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Už 20 rokov s Vami
V mesiaci september sme si pripome-
nuli významné výročie nášho mesační-
ka. Práve v septembri roku 1993 začal 
Staroturiansky spravodajca pravidelne 
vychádzať. Odvtedy ubehlo už neuveri-
teľných 20 rokov, počas ktorých sa v re-
dakcii vystriedalo niekoľko členov, ale 
i prispievateľov a uverejnilo sa nespo-
četné množstvo článkov a  materiálov. 

Všetkým doterajším členom redakčnej 
rady, prispievateľom a  hlavne čitate-
ľom ďakujeme za priazeň a veríme, že 
Staroturiansky spravodajca si aj naďalej 
zachová miesto vo Vašich domácnos-
tiach a naďalej budete radi čítať príspev-
ky, ktoré Vás informujú o živote nášho 
mesta.

Lívia Boorová 

Október 
mesiac úcty k starším

Celý mesiac október sa nesie v znamení 
úcty k starším a 1. október je vyhlásený 
ako medzinárodný deň seniorov. V ten-
to deň a celý mesiac si pripomíname zá-
sluhy našich starších spoluobčanov, ktorí 
celý život pracovali pre svoje deti, ale 
i svoje mesto. Nielen počas októbra, ale 
počas celého roka je potrebné si nájsť čas 
a obdariť svojich starých rodičov alebo 

známych, ktorí sú už v seniorskom veku 
úsmevom či vľúdnym slovom. Svojou 
všímavosťou ich určite potešíte a vedzte, 
že kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa 
báť, že v starobe zostane nepovšimnutý. 
Vážení seniori, prajeme Vám veľa zdra-
via, šťastia, lásky a príjemných chvíľ strá-
vených v kruhu najbližších.

Lívia Boorová 
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Spomienka na vznik ČSR
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Ten jesenný čas ...
Padá žlté lístie zo stromov,

jeho šum je ako pieseň,
skôr sa stmieva, treba domov,

paletou farieb žiari jeseň.

Z pichľavej ulity padá
vylúpnutý gaštan lesklý,
tichý dáždik cestu hľadá

aj medzi mach hebký.

Slnko sfarbí líčka jabĺčiek,
dáva sladkosť do hrozna,

je čas oberačiek,
teš sa, úroda je hojná.

A ak zima zavíta,
chlad poštípe na líca,
pochutnáš si dosýta
z misky plnej ovocia.

J. Trúsiková
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 12. septembra 2013  sa uskutočnilo XXX. 
zasadnutie MsZ, ktoré  otvoril o 15.00 hod. pri-
mátor mesta Ing.  Ján Kišš.

Hlavným obsahom zasadnutia bolo vyhod-
notenie výsledkov hospodárenia mesta Stará Turá 
za 1. polrok 2013 ako i jeho príspevkových or-
ganizácií Technické služby a DK Javorina, ďalej 
dcérskych spoločností AQUATUR, a. s., Lesotur, 
s. r. o., Technotur, s. r. o. a spoločnosti s účasťou 
mesta Mestský športový areál, s. r. o., ktoré po-
slanci vzali na vedomie.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
• Dodatku č. 14 k zmluve o nájme nadobecné-

ho skupinového vodovodu, ktorá je uzatvore-
ná medzi mestom Stará Turá  a Trenčianskou 
vodohospodárskou spoločnosťou a.s. Trenčín,

• na zverenie majetku do správy Technickým 
službám - zrealizovaná investičná akcia 
„Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova Stará 
Turá“,

• návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 24 
– XXII/2012,

• Ing. Štefana Medňanského, bytom Praha 4  na 
zámenu pozemkov,

b) žiadosť:
• Dušana Matušáka, bytom Ostrava, pani 

Lýdie Benovej, bytom Stará Turá a pani Oľgy 
Faškovej, bytom Miškech Dedinka  o odkúpe-
nie časti  pozemku,

• Vladimíra Ravingera a Filipa Ravingera, bytom 
Bratislava o vydanie súhlasu s umiestnením 
drobnej stavby,

• Milana Kučeru a manž. Márie, bytom Stará 
Turá na zrušenie uznesenia,

• Stanislava Švehlu a  manž. Jarmily, bytom 
Stará Turá o zriadenie vecného bremena na 
pozemku,

• Ivany Trúsikovej, bytom Brno Líšeň o odkú-
penie spoluvlastníckeho podielu z pozemku,

• vlastníkov bytov bytového domu súp. č. 193 
na ul. Dr. Úradníčka o bezodplatný prevod vý-
menníkovej stanice a spoluvlastníckeho podie-
lu mesta v bytovom dome,

• Štátnej ochrany prírody SR, Správa chránenej 
krajinnej oblasti Biele Karpaty, Nemšová o pre-
nájom pozemkov,

c) zámer

• zámeny časti pozemkov Ing. Štefana 
Medňanského, bytom Praha,

d) ponuku
• Mgr. Janky Olléovej, bytom Gabčíkovo na bez-

odplatný prevod pozemkov.

