PZ Drgoň. dolina 46 44 46

8 DK Papraď 172 168 167

9 PZ Topolecká 106 103 105

10 PZ Súš 72 70 71

celkom 3265 3214 3199

Na voľbách v meste Stará Turá  sa z celkového počtu 7978 oprávne-
ných voličov  zúčastnilo  3265 voličov, čo predstavuje 40,93% účasť.

Zo zápisníc okrskových volebných komisií spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková

Navštívte informačnú 
kanceláriu mesta

Informačná kancelária mesta chce upozorniť na nový tovar 
v predajni, a to krojované šúpolienky väčšie, keramické štam-
perlíky s ručne maľovaným ľudovým vzorom, sviečky rôznych 
tvarov zo včelieho vosku a sviečky z palmového vosku. 

V mesiaci december u nás nájdete aj ručne vyrábané vianočné 
ozdoby na stromček. 

Otváracie hodiny
Po – Pia 08:00 – 16:00

Informačnú kanceláriu mesta alebo Stredisko cezhraničnej spo-
lupráce nájdete zboku OD BILLA. 

Tešíme sa na vašu návštevu!

Novinky zo ZŠ
Pred jesennými prázdninami 
sme mali v škole Halloween, 
ktorý je zakomponovaný v uči-
ve anglického jazyka. Deti mali 
oblečené karnevalové kostýmy 
a v jazykovej  triede boli pre ne 
pripravené súťaže. Tomuto dňu 
predchádzala  výtvarná súťaž.

Usmiate dyne, strašidelné hra-
dy, čarodejnice, čierne mačky 
...a veľa iných strašidielok sme 
našli na výkresoch našich detí, 
ktoré sa zapojili spolu so svoj-
imi pani učiteľkami do výtvar-
nej súťaže. Všetky výkresy boli 
krásne, a preto sme sa rozhodli 
nechať vyhodnotenie na samot-
né deti... každá trieda si vybrala 
svoju 5- člennú odbornú porotu, 
ktorá mala možnosť označiť ten 

naj výkres... Deti boli odmenené 
sladkými odmenami, tak ako sa 
patrí na Halloween.

Mesiac november sa niesol 
v  duchu jablkových dní. Deti 
prinášali mnohé recepty, ko-
láčiky a jablká na ochutnávku. 
Jablká sme tiež kreslili, maľovali, 
vystrihovali a lepili. V triedach 
a na chodbách sme mali výstav-
ky jesenných plodov.

Žiaci 1. stupňa navštívili di-
vadelné predstavenie pod ná-
zvom Červená čiapočka, ktoré 
hrali herci z  Banskej Bystrice. 
Predstavenie bolo veľmi pekné 
a náučné.

7.11.2014 sa uskutočnilo 
obvodné kolo florbalu dievčat, 
kde sa naše žiačky umiestnili 
na 2. mieste a 10.11.2014 bolo 

obvodné kolo florbalu chlapcov, 
ktorí získali 4. miesto.

November je aj mesiacom 
prvej štvrťročnej klasifikácie, 
ktorá prehodnotí doterajšie 
snaženie žiakov. Po klasifikácii 
sa začneme pripravovať na py-
tagoriádu a Šalianskeho Maťka 
– prednes povesti. 

Tak ako reagujú na Vianoce 
nákupné centrá, tak sa prispôso-
bujeme aj my. Pomaly sa tešíme 
na príchod Mikuláša, pripravu-
jeme krátke rozprávky do be-
nefičného programu Nadácie 
Život, a aj keď sa Perinbabe ešte 
nechce snežiť, my si začíname na 
chodbách a v triedach vytvárať 
zimnú náladu, ktorá nám pri-
pomína, že sa blížia najkrajšie 
sviatky roka.

Mgr. Dana Pribišová 
ZŠ Stará Turá

Vek
Máme predurčené starnúť,

detstvom, rastom, smiechom,

plačom detí,

láskou vnúčat,

och, ako ten čas letí.

Keď si školu navštevoval,

skákal do zamrznutých kaluží,

neskôr v práci sa realizoval,

nie vždy to boli záhony

plné ruží.

Občas bolesť, smútok,

ale i roztopašná veselosť,

to všetko dáva život,

ten vek, to pravda je,

priznávaš ho nesmelo.

Strieborné šediny

lemujú tvár,

zlaté nitky zo srdca

pretkávajú potomkov,

i tých, čo si mal rád.

Podaj ruku, stisni dlaň,

vzdaj úctu k šedinám...

J. Trúsiková

Poďakovanie

„Úprimne ďakujem 

za prejavenú dôveru, 

mojou snahou bude 

nesklamať ju.“

Júlia Bublavá

Neviete, čo darovať na Vianoce?
Darujte darčekovú 

poukážku do salónu Ewita 
pre krásu a relax tela i duše.

kadernícke služby – 0904 607 257
masáže – 0910 364 734

pedikúru a manikúru – 0903 459 685
kozmetiku a vizáž – 0902 704 995

Nájdete nás na ul. Dibrovova 223/20, Stará Turá 
(pod výjazdom zo železničnej stanice).

Ponúkame:
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Posledný príhovor občanom vo funkcii primátora...
Vážení občania,

v čase písania týchto riadkov sa končí jeseň a mne sa končí funkčné obdobie 
na pozícii primátora. Ako keby som od niektorých počul „...no, konečne..“
A ja s nimi súhlasím. Konečne. 
Napriek všetkým problémom, s ktorými som sa v tejto funkcii stretával po-
čas dvadsiatich štyroch rokov pôsobenia vo verejnej správe, pri ohliadnutí 
sa späť, môžem skonštatovať, že to bolo obdobie pekné. Obdobie, ktoré 
ma napĺňalo, pretože práca pre ľudí je predsa len niečo iné, ako pracovať 
iba pre seba.
Napokon veľmi dobrú prípravu na tento post som dostal počas takmer 
dvadsiatich rokov v Chirane a doteraz si s úctou spomínam na svojich šéfov 
Ing. Jarka Žáka, Ing. Hrnčiříka a kolegov v ekonomickom úseku, ktorí ma 
naučili robiť a odovzdávať zo seba maximum.
V danom období som dostal od nich za úlohu organizačne zvládnuť a za-
bezpečiť výstavbu lyžiarskeho vleku, ako aj výstavbu chát  v údolnej a vr-
cholovej stanici na Javorine.
Nedá mi nespomenúť p. Lujzku Bunčiakovú, MUDr. Roháčkovú, Ing. 
Zapletala, Milana Ťažkého, Ivana Breštenského, manželov Klčových Mira 
a Katku a ďalších a ďalších, bez ktorých pomoci by som sa nezaobišiel.
Bolo to obdobie budovania a nadšenia, že robíme niečo pre občanov a hlav-
ne pre deti.
Po roku 1989 som sa nemohol dívať na to, čo sa deje s Chiranou a rozhodol 
som sa ponúknuť svoje nasadenie v inom rezorte. Prihlásil som sa do vý-
berového konania na pozíciu prednostu Obvodného úradu na Starej Turej, 
kde som uspel a začal som budovať nielen úrad, ale aj Dom štátnej správy. 
Za veľmi, veľmi ťažkých podmienok sa to podarilo a bolo potrebné sa po-
rozhliadnuť po inej činnosti, kde som mohol ponúknuť to, čo ma naučili.
Preto som šiel koncom roku 1993 do komunálnych volieb v našom meste, 
kde som nastúpil do pozície primátora mesta a spolu s poslancami v ob-
dobí budovania štátu a tunelovania Chirany, čo malo za následok raketový 
vzrast nezamestnanosti, v čase mafií a prevádzačov, v čase, keď zákony sa 
šili horúcou ihlou a o prepustených sa nik nezaujímal, bolo potrebné získať 
do mesta ďalších investorov, pretože miera nezamestnanosti bola 18,6%.
Bolo to obdobie privatizérov Chirany, keď sa mi syn bývalého vysoko po-
staveného politika vyhrážal smrťou a úpadkom mesta len preto, lebo som 
mu na katastri obstavil prevody pozemkov do doby, pokiaľ nezaplatí daň 
z nehnuteľností mestu. Bolo to divoké obdobie zastrašovania a násilností. 
No bolo treba ísť ďalej.
Podarilo sa vytvoriť vhodné podmienky pre investorov po rokovaniach 
s novými vlastníkmi budov v areáli Chirany a prilákať firmu Leoni.
Spomínam si ako mi niektorí vyčítali, že v Chirane sa predsa vyrábala zložitá 
zdravotná a merná technika a oni majú montovať kábliky?!!...Stále akosi 
ľudia nechápu, že nielen u nás, ale na celom Slovensku sa z výrobných 
podnikov stali montážne. Že celé Slovensko je montážnou dielňou. Žiaľ. 
Že zohnať výrobu s pridanou hodnotou, sofistikovanejšiu sa jednoducho 
nedá. A naša vláda sa s týmto problémom borí doteraz a ešte dlho bude.
Pozemok, ktorý sme pripravili pre Leoni a ktorá sa stále nemala k plneniu 
sľubu, sa podarilo ponúknuť firme Elster a jedine vďaka Ing. Fridrichovi sa 
podarilo vystavať nový podnik, čím miera nezamestnanosti klesla v tom 
období z 18,6 na 6,7%. A to bol mimoriadny úspech.
Mojou základnou filozofiou v tom období bolo predovšetkým zohnať in-
vestorov a zamestnať ľudí, druhou zásadou bolo postaviť bytové domy pre 
nich a treťou vytvoriť podmienky pre voľný čas, teda – zlepšiť kvalitu života.
Ja viem, že sa nájdu vždy ľudia, ktorí nebudú spokojní s ničím. No je po-
trebné si uvedomiť, v akom období sa samosprávy nachádzali. Doteraz mi 
občania ďakujú za „námestíčko“, no – to nebolo až také náročné.
 Málokto vie, s akými problémami sme sa borili pri zakladaní skládky tuhé-
ho komunálneho odpadu. Málokto vie, že v danom období končila skládka 
na Palčekovom a nemali by sme kam vyvážať odpad. Preto sa po dohode 
s okolitými obcami podarilo založiť novú skládku Kostolné – Hrašné, kde 
participujúce obce skládkujú za nižšiu cenu ako iné mestá a obce.
Málokto vie, čo sa všetko vyvážalo na skládku na Palčekové a málokto vie, 
že od jedného z vedúcich pracovníkov v Chirane bol vydaný príkaz na 