Neboli schválené nasledovné žiadosti:
• Jarmily Valentovej, bytom, Stará Turá o odkú-

penie a čiastočnú zámenu pozemku,
• Dušana Matušíka a manž. Anny, bytom Stará 

Turá o odkúpenie časti pozemku, 
• Lesov SR š.p., Banská Bystrica, OZ Trenčín 

o  súhlasné písomné stanovisko k  prevodu  
budov,

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

• spoločnosti AGEMA, s. r. o., Stará Turá o od-
kúpenie pozemku,

• spoločnosti Enermont, s. r. o., Bratislava o po-
loženie káblov na pozemkoch mesta a posta-
venie transformačnej stanice.

Poslanci odsúhlasili financovanie výkupu po-
zemkov v lokalite Drahy formou úveru od SLSP 
a. s. v celkovej výške 500 tis. €. Výkup pozemkov 
bude realizovaný za účelom zahájenia investičnej 
akcie zameranej na podporu individuálnej byto-
vej výstavby. Poslanci schválili rozpočtové opat-
renia presunom finančných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu.
Ďalej poslanci schválili:
• Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva 

s účinnosťou od 12. 9. 2013,
• Dodatok č. 1 - Zásady hospodárenia s majet-

kom mesta Stará Turá,
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/2013 

– Štatút mestskej polície Stará Turá, pričom 
bol prerokovaný i protest prokurátora proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 19/2012 
– Štatút Mestskej polície, ktorý MsZ vzalo na 
vedomie a predmetné VZN zrušilo.

Schválený bol návrh dotácií športovým klu-
bom mesta na 1. časť sezóny 2013/2014 v súlade 
s VZN č. 5/2013, a to nasledovne:
Mestský futbalový klub 8 566 €
Wu-shu centrum Stará Turá 2 825 € 
Mestský kolkársky klub 1 297,50 €
Združenie tenistov Oskoruša S.Turá 270,50 €
Stolnotenisový klub Stará Turá 1 250 €
Spolu za kvant. a kvalit. ukazovatele: 14 209 €

Poslanci prerokovali návrh na vytvorenie a osa-
denie pamätnej tabule Ing. Miroslavovi Nerádovi 
pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia a zá-
roveň schválili koordinačnú komisiu v zložení:
• Ing. Juraj Gavač
• JUDr. Oľga Baranová
• MUDr. Lýdia Michalcová
• Mgr. Soňa Krištofíková.

MsZ prerokovalo a schválilo  zloženie výbero-
vých  komisií pre vyhodnotenie:
a) obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnu-

teľností nachádzajúcich sa na Ul. Družstevnej 
- rodinného domu súp. č. 431:
 › Pharm.Dr. Leopold Barszcz - predseda vý-

berovej komisie
 › Ing. Juraj Gavač - člen výberovej komisie
 › Ing. Richard Bunčiak - člen výberovej 

komisie
 › MUDr. Lýdia Michalcová - člen výberovej 

komisie
 › Ing. Lívia Galovičová -  člen výberovej ko-

misie ( za MsÚ )
b) súťažných ponúk pre projekt „Prestavba a prí-

stavba budovy mestského úradu“ 
 › Ing. J. Gavač (predseda) 
 › Ing. M. Nerád (podpredseda) 
 › Ing. R. Bunčiak (člen)
 › Ing. J. Mináriková (člen)
 › Mgr. S. Krištofíková (člen)
 › Ing. arch. K. Robeková (člen) 

c) súťažných ponúk pre výber zhotoviteľa stavby: 
„Verejné osvetlenie mesta Stará  Turá -1. etapa“
 › Ing. J. Gavač (predseda) 
 › Ing. R. Bunčiak (podpredseda)
 › Ing. J Kačík (člen)
 › Ing. J. Vráblová (člen)
 › Ing. J. Mináriková (člen).

V záverečnej časti rokovania poslanci vzali na 
vedomie informáciu spol. ADOZ, s.r.o., so sídlom 
v Trenčíne, ako možno využiť objekt bývalého 
Domova mládeže – Internátu SOŠ na Ul. Gen. 
M. R. Štefánika v Starej Turej „SOŠ - Internát  pre-
stavba na BD nájomných bytov“ ako i informáciu 
ohľadom vybudovania múzea v Domove bielych 
hláv, v ktorom bude  stála expozícia venovaná 
osobnostiam a histórii nášho mesta.

Schválený bol i poslanecký návrh Mgr. Sone 
Krištofíkovej na doplnenie novej členky pre ko-
misiu ZPOZ, Katarínu Štrbovú.

Mgr. Ľubica Klimáčková

prieskum záujmu o novú sociálnu službu: 
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
Mesto Stará Turá v mesiaci októ-
ber 2013 uskutoční prieskum zá-
ujmu občanov nášho mesta o novú 
sociálnu službu: Monitorovanie 
a signalizácia potreby pomoci. Je to 
sociálna služba poskytovaná fyzickej 
osobe, ktorá má nepriaznivý zdra-
votný stav, s cieľom zabrániť vzni-
ku krízovej sociálnej situácie alebo 
zabezpečiť jej riešenie. Ide o posky-
tovanie nepretržitej hlasovej, písom-
nej alebo elektronickej komunikácie 
s fyzickou osobou prostredníctvom 

signalizačného zariadenia napojené-
ho na centrálny dispečing, ktorý za-
bezpečí potrebnú pomoc na základe 
vyslaného signálu potreby pomoci. 
Táto služba je určená najmä osobám 
so zdravotným postihnutím, ale aj 
osamelo žijúcim seniorom.  

Ak má mesto zabezpečiť túto 
novú sociálnu službu, musí poznať 
či ju občania potrebujú a majú o ňu 
záujem. Prosíme Vás preto, aby ste 
si našli čas na vyplnenie anonymné-
ho dotazníka, ktorý nájdete v Klube 

dôchodcov, z.o. Jednota dôchodcov, 
na Poliklinike alebo na Mestskom 
úrade v podateľni a na sociálnom 
oddelení. 

Vyplnený dotazník odovzdajte 
najneskôr do 31.októbra 2013 na 
zberných miestach (Klub dôchod-
cov, Jednota dôchodcov, Poliklinika, 
MsÚ – podateľňa alebo sociálne 
oddelenie).

Ďakujeme za spoluprácu.

Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá

INZERCIA

• Predám 3-izbový byt na 
Štefánikovej ulici 358 v Starej 
Turej (59 m2 – na 2. poschodí 
s balkónom), prerobený. Cena 
dohodou. Kontakt: 0911 576 155, 
0904 005 674

• Predám vinohrad v Rekreačnej 
oblasti Dubník v Starej Turej 
s chatkou (7 m2 – s pivnicou). Cena 
dohodou. Kontakt: 0911 576 155, 
0904 005 674

• Prenajmem 3-izbový byt  
v Starej Turej, 120 EUR + energie 
od 1.10.2013 alebo dohodou, aj 
dlhodobo. Tel.: 0918 644 165

• Predáme záhradu v Starej Turej 
za štadiónom s veľkou záhradou. 
Cena dohodou. Kontakt: 776 3128, 
0907 717 523
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Dni jesenného zberu 30. septembra – 11.októbra 2013
1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 

pre rodinné domy a priľahlé časti 30. 9. – 11. 10. 2013
V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľ-
korozmerné kontajnery. Do veľkorozmerného kontajnera je možné ukladať 
veľkorozmerný odpad ako napríklad starý nábytok (najlepšie demontovaný, 
aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), koberce, matrace a iné. Je 
zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebez-
pečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, 
žiarovky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie). 
Dňa 11. októbra (piatok) sa budú dni jesenného zberu končiť a kontajnery 
sa budú zo stanovíšť odvážať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľ-
korozmerného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, 
kde boli umiestnené veľkorozmerné kontajnery. Takéto ukladanie odpadu 
bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako 
porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch. Ak nestihnete v tomto 
termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečné-
ho odpadu, môžete tento odpad vynášať celoročne do Zberného dvora. 
Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 0700 – 1330, STREDA: 0700 – 1700, SOBOTA: 0800 – 1200

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jesenného 
zberu od 30. septembra do 11. októbra 2013:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, 
Topolecká – pri bývalom Kultúrnom dome, Papraď – pri obchode, pri 
Požiarnej zbrojnici, Durcova dolina – pri zástavke, Drgoňova dolina 
– oproti požiarnemu cvičisku, Černochov vrch – na autobusovom 
otoči, St. Turá – Kujanovec, St. Turá – Drahy, St. Turá – Sídlisko nad 
Chiranou, St. Turá – Chrásnatá, St. Turá – Dom Kultúry Javorina
V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasností prosím kontak-
tujte 0905 254 350, 032/776 32 15.