sústavné zapaľovanie vyvážaného odpadu v tejto lokalite a zamorovanie 
ovzdušia karcinogénmi.
Nebudem sa viac o tom zmieňovať, takže iba stručne – podarilo sa túto 
lokalitu umŕtviť, prekryť a doteraz sa monitoruje.
Pred cca 15 rokmi sme rozbehli výstavbu rodinných a bytových domov. 
Bolo potrebné majetkovo – právne vysporiadať pozemky, bolo potrebné 
zohnať finančné krytie nielen na vykúpenie pozemkov, ale aj na položenie 
technickej infraštruktúry. Len na ňu sa mi podarilo vybaviť dotáciu vo výške 
32 mil Sk, takže sme mohli lokalitu rozparcelovať a predávať záujemcom. 
Cena, ak si dobre pamätám bola 400 Sk/m2  a táto lokalita bola vybavená 
infraštruktúrou  dovedenou priamo na pozemok od kanalizačného zberača 
až po telefónny kábel. Áno, bol to veľký úspech a mesto má lokalitu, ktorú 
chodilo v tom čase obdivovať veľa cudzincov.
Poliklinika, áno aj tá. Jedine vplyvom osobných kontaktov sa ju podarilo 
v danom období zaradiť do tzv. experimentu medzi štyri ďalšie a bezodplat-
ne previezť do majetku mesta a čiastočne rekonštruovať a vytvoriť priestory 
pre RZP, tak ako vcelku šikovným manévrovaním so záujemcami o Lekáreň 
získať zdroje, ktoré sme použili na vybudovanie výťahu.
Nie je možné, rozpisovať sa o všetkých problémoch a úskaliach, s ktorými 
som sa v tejto pozícii stretával počas funkčného obdobia, spomeniem iba 
posledné roky. 
O situácii, v ktorej som sa nachádzal, som občanov informoval počas sú-
časnej volebnej kampane. Keďže mi poslancami nebolo dovolené využívať 
svoje dlhoročné kontakty v budovaní mesta, rozhodol som sa ich využiť 
pri rekonštrukcii Železničnej stanice. Teda tam, kde Mestské zastupiteľstvo 
nemá dosah. 
Chcel som, aby bola zrekonštruovaná do doby môjho pôsobenia vo funkcii 
primátora. Ale ako to býva, vždy sa vyskytnú administratívne problémy. 
No, dôležité je, že sa začalo a že sa dokončí, čím mesto získa na vzhľade pri 
vystúpení z vlaku.
Keď som pred štyrmi rokmi zasa kandidoval, tak jeden bod z programu 
bol zohnať peniaze na rekonštrukciu Čističky odpadových vôd. Vtedy som 
povedal, že ak sa mi toto podarí, končím vo funkcii primátora s dobrým po-
citom, že som tu nebol nadarmo. Podarilo sa to na konci volebného obdobia. 
Ku končiacemu obdobiu väčšiny Mestského zastupiteľstva sa snáď najlep-
šie hodí výrok Olivera Cromwella („Lord protector“, politik 17. st.), ktorý 
rozpustil parlament slovami „...na to málo, čo dobré ste urobili, ste tu sedeli 
príliš dlho. Choďte v mene Božom...“ .
Novému zastupiteľstvu prajem účinnú spoluprácu s vedením mesta, aby sa 
poučili z predchádzajúcich štyroch rokov, aby mali stále na pamäti, že sú tu 
pre ľudí, že taká oprava chodníka znamená niekedy viac ako megalomanský 
projekt, ktorý sa ťažko zrealizuje.
Aby nezabúdalo MsZ, že pýcha predchádza pád.
Napriek všetkým negatívam, napriek závisti, ohováraniam, útokom, áno 
aj fyzickým, rôznym ničím nepodloženým obvineniam pri ohliadnutí sa 
späť môžem potvrdiť slová v úvode, že to bolo obdobie predsa len pekné. 
Vidieť za sebou výsledky kolektívnej práce a osobných kontaktov je uspo-
kojujúci pocit.
Ja viem, že mnohí povedia, že sa dalo spraviť viac, že on (ona) by to do-
kázal (a) inak a lepšie. Nepochybne áno. Treba to skúsiť a dokázať. Ja som 
viac nedokázal.
A tým, ktorí fabulovali, ohovárali a vymýšľali s nenávisťou danou len ľud-
skému tvorovi prajem, aby sa im to v živote vrátilo. Aby pochopili, že ublížiť 
inému z nízkeho pudu závisti a nenávisti je veľmi ľahké. A pokiaľ to neskúsia 
na vlastnej koži, budú nenávisť šíriť ďalej.
Preto chcem poďakovať všetkým tým,  ktorí mi pomáhali a  chápali. 
Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí nechápali a nepomáhali, hoci mohli. 
Poďakovať preto, lebo aj to ma motivovalo k väčším výkonom.
No, aj takí sme. My, ľudia. 
Ešte raz – úprimná vďaka Vám, spoluobčania.

Ing. Ján Kišš
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Priestory Domu 
kultúry Javorina ožili 
Kopaničárskym jarmekom
Žijeme v dobe rýchleho pokro-
ku, neobmedzených možností 
cestovania, nových výdobytkov 
techniky, ale naopak v  dobe, 
ktorá nie je naklonená ľudskosti, 
ochote, ústretovosti. Máme stále 
menej času a možností  na stre-
távanie sa, osobnú komunikáciu, 
všetci sme uponáhľaní, vystre-
sovaní, vytráca sa z nás záujem 
o priateľov či známych. Obchody 
nám ponúkajú množstvo rôzno-
rodého tovaru, zdá sa, že stačí 
mať plnú peňaženku  a domov 
odchádzame spokojní. Ale ani to 
nie je vždy pravda. Z našich pul-
tov sa vytrácajú slovenské výrob-
ky, častokrát chýba originalita, 
nehovoriac o kvalite.  V posled-
nom období  je opäť vyhľadáva-
ná ručná práca, vážime si ľudí, 
ktorým spod rúk vychádzajú je-
dinečné  výrobky,  typické i pre 
generáciu našich prarodičov. 
Staroturanci boli vždy zruční 
a  navyše šikovní obchodníci.  
Ak nazrieme do histórie, Stará 
Turá bola  známa podomovým 
obchodom, hauzíreri putovali so 
svojim tovarom -  dreveným ria-
dom, výšivkami, galantériou až 
do vzdialenej Budapešte, Viedne 
či kúpeľných miest západných 
Čiech. V roku 1467 vydal Matej 
Korvín privilégium, ktorým sa 
Staroturanci oslobodili od pla-
tenia mýta a  tridsiatka, čo im 
umožňovalo obchodovať po ce-
lom Uhorsku. V roku 1945 bol 
podomový obchod zakázaný 
a predaj sa sústredil na trhy a jar-
moky.  Konanie jarmoku bolo 

vždy významnou udalosťou. 
Dom kultúry sa rozhodol 

spojiť všetky uvedené skutoč-
nosti – vytvoriť priestor na  
stretnutie, poskytnúť možnosť 
nákupu zaujímavého tovaru 
a v neposlednom rade nadvia-
zať na tradíciu našich predkov. 
Tak vznikol Kopaničársky jar-
mek. 24. októbra 2014 sa usku-
točnil tretí ročník.  Náš kultúrny 
stánok opäť zaplnili remeselní-
ci z blízkeho i  vzdialenejšieho 
okolia. Keramika, šperky, dre-
vené hračky, tkané koberce, ko-
šíky, bytové doplnky, sviečky, 
paličkované výrobky a mnoho 
iného zaujímavého tovaru bolo 
v  ponuke trhu. Vôňa medovi-
ny, či medovníkov sa miešala 
s  vôňou kapusty, či domácich 
špecialít. Hostia si v  kaviarni 
domu kultúry mohli pochut-
nať na klasických jarmočných 
jedlách – lokšoch, bálešoch, 
fánkach, kapustníkoch,  lango-
šoch a pri pohári dobrého piv-
ka, či vínka posedieť a vypočuť 
kultúrny program, o  ktorý sa 
postarali  hostia z nášho part-
nerského mesta Kunovice, det-
ský folklórny súbor Kunovjánek 
a domáca ľudová hudba Poľun. 
Program bol spestrený ukážkou 
krojov z Kunovíc i Starej Turej. 
Návštevníci mali možnosť vi-
dieť náročné viazanie venče-
ka i  ručníka, ktoré je typické 
pre kunovický kroj. Veľký záu-
jem bol o malú školičku tanca, 
ktorú viedla p. Katka Vidová. 
Deťúrence sa tešili nielen 

tanečným krokom, ale i krojom, 
ktoré  pre túto príležitosť ušila 
p. Jitka Durcová. Možnosť od-
fotiť sa v turanskom kroji opäť 
využilo veľa návštevníkov. Naša 
izbička tradičného bývania je 
veľmi vhodným priestorom na 
takéto účely. Novinkou tohto-
ročného jarmoku bola účasť 
nadšencov Bielokarpatského 
ovocného pokladu, ktorí prezen-
tovali výrobu jablčných muštov 
a výstavu starých odrôd jabloní, 
ktoré sú v našom kraji známe. 
Veľmi pozitívne hodnotíme, že 
Kopaničársky jarmek je spoloč-
ným dielom mesta,  mestských 
organizácií,  škôl a dobrovoľní-
kov a z roka na rok sa teší väč-
šej návštevnosti. Podujatie bolo 
podporené v  rámci projektu  
Zachovanie tradičných reme-
siel v Starej Turej a Kunoviciach 
finančnými prostriedkami 
z Programu cezhraničnej spolu-
práce SR-ČR 2007-2013. 

Poďakovanie patrí pra-
covníčkam mesta zástupkyni 
primátora Mgr. Krištofíkovej 
a  Mgr. Boorovej, ktoré sú už 
tradične súčasťou našich reme-
selných podujatí,  pracovníkom 
Technických služieb, Lesoturu, 
kuchárkam zo základnej i ma-
terskej školy za výborné koláče, 
Zariadeniu opatrovateľskej služ-
by – riaditeľke Bc. Macúchovej 
a  obyvateľkám zariadenia za 
chutné džgance,  Ing. Zemanovi 
a p.  Hučkovej za lahodné lokše 
i lievance,  žiakom SOŠ za pomoc 
pri vynášaní tovaru remeselní-
kov, p. Durcovej i p. Otiepkovej 
za tradičné jarmočné kolá-
če, heligonkárke  p. Kozákovej 
a všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
priložili ruku k dielu a všetkým 
pracovníkom DK Javorina za ich 
úsilie a prácu, vďaka ktorej sme 
vytvorili ďalšie podujatie s vý-
borným ohlasom u verejnosti.  

Eva Adámková

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, sa i touto formou úprimne poďako-
vať všetkým, ktorí prišli k volebným urnám po-
čas komunálnych volieb 2014. Ďakujem všetkým 
voličom, ktorí mne i poslancom odovzdali hlas. 
Získaný počet hlasov je pre mňa povzbudením do 
ďalšej práce, ale tiež záväzkom premietnuť do rea-
lity, čo som sľúbila vo svojom programe. Problémy 
v našom meste nemožno chápať ani ako ľavicové 
alebo pravicové. To ma vedie k tomu, že budem 
funkciu vykonávať ako občianska primátorka.

Chcem zároveň poďakovať odchádzajúcemu 
primátorovi mesta a všetkým poslancom za odve-
denú prácu počas uplynulého volebného obdobia. 

Voľby skončili, Vy vážení občania ste rozhodli, 
verím, že emócie čoskoro opadnú, situácia sa upo-
kojí a mojím cieľom je pracovať a komunikovať 
s každým korektne a s porozumením. Rozhodla 
som sa pre Starú Turú. Spolu dokážeme viac.   

Keďže sa blížia Vianoce, dovoľte mi zaželať 
Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa 
šťastia, zdravia, radosti, pokoja, vzájomného poro-
zumenia a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

S úctou
Ing. Anna Halinárová
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Sociálna pomoc a sociálne služby 
poskytované občanom mesta Stará Turá I. časť 

Týmto článkom vám chceme poskytnúť in-
formácie o možnostiach sociálnej pomoci 
a sociálnych službách, ktoré Mesto Stará 
Turá poskytuje svojim občanom.