2.  JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY  
 30. septembra – 11. októbra 2013

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

3.  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE 5. októbra 2013

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

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

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

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

•  Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škod-
livín: chladničky, mrazničky, televízory a iný elektroodpad, batérie, aku-
mulátory, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania 
komínov...

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 5.10.2013
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.30 – 09.50  pri bývalom obchode
Súš 10.00 – 10.20  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.40 – 11.00  pri bývalom KD
Koštialova dol. 11.10 – 11.20  pri dome p. Černáka
Papraď 11.30 – 11.50  pri obchode, pri pož. zbrojnici
Durcova dolina 12.00 – 12.15 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.20 – 12.40 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.45 – 13.00 pri autobusovom otoči

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

Technické Služby Stará Turá

najúspešnejšia Soš v trenčianskom kraji vo 
vedomostných súťažiach je opäť zo Starej turej
Stredná odborná ško-
la v  Starej Turej získala 
za školský rok 2012/2013 
Putovný pohár predsedu 
TSK o najúspešnejšiu ško-
lu 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 tej-
to kategórii umiestnila už 

5krát v  10-ročnej histórii 
tejto súťaže. Takmer vždy sa 
umiestnila na "medailových" 
pozíciách.

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

Poďakovanie patrí aj 
všetkým pedagógom školy, 
ktorí žiakov na tieto úspechy 
pripravili. SOŠ Stará Turá
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4. časť sociálneho sprievodcu 
RODINA SO ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝM ČLENOM ALEBO SENIOROM

CHOROBA 
• Ak ste ochoreli, ste dočasne práceneschopný, nemôžete chodiť do práce 
a ste bez príjmu, môžete si uplatniť nárok na náhradu príjmu alebo na 
nemocenské.  U zamestnanca počas prvých 10 dní práceneschopnosti 
náhradu príjmu vypláca zamestnávateľ a od 11. dňa  práceneschopnosti 
poskytuje nemocenské Sociálna poisťovňa. U samostatne zárobkovo činnej 
osoby vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej 
neschopnosti. Aby vám vznikol nárok, musíte spĺňať dve základné 
podmienky:

>  v prvom rade vás lekár musí uznať za dočasne pracovne neschopného, 
> musíte byť nemocensky poistený.

Nárok na náhradu príjmu a nemocenské si uplatníte Potvrdením o do-
časnej pracovnej neschopnosti (PN-ka), ktoré vám vystaví lekár. Ak ste 
zamestnanec, odovzdáte toto potvrdenie zamestnávateľovi. Ak ste samostat-
ne zárobkovo činná osoba, alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba 
alebo osoba v ochrannej lehote, predložíte Potvrdenie o dočasnej pracovnej 
neschopnosti príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. 

Nárok na nemocenské zaniká ukončením práceneschopnosti avšak naj-
neskôr uplynutím 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, 
t.j. uplynutím podporného obdobia.

• V  prípade ak váš nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje celodenné 
ošetrovanie inou osobou,  môže si rodinný príslušník, ktorý vás ošetruje, 
uplatniť nárok na ošetrovné. 
Podmienkou nároku na ošetrovné je osobné a  celodenné ošetrovanie 
chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo 
chorého rodiča manžela/manželky a osoba, ktorá žiada o ošetrovné musí 
byť nemocensky poistená.
Ú  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca
Ú Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

podrobnejšie informácie o nemocenskom a ošetrovnom poskytuje:
Sociálna poisťovňa, Vysunuté pracovisko Nové Mesto n./V. , Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)
 032/771 2095 – odbor nemocenského poistenia  www.socpoist.sk

INVAlIDITA
V prípade ak nie ste schopný pracovať z vážnych zdravotných dôvodov, ktoré 
trvajú dlhodobo (viac ako 1 rok), môžete požiadať o invalidný dôchodok.
Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje z invalidného 
poistenia a  jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v  prípade 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo 
nepriaznivého zdravotného stavu.
Nárok na invalidný dôchodok vzniká po splnení týchto zákonných 
podmienok:
• ak ste sa stali invalidným, t.j. že pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 

máte pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % 
v porovnaní so zdravou fyzickou osobou,

• získali ste potrebný počet rokov dôchodkového poistenia
• a ku dňu invalidity ste nesplnili podmienky nároku na starobný dôchodok 

alebo vám nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.
Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný 
dôchodok aj osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, 
v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je 
nezaopatreným dieťaťom, najskôr však odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.  
Nárok na invalidný dôchodok si musí občan uplatniť v pobočke Sociálnej 
poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu občana, ktorá aj spisuje 
žiadosť o jeho priznanie.  Zdravotný stav občana posudzuje posudkový 
lekár Sociálnej poisťovne.
Ú Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

podrobnejšie informácie o invalidnom dôchodku poskytuje:
Sociálna poisťovňa, Vysunuté pracovisko Nové Mesto n./V. , Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)
 032/771 8160, 743 3268 – odbor dôchodkového poistenia
 032/744 0233 – odbor lekárskej posudkovej činnosti  www.socpoist.sk