Mesto Stará Turá pri výkone kompetencií 
v  oblasti sociálnej pomoci vychádza zo 
zákona o  sociálnych službách, zákona 
o  pomoci v  hmotnej núdzi, zároveň 
v  kontexte so súvisiacimi právnymi 
predpismi v sociálnej oblasti a všeobecne 
záväznými nariadeniami Mesta Stará Turá 
(ďalej len VZN). 
Sociálna pomoc občanom mesta Stará Turá 
je poskytovaná formou:  
• sociálneho poradenstva
• sociálnych služieb  
• jednorazovej dávky v  hmotnej núdzi 

a mimoriadnej sociálnej dávky 
• jednorazového príspevku pre narodené 

dieťa
• charitatívnej pomoci 
• opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
• inštitútu osobitného príjemcu prídavku na 

dieťa a rodičovského príspevku
• inštitútu osobitného príjemcu dávky 

a príspevkov v hmotnej núdzi
• krátkodobého azylového ubytovania.

O akú sociálnu službu môžete požiadať 
mesto? 
V  zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a VZN č. 9/2013-Nar. 
o  poskytovaní sociálnych služieb a  výške 
úhrady za sociálne služby Mesto Stará Turá:
• rozhoduje o  odkázanosti na sociálne 

s lužby  (posudková  č innosť) : 
opatrovateľská služba, sociálne služby 
v  zariadeniach opatrovateľskej služby 
(ZOS) a v zariadeniach pre seniorov, 

• poskytuje opatrovateľskú službu, donášku 
obedov, odľahčovaciu službu a sociálne 
služby v ZOS Stará Turá,

• poskytuje základné sociálne poradenstvo,
• poskytuje podporné služby v  dennom 

centre (klub dôchodcov),
• zabezpečuje poskytovanie iných 

sociálnych služieb podľa zákona 
o sociálnych službách.

Opatrovateľská služba
Mesto Stará Turá poskytuje opatrovateľskú 
službu občanom, ktorí sú odkázaní na pomoci 
pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti 
o svoju domácnosť a základných sociálnych 
aktivitách (napr. osobná hygiena, pomoc pri 
stravovaní, obliekaní, nákup potravín, bežné 
upratovanie, sprievod k lekárovi a iné). Táto 
sociálna služba sa vykonáva v domácnosti 
klienta.  
Prijímateľ sociálnej služby v roku 2014 platí 
za 1 hodinu opatrovateľskej služby sumu 
1,10 eur, čo predstavuje 25% nákladov na 

túto službu.  
V  rámci opatrovateľskej služby je podľa 
požiadavky odkázaných občanov 
zabezpečovaná aj donáška obedov. Za 
donášku stravy platí prijímateľ sumu 0,40 
eur za jedno prinesené jedlo.

Odľahčovacia služba
Táto služba sa poskytuje občanovi, ktorý 
opatruje osobu s  ťažkým zdravotným 
postihnutím (ŤZP) odkázanú na pomoc 
podľa posudku úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, a to počas obdobia (najdlhšie 30 dní 
v kal. roku), v ktorom občan, ktorý opatruje, 
toto opatrovanie nemôže vykonávať. Úhrada 
za odľahčovaciu službu sa určí podľa formy, 
ktorou bude poskytovaná.  

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 
Stará Turá
V ZOS sa poskytuje sociálna služba osobe, 
ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby ak jej 
nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu 
v domácnosti. ZOS Stará Turá  má kapacitu 
13 miest a do ZOS môže byť umiestnený aj 
občan z  inej obce/mesta. Za poskytované 
sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej 
služby Stará Turá klient platí Mestu Stará 
Turá 25% nákladov, a  to podľa stupňa 
jeho odkázanosti, rozsahu poskytovaných 
odborných činností a obslužných činností. 

Podporné sociálne služby v dennom centre
Podporné sociálne služby mesto poskytuje 
občanom v  dennom centre (Klub 
dôchodcov),  ktoré slúži na uspokojovanie 
kultúrnych a  spoločenských záujmov 
seniorov alebo občanov s ŤZP. V súčasnosti 
sú zriadené 2 kluby dôchodcov – v Starej 
Turej a miestnej časti Papraď, kde sa členovia 
pravidelne stretávajú pri spoločensko-
kultúrnych a vzdelávacích aktivitách. Táto 
sociálna služba sa poskytuje bezplatne. 

Základné sociálne poradenstvo
Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania 
sociálnych služieb mesta Stará Turá je 
sociálne poradenstvo, ktoré je odbornou 
činnosťou, zameranou na pomoc fyzickej 
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Táto 
sociálna služba sa poskytuje bezplatne. 

Posudková činnosť 
Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť 
osoby s  ŤZP alebo s  nepriaznivým 
zdravotným stavom na opatrovateľskú 
službu, na sociálnu službu v zariadení pre 
seniorov alebo zariadení opatrovateľskej 
služby. Zahŕňa zdravotnú posudkovú 
činnosť, ktorú vykonáva lekár,  jej výsledkom 
je zdravotný posudok a sociálnu posudkovú 
činnosť, ktorú vykonáva sociálny pracovník 
mesta v  domácnosti žiadateľa o  sociálnu 

službu a  jej výsledkom je sociálny 
posudok. V  súčasnej dobe mesto Stará 
Turá zabezpečuje posudkovú činnosť aj pre 
občanov obce Lubina, Kostolné, Vaďovce, 
Hrachovište a  Hrašné. Za posudkovú 
činnosť občan úhradu neplatí.

Ako treba postupovať pri 
vybavovaní sociálnej služby?
Pri vybavovaní sociálnej služby musí občan 
dodržať nasledovné kroky:
1.  krok: Podať Žiadosť o  posúdenie 

odkázanosti na sociálne služby, v ktorej 
žiadateľ okrem osobných údajov uvedie, 
o ktorú sociálnu službu žiada. Prílohou 
tejto žiadosti je tlačivo Lekársky nález, 
ktoré žiadateľovi potvrdí ošetrujúci lekár.
Vypísanú a podpísanú žiadosť o posúdenie 
a potvrdený lekársky nález, musí občan 
doručiť na Mestský úrad Stará Turá, 
sociálne oddelenie. Na základe žiadosti sa  
uskutoční posudková činnosť a následne 
vydaný posudok a rozhodnutie, v ktorom 
bude navrhnuté, na akú sociálnu 
službu je občan odkázaný. S posudkom 
a právoplatným rozhodnutím môže občan 
požiadať o zabezpečenie sociálnej služby.  

2.  krok: V  žiadosti o  zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby občan 
uvedie druh sociálnej služby, ktorý mu bol 
navrhnutý v rozhodnutí o odkázanosti na 
sociálnu službu, vyberie si formu sociálnej 
služby a  deň začatia jej poskytovania. 
Prílohou žiadosti o  zabezpečenie 
poskytovania sociálnej služby je doklad 
o príjme a vyhlásenie o majetku s úradne 
osvedčeným podpisom. Po podaní 
kompletnej žiadosti mesto Stará Turá 
(resp. iný poskytovateľ sociálnych 
služieb) uzatvorí so žiadateľom Zmluvu 
o  poskytovaní sociálnej služby, na 
základe ktorej sa sociálna služba začne 
poskytovať. 

Občan, ktorý má záujem o  poskytovanie 
sociálnych služieb získa potrebné 
informácie: 
• osobne na sociálnom oddelení 

MsÚ Stará Turá, 
• telefonicky na tel. čísle 7461645, 

0915 984306,  
• na internete: http://www.staratura.sk/

vseobecne-zavaene-nariadenia-platne/.

V druhej časti článku, ktorá bude uverejnená 
v  ďalšom čísle spravodajcu, vás budeme 
informovať o sociálnych dávkach, o ktoré 
môžete Mesto Stará Turá požiadať v prípade 
ak sa dostanete do hmotnej alebo sociálnej 
núdze.

Ivona Barbušinová 
Sociálne oddelenie MsÚ
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	5. decembra 2014 o 15.00 hod. – zavíta na Námestie slobo-
dy v Starej Turej Mikuláš s mešcom sladkostí, aby slávnostne 
rozsvietil vianočný stromček  a o 16.00 hod. sa v Dome kultúry 
Javorina uskutoční divadelné predstavenie  s pesničkami Králiky 
z klobúka. Mikulášske vstupné: 0,50 €.

•	11. decembra 2014 – autobusový zájazd na vianočné trhy 
do Viedne. 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,- €.

•	15. decembra 2014 o 18.00 hod. – koncert skupiny FRAGILE. 
Vstupné: 11,- €.

•	13. – 19. decembra 2014 – výstava Chute a vône Vianoc spo-
jená s prezentáciou fotografií súťaže Moja rodná. Výstava sa 
uskutoční v stredisku cezhraničnej spolupráce denne okrem ne-
dele od 8.00 do 18.00 hod.

K Vianociam neodmysliteľne patrí vianočné pečivo. Pestrú výstavu 
sa nám podarí pripraviť iba s pomocou šikovných gazdiniek. 
Obraciame sa na Vás s prosbou podeliť sa s návštevníkmi výstavy 
o vianočné dobroty, ktoré s láskou pripravujete pre svojich 
najbližších. Privítame, ak 10. alebo 11. decembra 2014 prinesiete 
na sekretariát DK Javorina cca 10 ks drobného vianočného pečiva. 
Ak recept nie je vašim tajomstvom, radi ho na výstave zverejníme. 
Ďakujeme.

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

V novembri sme dostali knihu, ktorú napísala naša čitateľka p. Alžbeta 
Cibulková: Susedia alebo Vtedy na kopaniciach. (ako poctu ľuďom, 
ktorí na kopaniciach žili a už nežijú). Sú to všetko krásne, srdečným 
humorom opísané príbehy našich rodákov. 
Naša čitateľka p. Ing Anna Trúsiková nám venovala publikáciu, ktorú 
napísal jej brat Štefan Packa: Tatry na tanieri (zaujímavá publikácia 
o histórii Tatier, príbehy chatárov, ale i veľa chutných receptov...)
P. učiteľka Ivana Klein vydala novú knihu Chyť si svoje šťastie (pútavý 
román o živote študentov a mladých ľudí, vzťahu matky k dcére)

Za knižné dary veľmi pekne ďakujeme. 

Beletria Hlavatá, Dana: Nič nemusím • Goldberg, Leonard: Pacient 
číslo jedna • Probstonová, Jennifer: Manželský omyl • Zost. Zajac, 
Peter a Hučková, Dana: Sondy do slovenskej literatúry 19. Storočia 
• Šranková, Eva Ava: Izabela Detektívky Börjlin, Cilla: Tretí hlas  
• Barna, Adam: Dravec • Cornwellová, Patrícia: Prach • Margolin, 
Phillip: Spoločník Náučná literatúra Morar, Tamara: Moje vítězství 
nad autismem • Hudcová, Ivana:  Recepty prima nápadů • Carr-Gregg: 
Psychické problémy v dospívání (publikácia veľmi prístupnou formou 
objasňuje problémy,  s ktorými sa môžu stretnúť dospievajúci) Detská 
literatúra Macourek, Miloš: Mach a Šebestová v škole • Dalmády, 
Ivet: Kamaráti zvieratká  • Brezina, Thomas: Internetoví banditi 
(z edície Prípad pre teba a Tigrí tím) • Pavlovič, Jozef: Rieka rieke 
riekla (riekanky pre najmenších) • Dobrovodová, Denisa: Rodinu si 
nevyberieš • Dahl, Roald: Charlie a továreň na čokoládu Detská 
náučná literatúra Jaroš, Miro: Čarovné slovíčka + CD (poučné 
i zábavné krásne ilustrované veršíky pre najmenších čitateľov) • Kol.: 
Základy slušného správania pre deti

Knižnica bude otvorená:
pred Vianocami do 19.12.2014 od 1200 – 1800

medzi sviatkami len v pondelok 29.12.2014 od 1200 – 1800

V Novom roku od stredy 7. 1. 2015 od 1200 – 1800 

Ďakujeme všetkým našim čitateľom, ktorí nám v tomto 
roku svojou návštevou prejavili priazeň, želáme im krásne 

vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2015.

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

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-upratovanie-nm.sk
Kde? Dom kultúry Javorina Stará Turá 
 (vchod z avej strany) 
Kedy? Ut – Pia: 9.00 – 18.00 
 So: 10.00 – 18.00 
 Ne: 14.00 – 18.00 

O? zábava aj posedenie  
Pravidelné akcie pre deti aj dospel ch 
Mo nos  detskej oslavy u Félixa 
Ka d  tvrtok 16.30 -  17.30  DETSKÁ ZUMBA 
a TVORIVÉ DIELNE 
Alebo Angli tina pre deti 
Ka d  utorok 16.00 - 17.00 bábkové divadielko 

kalendáre, diáre,  
novoročenky na rok 2015 
Príďte si vybrať 
zo širokej ponuky 
www.t-studio.sk

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

tel.: 032 / 776 4896
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 6.12.2014 uplynie  20 rokov, čo 

nás nečakane opustila vo veku 56 rokov  

naša manželka, mamička a babička 

Katarína HUDCOVICOVÁ. 

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte 

jej tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

•
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
okamihy, na ktoré tisíckrát 
spomíname. V sviečkach horí nádej, 
sny a viera, že Ten kto žije v srdciach 
druhých, nikdy nezomiera.

Dňa 29.11.2014 uplynuli 2 roky, odkedy nás tragicky 

opustil náš manžel, otec, syn, brat, vnuk a kamarát 

Matúš KOVÁČIK. Všetci, kto ste ho mali radi, spo-

mínajte s nami.

Smútiaca rodina

•
Dňa 11.12.2014 uplynie 1 rok, čo nás 

opustil náš manžel, otec, starý otec 

Ing. Marian BRANDERSKÝ.

S láskou spomína manželka Mária, 
syn Marek a Radoslav s rodinou.

•
Hľadiac na oblohu si hovoríme, že bdejú nad nami. 
Často na nich myslíme ráno, večer, pozeraním na 

hviezdy, dátum, piesne a vône nám ich pripomínajú…
Dňa 7.12.2014 si 

pripomenieme 30 

rokov, čo nás na-

vždy opustila naša 

drahá mamička, 

babička a svokra Alžbeta ŠTEFÍKOVÁ, rod. Beňová. 

Dňa 14.2.2015 si pripomenieme 15 rokov, čo nás navždy 

opustil náš drahý otec, starý otec a svokor Vladimír 

ŠTEFÍK st.

S úctou a láskou na nich spomína dcéra 
Monika s rodinou, syn Luboš s rodinou 

a nevesta Daniela s rodinou

•

 Čas plynie ako 
rieky prúd, kto Vás 
mal rád, nevie 
zabudnúť.
Dňa 1.12.2014 uply-

nie 10 rokov od úmrtia nášho syna a brata Vladislava 

JEŽU a dňa 23.12.2014 si pripomenieme 18. výročie 

úmrtia nášho syna a brata Miroslava JEŽU.

Spomínajú mama, brat a sestry s rodinami.

Bolesťou unavený, tíško si zaspal, zanechajúc 
všetkých a všetko, čo si mal rád. 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 8.12.2014 uplynie 1 rok, čo nás 

navždy opustil náš milovaný manžel, 

otec a dedko Jozef ŠKRIEČKA. Kto 

ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn a dcéry s rodinami

•
Pred 12timi rokmi odišiel tíško ako 
odchádza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len.
Dňa 2.12.2014 to bude 12 rokov, čo 

nás navždy opustil náš manžel, otec, 

dedko a brat p. Ján BUŠO.

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

•

Dňa 25.12.2014 uplynie 20 rokov od-

vtedy, čo nás navždy opustil náš mi-

lovaný manžel, otec, svokor a starý 

otec Viliam KLANDÚCH, ktorý zomrel 

v predvečer svojich 60. narodenín. 

Odpočívaj v pokoji.

Smútiaca rodina

•

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 11.12.2014 uplynie rok, čo nás 

navždy opustil náš blízky Juraj 

DUREC. 

S láskou spomína celá rodina.

•
Život Tvoj bol len samá práca, smrť len Tichý vzdych...

Dňa 17.11.2014 sme si pripomenuli 

smutných 12 rokov odchodu na večnosť 

nášho otca, dedka a brata p. Jozefa 

KRÁLIKA.

S láskou spomínajú deti 
Veronika, Jozef, Adela 

s rodinami a celá ostatná rodina Králiková.

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-

teľom a známym, ktorí sa dňa 12. 

novembra 2014 prišli rozlúčiť s našim 

manželom, otcom, dedkom, bratom 

a príbuzným Samuelom ILUŠÁKOM, 

ktorý nás opustil vo veku 68 rokov. Ďakujeme za dôstojnú 

rozlúčku, prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

•

Dňa 29.12.2014 uplynie 5 rokov, čo 

nás po dožití 90. rokov navždy opustil 

náš drahý a milovaný otec, svokor, 

dedko a pradedko Rudolf POŽGAY.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Dňa 15.11.2014 uplynulo 20 rokov od 

chvíle, čo dotĺklo srdce nášho otca, 

deda, pradeda a krstného otca p. La-

dislava HORNU. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína dcéra 
Daniela s rodinou a syn Ladislav s rodinou.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Filip Válek, Laura Gašparíková, Samuel Beňo, 
Maxim Michnica, Maroš Mikulec, Oliver Valláš

Idú spoločným životom
Ondrej Hurtoň zo Starej Turej a Ing. Jana 
Viderňanová z Nitry, Miroslav Dlhý zo Starej 
Turej a Jana Baranovičová z Piešťan, Ing. Ľubomír 
Dunajčík zo Starej Turej a Ing. Tatiana Trelová 
z Trenčína, Ján Blaho z Kostolného a Mgr. Eliška 
Belišová zo Starej Turej, Ing. Denis Černáček zo 
Starej Turej a Ing. Michaela Lužná zo Starej Turej, 
Juraj Klimáček zo Starej Turej a Lenka Červenková 
zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Anna Václavková, Anna Koželová, Jaroslav Bilek, 
Gustav Stacho, Ján Sadloň, Anton Polčan, Ján 
Čudrnák, Miroslav Noška, Samuel Ilušák

Zoznam jubilantov 
za mesiac DECEMBER 2014

Peter Ozimý, Stanislav Belák, Emília Drobenová, 
Zuzana Durcová, Jozef Čeleš, Jarmila 
Marcinková, Milan Kýška, Vladimír Bača, Oľga 
Biesiková, Emília Nešťáková, Vladislav Zálešák, 
Miroslav Klč, Ľudmila Bunová, Vlasta Naďová, 
Božena Baranovičová, Zuzana Laluhová, 
Adela Klementovičová, František Červenský, 
Anna Knápková, Tibor Lindtner, Bohuslava 
Machajdíková, Anna Makytová, Božena 
Fridrichová, Emília Andrejkovičová, Ľudmila 
Mikulášová, Milada Prochádzková, Ľudmila 
Vagačová, Martin Bača, Mária Hornáčková, 
Anna Hubinová, 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, Mária Mikulcová
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Pre tých, ktorí už nemôžu byť s nami
Začiatok novembra aj tento rok charakterizovali 
stovky horiacich sviečok na našich cintorínoch, 
ktoré symbolizovali stovky ľudských osudov 
a spomienok na našich blízkych, s ktorými sme 
sa museli rozlúčiť. Cintoríny patria k najtichším 
miestam jednotlivých miest a obcí, no počas dňa 
Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sa tu stre-
távajú veľké množstvá ľudí, ktorí si prídu uctiť 
pamiatku na svojich príbuzných, priateľov či zná-
mych. V meste Stará Turá je tradíciou spoločné 
ekumenické podujatie pri príležitosti Pamiatky 
zosnulých v  priestoroch Domu smútku Stará 
Turá. Aj tento rok ju vo štvrtok 30. októbra 2014 
zorganizovali spoločne mesto Stará Turá a staro-
turianske cirkevné zbory. 

K prítomným občanom sa na pietnom podu-
jatí prihovoril staroturiansky farár z evanjelickej 

a. v. cirkvi - Mgr. Radomír Vařák a kazateľ Cirkvi 
bratskej – Ing. Pavol Halža. Tradíciu a históriu 
stretávania sa pri hroboch svojich blízkych pri-
blížil prítomným vo svojom príhovore primátor 
mesta, Ing. Ján Kišš. Chvíle spomínania a atmo-
sféru pietneho podujatia umocnila báseň členky 
Zboru pre občianske záležitosti pri mestskom 
úrade, pani Marty Adamusovej. 

Aktéri spomienky sa potom spoločne pre-
sunuli ku krížu, kde položili veniec a pomodlili 
sa. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia zostáva 
to, aby sme si spoločne zaspomínali na všetkých 
tých, ktorí s nami žiaľ zostávajú už len v spomien-
kach. Podujatie každoročne spojí ľudí bez ohľadu 
na vierovyznanie, ktorí venujú tichú spomienku 
a modlitbu nielen svojim blízkym, ale aj všetkým 
spoluobčanom, ktorí ležia na našich cintorínoch. 

Za dôstojnú prípravu podujatia ďakujeme pani 
Michalíkovej z Domu smútku Stará Turá. 

Lívia Boorová

28. októbra sme spomínali na 
prvé nezávislé Česko-Slovensko
Práve v tento deň uplynulo ne-
uveriteľných 96 rokov, odkedy 
vznikla prvá československá re-
publika, vlasť dvoch bratských 
národov – Čechov a Slovákov. 

Významnú udalosť v  našich de-
jinách si pripomenul i Prípravný 
výbor slávností bratstva Čechov 
a  Slovákov na Veľkej Javorine, 
ktorý si hlboko ctí naše spoločné 
dejiny a udalosti, ktoré zabezpe-
čili obom národom nezávislosť 
a možnosť rozvíjať sa až do dvoch 
dnešných samostatných demokra-
tických štátov. Členovia výboru 
v pondelok 27. októbra absolvo-
vali spoločne spomienkovú trasu 
po pamätných miestach venova-
ných gen. M. R. Štefánikovi a T. 
G. Masarykovi a miestach, ktoré 
s týmto výročím súvisia - pamät-
níkov obetiam 1. svetovej vojny. 