ŤAžKÉ ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE (ŤZP)
Ak máte pretrvávajúce vážne zdravotné problémy, ktoré vás znevýhodňujú 
v  oblasti mobility a  orientácie, komunikácie, zvýšených výdavkov 
a  sebaobsluhy, môžete požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny o rôzne peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia ako aj o vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím či parkovacieho preukazu.   
Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická 
osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Funkčná porucha 
je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej 
osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia 
bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Mieru funkčnej poruchy na účely 
kompenzácie ŤZP určuje posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny.

• Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
sú štátne sociálne dávky, ktorých cieľom je podporiť sociálne začlenenie 
fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti. 
Ide o nasledovné peňažné príspevky:
•  na osobnú asistenciu,
•  na kúpu pomôcky,
•  na výcvik používania pomôcky,
•  na úpravu pomôcky,
•  na opravu pomôcky,
•  na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
•  na kúpu osobného 

motorového vozidla,

•  na úpravu os. motor. vozidla,
•  na prepravu,
•  na úpravu bytu,
•  na úpravu rodinného domu,
•  na úpravu garáže,
•  na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov,
•  na opatrovanie.

Podmienky nároku na peňažný príspevok:
•  žiadateľ má zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 

50%, čím sa stáva osobou s ŤZP,
•  v posudku vydanom úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bol osobe 

s ŤZP navrhnutý požadovaný druh peňažného príspevku,
•  príjem žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb nesmie presiahnuť 

trojnásobok životného minima.
V záujme umožniť fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím 
využívať výhody a zľavy v iných systémoch, ktoré  patria do pôsobnosti 
rôznych rezortov (napr. pri premávke na pozemných komunikáciách, vo 
verejnej preprave osôb, v kultúre a i.), sa tejto skupine osôb vyhotovujú 
nasledovné druhy preukazov:
> parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím,
>  preukaz fyzickej osoby s  ŤZP a  preukaz fyzickej osoby s  ŤZP so 

sprievodcom

• Parkovací preukaz sa vystavuje osobe s  ŤZP, ktorá je odkázaná na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú 
slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. Na individuálnu prepravu je 
odkázaná osoba, ktorá vzhľadom na svoje ŤZP nie je schopná využívať 
prostriedky verejnej hromadnej dopravy. 
Preukaz vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej 
žiadosti  a slúži na parkovanie motorového vozidla na miestach vyhradených 
pre osoby ŤZP. 

• Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa vystavuje, ak má 
občan zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. 
Občan musí podať písomnú žiadosť spolu s lekárskym nálezom na úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. 
V prípade, ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na 
sprievodcu, úrad mu vydá preukaz ŤZP so sprievodcom (označený 
s červeným pásom).
Ú Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP  

podrobnejšie informácie vo veci nárokov vyplývajúcich z ŤZp poskytuje:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy), Nové Mesto n./V.
 032/2442 640, -642, -643 – oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP  www.upsvar.sk
alebo Pracovisko ÚPSVR Stará Turá, Družstevná 2 – Dom štátnej správy
 032/2443 512  oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

Zdroj: Sociálny sprievodca mesta Stará Turá, 2013
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Krajské oslavy 69. výročia Snp
Vrch Roh pri obci Lubina sa kaž-
doročne koncom augusta zaplní 
ľuďmi, ktorí si prídu uctiť všet-
kých, ktorí sa stali obeťou druhej 
svetovej vojny a pripomenúť si 
udalosti Slovenského národné-
ho povstania. Tohtoročné oslavy 
69. výročia SNP pripravila pre 
celý podbradlansko-myjavsko-
-podjavorinský kraj obec Lubina 
v spolupráci s mestami a obcami 
regiónu, Trenčianskym samo-
správnym krajom, Obvodným 
úradom Nové Mesto nad Váhom 
a  Oblastným výborom SZPB 
v Novom Meste nad Váhom.

Podujatia sa každoročne zú-
častňujú zástupcovia Kancelárie 
prezidenta, členovia parlamentu 
a vlády SR, diplomatického zbo-
ru, predstavitelia Generálneho 

štábu OS SR, Ministerstva obra-
ny SR, delegácie z iných štátov, 
zo štátnej správy a samosprávy 
a iní hostia. 