Spomienková trasa účastníkov 
podujatia začala v skorých ranných 
hodinách na Mestskom úrade 
v Uherskom Brode. Členov výbo-
ru sprevádzala tento rok i delegá-
cia z Juhomoravského kraja, a to 
člen Rady JMK Jiří Janda a člen-
ka Komisie pre medziregionál-
ne vzťahy JMK Anna Matějková. 
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 za-
končili členovia výboru harmono-
gram dňa v Uherskom Hradišti. 

28. októbra 1914 bol v Prahe 
prijatý zákon o  vzniku ČSR 
a  týmto aktom oficiálne vznikla 
Československá republika. O dva 
dni neskôr vznikla v  Martine 
Slovenská národná rada, ktorá 
prijala Deklaráciu slovenského 
národa. Táto podporovala spo-
ločnú republiku oboch národov. 
V Čechách je tento deň štátnym 
sviatkom, na Slovensku si ho 
pripomíname ako pamätný deň. 
Hoci sa naša spoločná republika 
rozdelila a v súčasných dejinách 
už viac ako dve desaťročia fun-
gujeme ako dva samostatné štáty, 
naše vzťahy sú naďalej na výbor-
nej úrovni. Dôkazom sú aj každo-
ročné Slávnosti bratstva Čechov 
a  Slovákov na Veľkej Javorine, 
ktoré sršia priateľskou atmosfé-
rou a  srdečnou blízkosťou ľudí 
z  prihraničného regiónu, ale zo 
všetkých kútov Slovenska a Čiech. 

Lívia Boorová

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice októbra  do polovice novembra 2014?
• Vo štvrtok 23. 10.  prebehla v CVČ tradičná Gaštaniáda. Zúčastnilo sa 

jej 13 detí, ktoré sa s gaštanmi nielen zahrali, ale vyrobili z nich i pekné 
dekorácie, ktoré jesenne vyzdobili celé CVČ.

• Počas jesenných prázdnin z 29. 10. na 30. 10. sme opakovali pre veľký 
úspech z minulých rokov akciu Noc duchov. Zúčastnilo sa jej 30 detí, kto-
ré zažili strašidelnú noc plnú prekvapení, smiechu i strachu. Na začiatku 
sa zoznámili s tradíciou dušičiek a Halloweenu, navštívili židovský cin-
torín, zoznámili sa s niektorými druhmi strašidiel, ktoré sa v CVČ môžu 
vyskytovať, na svoju ochranu si dali 3 druhy nátierok (cesnakovú - proti 
upírom, rybaciu proti vodným príšerám a syrovú - univerzálnu, proti 
všetkým duchom), naučili sa upírsku pesničku, zabavili sa na diskotéke, 
vyvolali naozajstného ducha a prežili nezabudnuteľnú noc so svojimi 
kamarátmi. Touto cestou chceme poďakovať rodičom, ktorí sa deťom 
postarali o bohaté občerstvenie, najmä mamičkám Jakuba Barbušina 
a Miriamky Vitkovej, ktoré pripravili pre deti úžasné strašidelné sladké 
pohostenie.

• Od 15. 10. do 15. 11. sa u nás vystriedalo niekoľko desiatok detí na dopo-
ludňajších  výukových programoch Plody jesene a Zvieratká tety Janky.

Čo pripravujeme na december 2014?
• V týždni od 1. – 5. 12. pripravujeme šnúru Mikulášskych besiedok.
• Vo štvrtok 11. 12. o 15.30 hod. pozývame deti na výtvarnú dielňu pod 

názvom Detský vianočný stromček, kde sa zoznámia s netradičnou vý-
robou vianočných dekorácií. Pomôcky zabezpečí CVČ, stačí si priniesť 
prezuvky.

• O týždeň neskôr 18. 12. o 15.30 hod. budeme pokračovať vo výrobe ne-
tradičných vianočných dekorácií s témou Podmaľba na sklo. Pomôcky 
zabezpečí CVČ, stačí si priniesť prezuvky.

• V sobotu 20. 12. sa môžu prísť deti ZŠ zabaviť do miestnej plavárne, kde 
sa uskutoční ďalší ročník vodných a podvodných súťaží Vianočný kapor. 
Začiatok je o 11.00 hod. Nezabudnúť si zobrať plavky a uterák.

• Výukové programy budú prebiehať podľa záujmu a požiadavky škôl.
CVČ nebude z technických dôvodov v termíne od 22. 12. do 9. 1. v prevádz-
ke. Krúžková a nepravidelná činnosť bude v novom roku začínať 12. 1. 2015.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Z Detského parlamentu mesta Stará Turá
V piatok 7.11 sme začali ďalšie oficiálne zasadanie, kde sme dostali aj pestré 
občerstvenie. Naplánovali sme si výrobu stužiek na akciu Červené stužky, 
ktorú budeme realizovať 1. 12. pri príležitosti Medzinárodného dňa boja 
proti AIDS. Zaoberali sme sa riešením rôznych problémov, niektoré z nich 
sme už vyriešili. Po stretnutí  sme mali aj 1. seminár o komunikácii. Ďalšie 
naše stretnutie bude 28. 11., kedy budeme vyrábať červené stužky. Ďalšie 
oficiálne zasadanie DPMST bude 5.12.

Tomáš Kondlla, hovorca DPMST
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Silvester na pomedzí
Tradičné Silvestrovské stretnutie na slo-

vensko-moravskom pomedzí sa bude 

konať 31. 12. 2014 od 13.00 h pri pa-

mätníku na Veľkej Javorine. Vystúpi tu 

i mužský spevácky zbor JMF Derfla. Od-

chod autobusu je o 10. 00 h od DK Javorina.

Teší sa na Vás prípravný výbor Slávností brat-
stva Čechov a Slovákov na Javorine.

Tanečné sústredenie 
FREE-ZEE DANCE 2014
Tanečná skupina FREE-ZEE DANCE pôsobia-
ca v Základnej umeleckej škole si  25. a 26. ok-
tóbra 2014 pripravila už 2. ročník Tanečného 
sústredenia. Dva dni plné tanca, radosti a zá-
bavy, kde sme sa naučili nové tanečné štýly 
a choreografie . Tanečné sústredenie prebiehalo 
v priestoroch Javorinky v lokalite Dubník, kde 
nám ponúkli aj tento rok dve sály na tancova-
nie. Počas dní mali deti naplánované tanečné  
tréningy rôznych štýlov a prevedení. Večerný 
program otvárala módna prehliadka, kde si 
deti pripravili svoje outfity v sprievode hudby 
a tanca. Chýbať nemohli ani tanečné súboje – 
improvizácia detí  o prvenstvo. Celé prebieha-
nie sústredenia bolo pre nás veľkým zážitkom 
a motiváciou  zdokonaľovať sa. Veľmi by sme sa 
chceli poďakovať Nadácií ŽIVOT a Rodičovskej 
rade pri ZUŠ, vďaka ktorým sme si mohli aj 
tento rok na základe schváleného projektu  zre-
alizovať sústredenie. Ďakujeme.

Rzavská Katarína, ZUŠ Stará Turá

Veselé aktivity v MŠ pri cukrárni
Mesiac december nás dostihol veľmi 
rýchlo. My, deti z III. MŠ, sme však toho 
stihli už veľa, a máme aj množstvo rôz-
nych zážitkov, odkedy sme prvýkrát po 
veľkých prázdninách opäť vstúpili do 
našej materskej školy.

Návšteva Gazdovského dvora - 16.9.2014 sme 
s batôžkami nasadli do autobusu, a už o chvíľ-
ku vystúpili na Turej Lúke na Gazdovskom 
dvore. Čakalo nás pekne upravené prostredie 
a za plotom domáce zvieratá. Hneď sme boli 
kamaráti.  Keďže bolo krásne slnečné počasie, 
program bol vonku. Zmestili sme sa tam všet-
ci - deti z 3. a 4. triedy. Najskôr sme počúvali 
zaujímavosti o  našom myjavskom regióne, 
potom sme sa naučili novú pesničku, a veru 
aj sme zatancovali. Na rad prišiel slivkový 
lekvár. Slivky sme najprv pekne poutierali, 
odkôstkovali a hádzali do kotliny. P. učiteľka 
pomáhala miešať  veľkou varechou, aby lekvár 
neprihorel. Na tento lekvár by sme dlho čakali, 
a tak nám tety priniesli lekvárový chlebík už 
nachystaný vopred. 
Turisticko – branné vychádzky – počas krás-
nych jesenných dní sme sa s deťmi a batohmi 
na malých chrbátikoch vybrali do prírody na 
športovo branné vychádzky. Cestou nielenže 
zdolávali ťažší a nerovný terén, ale spoznávali 
i rôzne druhy zvierat a hmyzu. V polovici cesty 
nechýbalo, samozrejme, i občerstvenie. Veď 
sme boli na turistickom výlete!
Šarkaniáda - v pekný slnečný deň, 30. 9., sme 
sa my, deti s rodičmi a pani učiteľkami z III. 
MŠ pri cukrárni vybrali na kopec Dráhy púšťať 
šarkany. Hoci zo začiatku pofukoval iba veľmi 
slabý vetrík, naši ockovia v rámci „upevňova-
nia  kondičky“ svojím behom prinútili šarka-
ny vzlietnuť, a postupne sa umúdril i vietor. 
Radosti nebolo konca kraja, šarkany lietali ako 
naozajstní draci  a keksík s džúsom od pani 
učiteliek prinavrátili deťom stratené sily. 
Plavecký výcvik - koncom septembra 2014 
sa nám, predškolákom z III. MŠ pri cukrár-
ni, začala predplavecká príprava na plavárni 
v Starej Turej. V spolupráci s plaveckou školou 
Pinguin z Beckova a pod dozorom jej štyroch 
inštruktorov/iek sme splývali, potápali sa, po-
nárali, prekonávali strach z vody, posilňovali 
svoju odvahu a obratnosť. Po prekonaní všet-
kých týchto prekážok sme si na záver zaslúžili 
diplom i sladkú odmenu.
Jeseň v MŠ – pani Jeseň sme vítali piesňami, 
básňami, pohybovými hrami v interiéri, ale 
i v školskej záhrade na jesennom koberci pl-
nom lístia. Keďže máme pracovité deti, pohra-
bali lístie a postavili z neho ježkov domček. 
Pracovali s  fúrikmi a hrabličkami. I  triedy 
sme vyzdobili jesennými  variáciami - gaš-
tankovia, ovocináčikovia a i. Fantázia a tvori-
vosť mali zelenú, čo bolo vidieť i na hotových 
výrobkoch.
Pracovné popoludnia – v mesiaci októbri sme 
do všetkých tried  pozvali našich rodičov. Na 
tieto dni sme sa dlho chystali nielen nácvikom 
básní a piesní či tanca, ale hosťom sme  piekli 
i jablkové torty. Ďalšie dobrôtky priniesli i ši-
kovné mamičky samé. Neskôr sme pristúpi-
li k práci. Mamičky a ockovia nanosili dyne, 
rôzny jesenný prírodný materiál. Vyrábali sme 
hrôzostrašných svetlonosov, jesenné venče-
ky či panáčikov. Využili sme i doplnky ako 

farebné pierka, prírodné lyko či ozdobný sisal. 
Výlet na minifarmu - trošku pod mrakom, ale 
aspoň bez dažďa sme sa so škôlkarmi z MŠ pri 
cukrárni vybrali na dopoludňajšiu exkurziu 
medzi minizvieratká.  Veľmi sa nám páčilo, 
že sme mohli zvieratká hladkať, chodiť medzi 
nimi i kŕmiť ich. Niektoré druhy zvierat sme 
videli prvýkrát, napr. najväčšieho psa na svete 
„írskeho vlkodava“. Aj toho sme sa nebáli po-
hladkať. Voľne pobehovali medzi nami ques-
santské miniovečky, holandské minikozičky, 
dokonca i minilamy. Chlpaté sliepky, perličky, 
hodvábničky či miniponíci. Celkom unesení 
a plní zážitkov sme sa vrátili späť do MŠ. Na 
zvieratká nezabudneme, aj obrázok sme im 
nakreslili. 
Športový deň s SBA - mestský basketbalový 
klub v spolupráci so Slovenskou basketbalo-
vou asociáciou zorganizoval pre deti predškol-
ských tried športové dopoludnie v telocvični 
ZŠ Komenského. Deťom sa prihovoril tréner 
zo  SBA, ktorý ich hravou formou informoval 
o pravidlách basketbalu s použitím prezentá-
cie. Neskôr si deti samozrejme vyskúšali rôzne 
koordinačné hry s basketbalovou loptou prak-
ticky. Dopoludnie preletelo ako voda, vyšťave-
ní sme sa vrátili do MŠ.
Október – mesiac úcty k  starším - dňa 
29.10.2014 navštívili deti zo 4. triedy MŠ pri 
cukrárni babičky a deduškov v Dome opatro-
vateľskej služby v Starej Turej. Pásmom básní 
a piesní potešili ich srdiečka, a nás zasa po-
tešila sladká odmena. S príjemným pocitom, 
že sme urobili starkým radosť, sme sa vracali 
s pani učiteľkami do materskej školy.
Spolupráca so ZUŠ – v polovici novembra 
deti 3. triedy navštívili p. uč. Borovskú v ZUŠ. 
Srdečne ich privítala, oboznámila so svojou 
činnosťou, i spoločne sme si zaspievali veselé 
piesne so zdravotnou tematikou.
Spolupráca s Lesoturom - v stredu 5.11.2014 
prišla do našej triedy vzácna návšteva - tety 
Mirka a Lucka z Lesoturu. Deti boli plné oča-
kávaní, čo si tety pre nich pripravili. A veru sa 
mali na čo tešiť. Čakali ich  nielen rozhovo-
ry o jeseni a prírode, ale i rozprávka o smut-
nom zatúlanom lístočku, ktorý hľadal domov. 
Dobré tety s deťmi lepili, strihali, maľovali, 
odtláčali, a tak tvorili vlastný triedny strom. 
Spolupráca s  RÚVZ -  ďakujeme zamest-
nankyniam Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva za prezentáciu na dopravnú 
tematiku.
Zúbky ako perličky - prvý novembrový týž-
deň sa niesol v duchu zúbkov.  Spolu s deťmi 
z 3. a 4. triedy MŠ pri cukrárni sme vymýšľa-
li aktivity rôznorodého zamerania: pracovné 
činnosti, pracovné listy či návštevu zubnej 
ambulancie u  MUDr. Lysého. Ďakujeme 
p. Bačovej za zorganizovanie exkurzie, a p. 
Renatke - dentálnej hygieničke za prehliad-
ku a ukážky dodržiavania správnej hygieny 
a  starostlivosti o mliečny chrup. Veľké po-
ďakovanie patrí tiež dentálnej hygieničke p. 
Izakovičovej, ktorá deťom prístupnou a zaují-
mavou formou priblížila zásady starostlivosti 
o zúbky rôznymi edukačnými hrami - trie-
denie zúbkov, potravín, ukážka správneho 
čistenia atď. Ďakujeme i za darčeky vo forme 
zubných kefiek, zubných pást a omaľovániek. 

Foto k článku na titulnej strane.
za III.MŠ zást. Záhorová Sylvia
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Aká bola jeseň našich škôlkarov – MŠ Hurbanova 153 
Pre predškolské deti bola nao-
zaj bohatá na exkurzie, výlety, 
pohyb, popoludnia s rodičmi 
a k nim trocha kultúry... 

Dňa 17.9.2014 sa deti z MŠ z trie-
dy č. 3 a 4 zúčastnili varenia slad-
kého lekváru na Gazdovskom 
dvore v Turej Lúke, kde si mohli 
samy vyskúšať odkôstkovať sliv-
ky, miešať vo veľkom kotlíku  
i  ochutnať vynikajúci chlebík 
s lekvárom. Spoločne si zatan-
covali i zaspievali s harmonikou, 
spoznali pracovné nástroje v sto-
dole. Deti boli veľmi spokojné. 

Dňa 22.10.2014 si pred-
školáci z celej MŠ zašportova-
li vo veľkej telocvični v ZŠ, ul. 
Komenského. Tréneri nám pred-
stavili spôsob hry a taktiku počas 
zápasov v basketbale, naučili nás 
správne držať loptu, skamarátiť 
sa s ňou, kotúľať, odrážať i há-
dzať do koša. Mnohým sa to aj 
podarilo, veď sme im aj tlieska-
li... S radosťou sme si zasúťažili, 
pretekali a trénovali, veď pohyb 
je pre nás prirodzený a hlavne 
prospieva nášmu telu. Šikovní 
športovci - hurá do telocvične - 
každý pondelok o 15.00 hod. ste 
v telocvični vítaní. Športu zdar!

Dňa 28.10.2014 do našej MŠ 
zavítalo externé  „Divadlo na tra-
ky“, ktoré predstavilo deťom via-
cerých tried príbeh „Rozprávka 
z  mlyna“. Deti sa ponorili do 
príbehu, zžili sa s ujom mlyná-
rom a jeho kohútikom Pierkom, 
spoločne vyslobodili princeznú 
Luciu, pričom toho zažili veľa 

zaujímavého i poučného. A ako 
to už v rozprávkach býva, všet-
ko sa skončilo šťastne, mlynár sa 
stihol oženiť a naše deti sa môžu 
opäť tešiť na nový príbeh, možno 
i pokračovanie toho dnešného... 
Ďakujeme super hercom za ich 
výkony a skvelé dopoludnie.

Dňa 28.10.2014 sa deti, ro-
dičia i starí rodičia z triedy č.3 
zišli na pracovnom popoludní, 
aby svojimi šikovnými nápadmi 
skrášlili interiér MŠ. Z prinese-
ných tekvíc, tekvičiek, patizó-
nov a  iných jesenných plodov 
vyrábali všakovaké postavy 
z  rozprávok, robotov, domče-
ky, svetlonosov a  iné príšerky. 
Tvorivým rodičom ďakujeme za 
bohatú účasť, kreatívne nápady 
a ústretovosť. Veď čas venova-
ný svojim deťom či vnúčatám 
je ten najkrajší a najvzácnejší... 
Prajeme všetkým peknú jeseň 
a starým rodičom veľa zdravia 
a radosti so svojimi najbližšími.

V októbri deti z triedy č. 3 
navštívili dve zaujímavé chovné 
stanice v Starej Turej, kde sa zo-
známili so životom a spôsobom 
obživy niektorých netradičných 
hospodárskych zvierat i dravcov.

U pána Ľ. Málka mali deti 
možnosť prezrieť si zblízka so-
kola, jastraba, zlatého a  dia-
mantového bažanta, pozorovali 
stavbu tela, rozpätie krídel, zau-
jala nás aj streľba z luku na cieľ 
i kŕmenie muflónov. Skamarátili 
sme sa aj so psíkom domáceho 
pána, ktorý nám po celý čas robil 
spoločnosť a ukázal nám ďalších 

kamarátov - vietnamské prasiat-
ka, ktoré sme mohli aj kŕmiť čer-
stvou trávou.

Ďalšia naša turistic-
ká vychádzka smerovala na 
„Rybníčky“ pri jazere Dubník, 
kde sme pozorovali s  ujom J. 
Tomanom a P. Pánikom množ-
stvo krásnych zvieratiek: už 
zďaleka nás vítali psy, natešené 
pstruhy pred nami vyskakovali 
a tancovali nad hladinou, stádo 
kaukazských oviec nám pred-
viedlo spoločné kŕmenie a husi, 

kačky a moriaky sa len prizera-
li na netradičných hostí. Mohli 
sme pohladiť aj malú prepelič-
ku a holubičku. Ujo Paľko nám 
na chvíľu vylovil veľkého sumca, 
ktorý sa ledva vmestil do sita. 

Všetkým starostlivým far-
márom a  ochrancom prírody 
ďakujeme za možnosť vidieť na 
vlastné oči toľko zvierat a verí-
me, že sa na podobných exkur-
ziách ešte stretneme.

Pekný zvyšok roka želajú 
uč. B. Kucharovicová, D. Tomanová

Nová kniha od Monošovej
Naša rodáčka a lokálpatriotka, spisovateľka 
Martina Monošová, ktorá momentálne žije 

a pôsobí v Pezinku, prináša pred Vianocami 
svojim čitateľom v poradí už ôsmy román 

PERLY TEJ DRUHEJ. O čom kniha je?
Keď sa Adela a Richard po rokoch znovu 

náhodne stretnú, vzplanie medzi nimi neča-
kane prudká vášeň. Adela pochopí, že Richard 
vždy bol a navždy bude jej druhá polovica, že 
obaja potrebovali iba dozrieť. Nadšená svo-
jou staronovou láskou, nechá voľný priebeh 
svojim emóciám. Až neskoro zistí, že Richard 
už nie je voľný. Vtedy ho už nedokáže opustiť 
a postupne sa zmieruje s úlohou „tej druhej“...

Vzdá sa navonok nezávislá a rozhodná 
tridsiatnička milostného puta, ktoré jej vlast-
ne iba ničí život? Dokáže opustiť ženatého mi-
lenca, aby po rokoch tajeného vzťahu konečne 
zmenila svoj osud?

Kniha vychádza vo vydavateľstve 
Marenčin PT.

V spolupráci so spisovateľkou M. Monošovou sme 
si pre Vás pripravili vianočnú súťaž, v ktorej mô-

žete vyhrať dve knihy tejto nadanej spisovateľky, ktoré vyšli tento rok: 
Miluje-nemiluje, idem! a Perly tej druhej. Stačí ak nám do redakcie za-
šlete správnu odpoveď na otázku: Ako sa volajú rodičia p. Monošovej, 
ktorí sú takisto známi staroturianski spisovatelia? Správne odpove-
de posielajte emailom na media@staratura.sk alebo poštou na adresu: 
Redakcia Staroturianskeho spravodajcu, Mestský úrad Stará Turá, SNP 
½, 916 01 alebo prineste osobne na Mestský úrad, č. dverí 203 najneskôr 
do 19.12.2014. K odpovedi musí byť vždy napísané meno, priezvisko a tel. 
číslo osoby, ktorá na súťažnú otázku odpovedá. Zo správnych odpovedí 
vylosujeme dvoch víťazov, ktorí získajú každý po jednej knihe. Ceny 
do súťaže venovala M. Monošová a vydavateľstvo Marenčin PT.

redakcia

SÚŤAŽ
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Strelecká súťaž žiakov streleckého krúžku 
ZŠ Stará Turá o kráľa strelcov za rok 2014
Žiaci streleckého krúžku pod vedením trénera súťažili 8.11.2014 na guľovej 
strelnici ŠK Stará Turá vo viacerých disciplínach z malokalibrovej pušky 
ZKM -452, a to: streľba s optikou • streľba s otvorenými mieridlami • 
streľba na rýchlosť • streľba z pištole Margolín v kal. 22LR s nasledov-
ným poradím:

Vo štvrtok 13.11.2014 počas streleckého krúžku ich čaká záverečná 
streľba zo vzduchovej pušky Slávia-631. Držíme strelcom palce, aby vyhral 
ten najlepší strelec, ktorý obdrží zlatú medailu s nápisom kráľ strelcov 2014.