Na úvod osláv sa zrealizo-
val pietny akt kladenia vencov 
k pamätníku na vrchu Roh, kto-
rý je miestom odpočinku 45 
partizánov. Po oboch stranách 
areálu pamätníku je 7 kamen-
ných kvádrov s  menami obcí 
a  osád zapojených do odboja 
pod Javorinou. Stará Turá má 
zastúpenie v troch kameňoch - 
mesta Stará Turá a osád Hlavina 
a Nárcie. 

K všetkých trom kamenných 
kvádrom a k hlavnému pamätní-
ku položili kvety primátor mesta 
Stará Turá, Ing. Ján Kišš a člen-
ka základnej organizácie SZPB 

Stará Turá, Bc. Zuzana Zigová. 
Kvety položili i členovia mest-
ských klubov politických strán, 
ktoré pôsobia v Starej Turej. 

V pietnom programe zazne-
li hymny Slovenskej republiky, 
Českej republiky, Ruskej fede-
rácie, ale i básne či piesne s te-
matikou povstania. Prítomným 

sa prihovoril poslanec NR SR, 
Mgr. Dušan Bublavý a predseda 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, Pavol Sečkár. 

Po pietnom akte si účast-
níci pozreli zaujímavý kul-
túrny program v  priestoroch 
amfiteátra. 

Lívia Boorová

Spomienková slávnosť 
v osade Nárcie

Podjavorinský kraj skrýva viace-
ro pamätníkov, ktoré pripomínajú 
jeho občanom hrôzy druhej sveto-
vej vojny a tiež Slovenské národné 
povstanie a  jeho udalosti. Jeden 
z takýchto pamätníkov leží i v osa-
de Nárcie, ktorá bola vypálená po-
čas vojny, pretože jej obyvatelia 
pomáhali partizánom. Obyvatelia 
osady stihli na základe varovania 
pred Nemcami včas uniknúť. Také 
šťastie však nemali partizáni, kto-
rých na mieste osady upálili. Dnes 
stojí na miestach vypálených do-
mov šesť symbolických základov, 
ktoré pripomínajú kde žili rodiny, 
ktoré sa museli narýchlo vysťahovať 
a hľadať si novú strechu pod hlavou. 
Pamätník v  Nárcí sa každoročne 
stáva miestom spomienkovej sláv-
nosti mesta Stará Turá na udalosti 
Slovenského národného povstania.

V rámci tohtoročného 69. výro-
čia SNP položili na tomto pamät-
nom mieste vence za mesto Stará 

Turá primátor mesta Ing. Ján Kišš, 
zástupkyňa primátora Mgr. Soňa 
Krištofíková a prednosta Mestského 
úradu Ing. Ján Vollár. Položením 
kvetov si spomenuli aj na obete fa-
šistov v neďalekej Hlavine. 

Po pietnom kladení vencov sa 
prítomným občanom prihovoril 
primátor mesta a poslanec NR SR, 
Bc. Dušan Bublavý. Slovenské ná-
rodné povstanie si prišli spolu s ob-
čanmi pripomenúť aj prednostka 
Obvodného úradu v Novom Meste 
nad Váhom, Ing. Anna Halinárová 
a členovia politických strán pôsobia-
cich v našom meste.

Po príhovoroch, ktoré vyzývali 
prítomných najmä k tomu, aby na 
udalosti povstania a vojny nezabú-
dali a aby ani v súčasnosti netolero-
vali žiadne formy násilia a utláčania, 
sa prítomní presunuli k altánku pod 
pamätníkom, kde bolo pre nich pri-
pravené občerstvenie. 

Lívia Boorová

Čo je nové v našej škole
Prešiel čas prázdnin slnečných
a babím letom vonia vzduch.
Pod nízkym nebom divé husi
letia na teplý juh.

Dávno už patrí spomienkam,
more i lesné ticho chát.
Keď prejde leto, k svojej škole
každý sa vráti rád.

Na bránu školy opäť zaklopal nový školský rok. Škola víta 
svojich žiakov, je pripravená ponúknuť im svoje priestory 
i pedagógov, ktorí budú dozerať nato, aby žiaci s radosťou 
do nej prichádzali, aby bola studnicou poznania, rozvoja 
rôznych zručností, vedomostí a obzoru presne v duchu 
myšlienky: „Necením si niekoho, kto nie je dnes múdrej-
ší ako včera“. Škola okrem základného vzdelania ponúka 
i množstvo bezplatných krúžkov, kde si žiaci môžu reali-
zovať svoje záľuby. Základnú školu bude v školskom roku 
2013/2014 navštevovať 688 žiakov. Z toho 308 na prvom 
a 380 na druhom stupni.