Peter Milata

    optika terč malý 25 bez opt. pištoľ SPOLU
1 Vaškovič Matúš 8B 46 6 50 49 151
2 Klimáček Valer 4B 49 4 50 47 150
3 Tanglmayer Adam 9A 49 3 48 49 149
4 Chudík Marián 4B 49 8 44 47 148
5 Klimáček Lukáš 7C 49 5 46 46 146
6 Durec Ján 6A 47 1 50 46 144
7 Rozbecký Michal 7A 44 7 43 49 143
8 Klimáček Aleš 2D 46 2 49 42 139

Medzinárodný wushu festival 2014
V piatok 7. októbra 2014 spravil náš spriatelený Wushu klub Trnava 
vo svojich priestoroch akciu premietania fotiek a videí z letného 
tábora v Rakši, ktorú spojil s Halloweenskou párty v maskách a pre-
spávačkou v telocvični. Všetci cvičenci, ktorí sa v toto leto zúčastnili 
wushu tábora v Rakši boli pozvaní aj s rodičmi, podmienkou však 
boli masky pre veľkých aj malých. Akcia bola milá, účasť hojná 
a masky nápadité. Po telocvični behali upíri, zombie, strašidlá, čaro-
dejnice, no objavili sa aj nečakané a nápadité masky – schizofrenik, 
mím, či záhadná postava Ján Botto: Smrť Jánošíkova.

Cvičenci zo Starej Turej sa na druhý 
deň ráno presunuli do Mestskej 
športovej haly v Trnave, kde sa ko-
nala pravidelná súťaž Medzinárodný 
wushu festival. Tam sa k nim pri-
dala ďalšia skupina cvičencov zo 
Starej Turej. Tentokrát z  dôvo-
du zaneprázdnenosti tradičného 
usporiadateľa Wushu teamu Trnava 
prevzal organizáciu súťaže Klub 
plachtiaceho orla Trnava s podpo-
rou Slovenskej asociácie čínskeho 
wushu. Z  veľkej haly sa tak súťaž 
presunula do podstatne komornej-
ších priestorov cvičebne. Súťaže zo-
stáv sa obmedzili iba pre deti do 14 
rokov. Okrem zostáv detí sa hlavne 

zápasilo - v Tuishou (zápas Taiji), 
Qingda (ľahký kontakt) a  Sjujshi 
(detský zápas). Z rôznych dôvodov 
sa festivalu nezúčastnili niektoré 
trnavské a banskobystrické wushu 
kluby, no prišlo silné zastúpenie cvi-
čencov z ruskej Voroneže a tiež sme 
radi stretli aj zástupcov bratislavské-
ho Wutai Slovakia klubu s trénerom 
Jose Luis Serra Floresom. Na obed 
sa konala krátka exhibícia a ukáž-
ka wushu v podaní Školy čínskeho 
wushu z Bratislavy, ktorí pravidel-
ne potešia krásnym podaním cvi-
kov a kvalitným výkonom, a ukážku 
svojho umenia predviedli aj cvičenci 
Wutai Slovakia. Po exhibícii súťaž 

pokračovala, žiaľ kvôli organizač-
ným zmätkom bolo v priebehu sú-
ťaže veľa prestojov, takže skončila až 
vo večerných hodinách.

Náš klub si však napriek všetké-
mu z festivalu odniesol 16 medailí, 
je to príjemný úspech. Konkurencia 
v detských kategóriách zostáv a zá-
pasu Sjujshi bola veľká, pretože 

ruskí cvičenci sú známi svojou bo-
jovnosťou, disciplínou a výbornou 
technickou prípravou. No všetci zú-
častnení zabojovali na 100%, a tak 
ich umiestnenie zodpovedalo nasa-
deniu a úrovni cvičenia. Hoci získať 
cenný kov je skvelé zadosťučinenie, 
vieme, že nie je dôležité vyhrať, ale 
zvíťaziť sám nad sebou a predviesť 
čo najlepší výkon, či ho už rozhod-
covia ocenia alebo nie.

Wushu centrum Stará Turá

Kvetináč v okne
Je tam vystrčený v zime, v lete a za 
každého počasia. Nekvitne na čer-
veno, ale skôr na plešato. Len čo 
sa ráno slniečko oprie do jeho ob-
loka, už sa z neho vystrčí plešatá 
hlava s neodmysliteľnou cigaretou 
v ústach a zdobí ešte ospalú ulicu. 
Kukne nahor, kukne nadol, ani tam 
sa ešte nič zaujímavé nedeje. Preto 
sa radšej zahľadí do okien a na bal-
kóny náprotivného domu. Skoro 
ráno ani tam nie je čo vidieť. Nič 
to, veď keď dofajčí jednu cigare-
tu, okno síce zatvorí, aby o krátku 
chvíľu opäť „rozkvitol“. Intervaly 
jeho „kvitnutia“ v okne s cigaretou 
v ústach sa pravidelne opakujú po 
celý deň a trvajú toľko, koľko treba 
na vyfajčenie jednej cigarety. Tento 
čas využíva sledovaním života na 
balkónoch oproti. A tak presne vie, 
kedy v ktorom byte perú a najmä, 
čo perú. Náš kvetináč má prehľad 
nielen o počte obliečok a uterákov, 
ale aj o množstve a farbe nohavi-
čiek na tom ktorom balkóne. A keď 
letné slniečko zláka na balkón nie-
ktorú susedku v plavkách, to len je 
pôžitok! Vtedy ubudne dymu nad 
jeho hlavou, lebo od zvedavosti za-
budne poťahovať. V takej vzácnej 
chvíli bez cigaretového dymu by si 
susedka bývajúca nad ním mohla 
dovoliť luxus otvoriť okno na svojej 
izbe. Žiaľ, takéto chvíľky bez smogu 
netrvajú dlho, a preto vetranie izby 

môže praktizovať len v dobe, keď 
sused kvetináč vyjde z domu. Ani 
susedky na nižších poschodiach to 
nemajú jednoduché. Cigaretový 
popol a ohorky nedopadnú vždy až 
na zem a svoju poslednú púť kon-
čia na ich podokeniciach. Vyložiť 
paplón či podušku do okna, aby ich 
vetrík prefúkal a slniečko pohlad-
kalo – ani nápad! Možno by mali 
prácu aj hasiči. No aj pre inú prí-
činu sa v týchto bytoch periny ne-
vetrajú. Fajčenie či kvitnutie nášho 
kvetináča je sprevádzané aj častým 
odpľúvaním. Poriadne chuchvalce 
tabakových slín by tiež mohli po-
kropiť avivážou navoňanú posteľ-
nú bielizeň. Celý proces sa končí 
energickým šmarením kratšieho 
či dlhšieho ohorka do vzdušného 
priestoru. Je už na ňom, na tom 
ohorku, kde pristane. Možno na 
niektorej podokenici, možno me-
dzi kvetinami na zemi a  možno 
nakukne aj do niektorého otvore-
ného okna. Kvetináč si naposledy 
echt odpľuje, zabuchne okno, aby 
o malú chvíľu celú procedúru zo-
pakoval. Viete, koľko takých „kve-
tináčov“ kvitne v našich bytoch? 
Stačí sa prejsť popod okná a balkó-
ny a uvidíte, koľko si tam toho „na-
sadili“! Čoho? Hádajte. Cigarety 
zatiaľ, chvalabohu, z toho nerastú. 
To by tak ešte chýbalo!

acová
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Slovenské súťaže dorastu v tenise jednotlivcov
V tomto roku 2014 po súťaži družstiev sa rozbehol kolotoč súťaží jednotlivcov. Za náš 
staroturiansky tenisový oddiel Oskoruša pod vedením Ing. Miroslava Pšenicu, sa zúčast-
ňovali zväčša dve hráčky, ostatné či už z finančného alebo osobného vynechali slovenské 
turnaje jednotlivcov. Hráčky Redajová Michaela a Škodáčková Katarína, získali cenné 
body do celkového hodnotenia na Slovenskom rebríčku. Obidve hráčky sa zúčastnili na 
turnajoch v Bratislave, Novej Dubnici, Púchove, Nitre, Trenčianskych Tepliciach, Novom 
Meste n/V, v Červeníku atď.

Miška, na siedmich singlových turnajoch 
jednotlivcov a štyroch v družstvách, svojou 
útočnou hrou získala 75 bodov a umiestni-
la sa v Slovenskom rebríčku na 165. mieste 
zo 482 zúčastnených hráčok. Katarína pre-
sadzuje hlavne obrannú hru a na ôsmich 
turnajoch jednotlivcov a piatich turnajoch 
družstiev, získala 58 bodov, čo jej stačilo na 
192. miesto zo 482 na Slovensku.

Pre porovnanie v  roku 2013, Miška 
z 10+6 turnajov bola v Slovenskom rebríč-
ku na 138. mieste v kategórii starších žiačok 
a 324. v dorastenkách. Katka sa umiestnila 

z 4+6 turnajov na 344. mieste v kategórii 
dorastenky.

Obidve najväčší úspech v tomto roku slá-
vili v štvorhrách na turnajoch jednotlivcov, 
kde na turnaji ŠK SOG Nitra získali 3. miesto 
(viď obrázok), kde porazili hráčky z Nitry 
aj V. Krtíša. Na turnaji Klimatech v Novom 
Meste n/V získali 4-té miesto vo štvorhrách, 
keď porazili Mikolášovú a Saganovú z TK 
Žilina.

Teraz obe hráčky čaká tvrdá príprava 
a tréningy pre dobrý rozbeh v zimnej súťaži 
v halách. Ďakujeme za úspešnú prezentáciu 

Starej Turej, želáme úspech do ďalších sú-
ťaží poriadaných STZ a ostatnými klubmi 
Slovenska.

ZT Oskoruša Stará Turá

Slovenské súťaže žiakov v tenise jednotlivcov
V tomto roku 2014 sa na Slovenských singlových súťažiach žiakov jednotlivcov za náš 
tenisový oddiel Oskoruša zúčastňovali hráči Lucia Mocková v kategórii mladších žiakov 
a v kategórii starších žiakov to boli Adam Cyprys a Nina Durcová. Keďže máme málo 
žiakov v kategórii žiakov Lucia a Adam hrali súťaž družstiev v klube Nová Generácia, kde 
mali schválené hosťovanie. Ninka Durcová zase pomáhala v družstvu dorasteniek v našom 
klube Oskoruša Stará Turá. Naši žiaci iba začínajú v tomto roku hrať tenis súťažne a ich 
prezentácia bola hlavne oboznamovacia sa s turnajmi v Slovenskom rebríčku. S bojovnos-
ťou všetkých hráčov sme boli spokojní. 

Lucka Mocková v kategórii mladších žia-
čok absolvovala v súťažiach jednotlivcoch 
aj v družstvách 5 turnajov a umiestnila sa 
v kategórii mladších žiačok na 168. mieste 
na Slovensku z 257 zúčastnených.

V  kategórii starších žiakov sa Adam 
Cyprys  umiestnil na 333. mieste  z  425 
zúčastnených.

Ninka Durcová v  kategórii starších 
žiačok z  ôsmich zúčastnených turnajov 

v  jednotlivcoch starších žiakov aj v druž-
stvách dorasteniek sa umiestnila na 341. 
mieste  zo 411 zúčastnených.

Škoda, že v Starej Turej nie je viac žia-
kov, z ktorých by sa dalo postaviť celé druž-
stvo v každej kategórii a mali chuť hrať tenis 
závodne.

Ďakujeme za peknú reprezentáciu Starej 
Turej a prajeme naším žiakom šťastný roz-
beh v tenise a veľa osobných úspechov na 

ďalších turnajoch a podujatiach Slovenského 
tenisového zväzu. Poďakovanie patrí naším 
sponzorom (Belve, s. r. o., Herbex, s. r. o., 
Elster, s. r. o., atď.) Ďakujeme aj vedeniu ZŠ 
v Starej Turej za umožnenie využívania te-
locvične v zimnom období.

ZT Oskoruša Stará Turá

Výročná členska schôdza MFK Stará Turá

Mestský futbalový klub v Starej Turej Vás pozýva na výročnú 

členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 12. decembra 

2014 o 17.00 hod. v zasadačke na MsÚ Stará Turá.
Predaj pstruhov do 10.12.2014, cena 5 eur/1 kg živej 
váhy, od 14.12.2014 predaj vianočného kapra do vypredania.

Info a objednávky: Miroslav Blaško, Stará Turá, Hrádzny dom, 
Starý Dubník I, tel. 0905 732 483

INZERCIA

• Predám 3 izbový byt v Starej Turej. 
Kontakt: Tel. 0907 784 183

• Predám záhradu s podpivničenou chatkou v oblasti 
Chrásnatá. Kontakt: Tel. 0907 784 183
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O sezóne po sezóne, alebo cyklisti bilancovali 1. časť článku
Aj tak by sme mohli nazvať záve-
rečné posezónne „sebahodnotenie“ 
staroturianskych cykloturistov, ktorí 
sa zišli v predposlednú októbrovú 
nedeľu pri tradičnom guláši, he-
ligónke, speve a v dobrej nálade 
v jednom z blízkych hostincov. Bolo 
to po vydarenom výlete za krásneho 
jesenného počasia a v ešte krajšej 
prírode podjavorinských kopaníc 
na trase Stará Turá – Koštialova 
Dolina – Papraď – Šlahorova Do-
lina – Stará Myjava – Štemberek – 
Hamovanie – Nárcie – Pod penáze 
– Lazy - Hrachoviská – Podkozince 
– Miškech Dedinka – Stará Turá. 
Tentoraz to bol, čo do dĺžky, menej 
náročný výlet – niečo cez 40 kilo-
metrov, tie však boli spestrené, ako 
inak v našom kraji, „sýtym“ prevý-
šením 1200 m. 

Pravda, to bol iba jeden z mnohých 
cyklovýletov, ktorý milovníci tohto, 
čoraz obľúbenejšieho rekreačného 
športu a aj dopravného prostried-
ku – bicykla uskutočnili. Počas to-
horočnej sezóny bolo tých výletov, 
samozrejme, neúrekom: náročných 
i  menej náročných, celodenných 
(priemer 70-80 km niekedy i viac) 
i  poldenných, za svetla i  po tme, 
so slnkom, pod mrakmi i v daždi, 
s  väčším alebo i  menším počtom 
účastníkov. V pelotóne boli mladí, 
starší alebo i tí najstarší, ktorí si už 
veľa pamätajú (alebo i nepamätajú) 
a ktorí, ako sa hovorí, „starí blázni“, 
by si už mali dať pokoj. 

Všetkých spájalo čosi, čo sa len 
ťažko dá definovať. Bola to láska 
k prírode, k tej podbradlansko-pod-
javorinskej či bielokarpatskej zvlášť, 
nevynímajúc Myjavskú pahorkati-
nu, k  jej bližšiemu vlastivednému 
poznávaniu, k pohybu pre zdravie 
i  zábavu, vášeň v  podobe dvoch 
magických kolies, alebo to boli tiež 
medziľudské vzťahy, staré i  nové 
priateľstvá, pocity solidarity (na-
príklad pri odstraňovaní porúch, či 
vyčkávaní oneskorencov), vzájomná 
pomoc a poradenstvo pri bicykloch 
alebo aj mimo nich, alebo to bola 
len prostá radosť zo života, rozum-
ný spôsob trávenia voľného času, 
starostlivosť o vlastné zdravie? To 
všetko, pospletané do jedného ven-
ca aj za pomoci sociálnych sietí na 
internete, ktoré umožnili zvolávanie 
a zaznamenávanie podujatí vrátane 
publikovania pôsobivých fotogra-
fií, ich hodnotenia či vyjadrovania 
emócií. Ako sa hovorí, z  každé-
ho rožka troška. To, čo my vieme 

vyjadriť iba neokrôchane, popísal 
lepšie, poetickejšie, cyklista-spiso-
vateľ Robert Penn takto: 

„Ak ste niekedy zažili na bicykli 
okamih bázne alebo slobody; ak ste 
niekedy unikali pred skľúčenosťou 
k  rytmu dvoch otáčajúcich sa ko-
lies, alebo cítili vzkriesenie nádeje 
šliapuc do pedálov na vrchol kopca 
s kropajami potu na vašom čele; ak 
ste sa niekedy divili, letiac na bicykli 
strmhlav dolu kopcom a svet sa pre 
vás zastavil; ak ste niekedy, čo len raz, 
vysadli na bicykel s búšiacim srdcom 
a cítili sa ako obyčajný človek pribli-
žujúci sa na chvíľu bohom, potom 
nás spája niečo podstatné.“

K  tomu podstatnému patrí 
mimo iné aj zdravé vlastenectvo ale-
bo, ak chcete, rozumný lokálpatrio-
tizmus, prejavujúci sa v poznávaní 
nielen seba samého, ale i vlastného 
okolia, malebných obcí a kopani-
čiarskych osád nášho kraja. Na to 
nestačí pohľad z auta, lebo je moc 
rýchle, okrem toho sa všade s ním 
nedostanete a ani pešia turistika (nič 
proti nej), ktorá je pre nás zasa tro-
chu pomalá. Bicykel je zdravé opti-
mum, lebo nás zavedie aj tam, kam 
by sme sa v bežnom živote nedo-
stali a to tak, aby sme si vychutnali 
tie najkrajšie pohľady a 360-stup-
ňové výhľady. Pri tom sa stretáme 
so sympatickými ľuďmi, obyvateľ-
mi odľahlých miest, ktorých sme 
predtým nepoznali. Porozprávame 
sa s nimi, pochválime ich príbytky, 
poradia nám. 

Medzi prvé jarné cesty patrí tá 
májová: cez Vaďovce, Hrachovište, 
Krajné, Podkylavu na Bradlo, zvy-
čajne na počesť nášho velikána 
M.R.Štefánika. Pravda, sú aj iné al-
ternatívy priblíženia sa k jeho mo-
hyle. Pri tom spoznávame Jablonku, 

Polianku, Priepasné, Košariská, 
Brezovú, Myjavu, hrad Branč a blíz-
ke kopanice, vyhýbajúc sa pri tom 
frekventovaným cestám, sem-tam 
i vďaka tým lesným, lúčnym či poľ-
ným. Očaruje nás pri tom nielen 
pestro členitá krajina, ale aj niektoré 
kuriózne názvy osád, ako Jeruzalém, 
Nebojsa, Podkorytárka, Luskovica, 
ale i  ďalšie, zväčša odvodené od 
mien pôvodných obyvateľov. Škoda, 
že vo väčšine nie sú označené. 
Pomohlo by to k ich zviditeľneniu. 
Aj výlety cez malebnú Čachtickú 
dolinu a ďalej cez Považany na ľavú 
stranu Váhu do Hrádku a odtiaľ na 
hrad Tematín (niekedy i vzdialenejší 
Bezovec) alebo po cyklochodníku 
popri koryte Váhu do Piešťan a od-
tiaľ do Vrbového patria do nášho 
repertoáru. Zastávka na ihrisku 
v Kostolnom, občerstvenie zo súťaž-
ných gulášov a sledovanie miestnej 
špeciality, hry „čamprla“, stretnutie 
s priateľmi, boli príjemným spestre-
ním výletu.

Obľúbeným opačným smerom 
je Bošácka dolina, kam sa dostáva-
me cez Bzince, Moravské Lieskové 

a Horné Srnie. Z Bošáce potom cez 
Grúň alebo cez moravskú Březovú 
na Lopeník, kde sa pravidelne stre-
táme s našimi moravskými susedmi 
a priateľmi pri otváraní alebo aj za-
tváraní rozhľadne. Pri Haluziciach, 
blízko Haluzickej tiesňavy a povyše 
torza románskeho kostolíka z roku 
1240, na vrchu Hájnica sa s nimi 
stretáme na letných slávnostiach, 
organizovaných spriatelenými ob-
cami Bošáca a  Březová v  rámci 
projektov Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja pre cezhraničnú 
spoluprácu. Potešilo nás, že tam toh-
to roku úspešne vystúpil aj folklórny 
súbor POĽUN zo Starej Turej. Ak 
zájdeme z Haluzíc trochu ďalej cez 
Štvrtok, Ivanovce, Melčice-Lieskové 
do Chocholnej, a z nej doľava rovno-
mennou dolinou s miernym stúpa-
ním, dostaneme sa na vrch Kykula, 
ktorý nás odmení nádhernými vý-
hľadmi na slovenskú i  moravskú 
stranu Bielych Karpát. 

(dokončenie v budúcom čísle)

D.H.

 
 

Projekt: Zachovanie tradičných remesiel  
v Starej Turej a Kunoviciach – zájazdy do predvianočných Kunovíc 

 
7.12.2014 – Adventní jarmak, Kunovice 
V stánkoch budú remeselníci predvádzať a učiť výrobu tradičných adventných a vianočných 
dekorácií a ozdôb, jarmak navštívia čipkárky zo Starej Turej, ktoré pripravia pre návštevníkov 
tvorivé dielne.  
 
21.12.2014 – Vánoční jarmak, Kunovice 
Vánoční jarmak v Kunoviciach pri vianočnom stromčeku. Zaspievajú sa tradičné koledy, ženy 
zo Starej Turej privezú vianočné pečivo, ktoré je typické pre Starú Turú.  
 
Na obe podujatia pôjde zo Starej Turej bezplatný autobus vďaka nenávratným finančným 
prostriedkom z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Na oba zájazdy sa 
môžete prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, tel. č.: 032/ 776 33 66. Počet miest v autobuse 
je obmedzený.  
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Výlet našich cykloturistov v roku 2014 pri príležitosti Myjavského folklórneho festivalu
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