Pre žiakov 1. stupňa ponúkame školský klub detí, kto-
rý pracuje v čase od 6.00 do 7.50 a potom od 11.30 do 
16.30 h. V ňom si deti píšu domáce úlohy, hrajú sa, sú-
ťažia. Cena školského klubu je 9 eur na jedno dieťa, dve 
deti z rodiny platia 12 eur.Všetci žiaci sa môžu stravovať 
v školských jedálňach na Ulici Komenského a Hurbanovej 
ulici. Cena jedného obeda na 1. stupni je 1,09 eura, na 
2. stupni 1,16 eura. Žiaci sa môžu prihlásiť aj na desiatu, 
ktorej cena je 0,30 eura.

Ešte sme sa len zabehli v škole a už ideme na kultúrne 
predstavenie: Zbor Slovenských učiteľov. Prostredníctvom 
takýchto akcií chceme u žiakov vytvárať vzťah k umeniu 
a kultúre. Začíname so zberom šípok a papiera. Verím, 
že školský rok 2013/2014 bude  pre všetkých úspešným.

Všetkým vám prajem, aby ste sa počas celého roka 
cítili dobre, či už v laviciach alebo za katedrou. 

Mgr. Dana Pribišová
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medaily pre výtvarníkov Zuš v Starej turej z japonSKa
Medzinárodné umelecké súťaže 
a výstavy poskytujú  priestor deťom 
rôznych krajín sveta komunikovať 
spôsobom, ktorý nie je obmedzo-
vaný  rasovou, jazykovou alebo 
kultúrnou bariérou. Nadácia pre vý-
tvarnú výchovu Biiku Bunka Kyokai 
v Japonsku od roku 1970 sponzo-
ruje najväčšiu INTERNATIONAL 
CHILDREN´S ART EXHIBITION  
s  cieľom, dať možnosť deťom vo 
veku od 3 do 15 rokov vyjadriť svo-
ju tvorivosť prostredníctvom kre-
sieb, malieb a koláží.  Ukázať to, že 
majú viac spoločného než toho, čo 
ich rozdeľuje. Vždy v januári zasadá 

v Tokiu medzinárodná odborná po-
rota, ktorá počas štyroch mesiacov  
posudzuje desaťtisíce prijatých  prác. 
Podľa jej kritérií, okrem originality, 
by umenie malo byť v prvom rade 
vyjadrením srdca a mysle. Technika 
by nemala byť v popredí nad tým, čo 
deti vidia a cítia.

Práce nadaných  žiačok vý-
tvarného odboru ZUŠ v  Starej 
Turej Miriam Kozempelovej, 
Anety Chudíkovej a Nataši Niny 
Blaškovej obehli kus sveta, až sa na 
túto súťaž dostali. Najskôr cestova-
li do Ontaria, kde ich sústreďovala 
firma PENTEL, dlhoročný sponzor 
tejto súťaže a až potom boli zasla-
né do Japonska. Spolu s viac ako 40 
000 prácami detí z 38 krajín sveta 
a 130 000 prácami japonských detí 
sa zaslúžene dostali pred odbornú 
porotu. A či sa medzi nimi stratili?  

V  stredu 11.  9.  2013 

spomínané žiačky, ich mamičky 
a  Mgr. Miroslava  Lacová netr-
pezlivo čakali na príchod Emílie 
Gubranovej, manažérky firmy 
ŠEVT, a. s., ktorá je dovozcom vý-
robkov firmy PENTEL na Slovensko. 
Prišla deťom odovzdať ocenenia 
z THE 43TH INTERNATIONAL 
CHILDREN´S ART EXHIBITION 
v  Japonsku. A  to – ocenenia 
najvyššie!

Zlatú medailu získala 
aneta Chudíková

StrieBornú medailu 
miriam Kozempelová

BronZoVú medailu 
nataša nina Blašková

Víťazné práce budú po výstave 
v Tokiu vystavené v Osake a ďalších 

mestách Japonska a  sveta. Mesto 
Stará Turá je pre niekoho možno 
malé mesto, ale určite je veľké deťmi, 
ktoré majú talent rozvíjajúci v ZUŠ, 
o ktorom „počuť“ až  a nielen v ďa-
lekom Japonsku.

K tomuto mimoriadnemu úspe-
chu  im srdečne blahoželáme!

ZUŠ Stará Turá

VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov 
sa uskutočnia na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 191/2013 Z. z. z 3. júla 2013 a podľa  § 23 
zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych kra-
jov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších 
predpisov.

Voľby sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013 
v čase od 7,00 – 22,00 hodiny.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym pre-
ukazom alebo povolením na trvalý pobyt cudzinca.

V Starej Turej 12.9.2013 Ing. Ján Kišš, primátor mesta

Miesto konania volieb
Okrsok č. 1 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie-
veľká zasadačka č.dv. 136

Družstevná 430-452, 454, 456-481,  483-485, 487-501, 
507-512, 677, 680, 689-690, 692-693, 740, 745

Hurbanova 156-157, 3157
Podjavorinskej 516, 519, 524-535
SNP 3, 265-266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675
Okrsok č. 2 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Základná škola, 
Hurbanova ul. č. 128/25

Hurbanova 91, 97, 103, 120, 125, 138-139, 
3138, 143, 152, 154, 3154

Námestie Slobody 76
SNP 73-74, 83, 149
Okrsok č. 3 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Požiarna zbrojnica, 
Mýtna ul. č. 554/18, I.posch.

Drgoňova dolina 1320
Dubník  II. 1190
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 612-652, 712-723, 741
Lúčna 3025, 3026, 3028-3030
Mýtna 290, 537, 539, 541, 544-553, 555-557, 595
Němcovej 654-659
Sadová 3000, 3001-3010, 3012-3016-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3033, 3037
Štúrova 127, 559-594, 596-611, 653, 683-

687, 738, 739, 750
Uhrova 660-673, 701-711
Okrsok č. 4 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Jiráskova ul. č. 168/16, Prevak, 
bývalé dets. jasle, prízemie

Dibrovova 220-229, 232-238, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 195, 196
Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201-217, 764-771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Dom kultúry Javorina 
č. 378/55, učebňa č.82

Gen. M. R. Štefánika 363-368, 383-385
Lipová 369-371
SNP 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, býv. kaviareň

Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 304, 308-317
Holubyho 283, 289, 335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263
Trávniky 2551-2599, 2601-2604, 2607, 2613-

2614, 2621, 2630, 2635
Okrsok č. 7 – 
Drgoňova dolina

Požiarna zbrojnica, 
I. poschodie č. d. 1239

Černochov vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330
Drgoňova dolina 1203-1254, 1316, 1322, 1324, 1327
Durcova dolina 1297-1315, 1323, 1328,  1332-1333
Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom – veľká sála, č. d. 1567
Jazviny 1726-1727, 1729-1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1728, 1791-1798, 1800-1804, 

1809, 1811, 1813, 1817-1818, 1820-1821, 
1823, 1825, 1829, 1835

U Mikulcov 1759-1789

Okrsok č. 9 – Topolecká
Požiarna zbrojnica 

č. d. 2118
Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2260, 2265-2266, 2269, 

2274-2276, 2281-2282,2284

Okrsok č. 10 – Súš
Požiarna zbrojnica 

č. d. 2462
Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2526, 2600, 2605, 2608, 

2626, 2637, 2638
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612

práca Anety Chudíkovej

Foto: Ing. M. Medňanský
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice augusta 
do polovice septembra 2013?
• Každú augustovú stredu prebiehal Letný bo-

dystyling – cvičenie zamerané na formovanie 
postavy pre dievčatá a ženy od 13 rokov.

• Posledný augustový piatok navštívilo v rámci 
Dňa otvorených dverí CVČ vyše 50 záujemcov 
o informácie o činnosti CVČ v školskom roku 
2013/14.

• Prvých 14 dní v auguste sme sa zamerali na 
propagáciu pravidelnej činnosti a cévečkom 
denne prechádzalo niekoľko desiatok detí, 
rodičov a starých rodičov, ktorí sa zaujímali, 
pýtali a prihlasovali do záujmových krúžkov.

• V pondelok 16. 9. sme oficiálne otvorili krúž-
kovú činnosť v CVČ.

Čo pripravujeme na október  2013?
• V utorok  1. 10. otvárame klubové činnosť.

Babyclub pre mamičky s deťmi do 3 rokov 
bude bývať vždy v utorok 10.00 – 12.30 hod. 

O podmienkach Babyclubu sa dozviete priamo 
na mieste alebo telefonicky či e-mailom.
IT klub je bonusom pre deti, ktoré odovzdali 
do CVČ vzdelávací poukaz. Každý piatok môžu 
prísť 12.30 – 14.30 hod na počítače alebo na 
X-box.

•  V  stredu 2. 10. pokračujeme  s  výukovými 
programami pre školy. Navštívia nás  4-5 roč-
né deti z MŠ, ktoré absolvujú program Plody 
jesene.

• Spoločný voľný čas v rodine – krátka beseda 
a workshop pre rodičov školopovinných detí 
s nápadmi a hrami pre vyplnenie spoločného 
voľného času v rodine. Podujatie sa uskutoční 
vo štvrtok 3. 10. o 16.00 hod. v CVČ. 

• Námestie na kolieskach – súťažné podujatie 
pre deti ZŠ, ktoré vlastnia kolieskové korčule 
alebo kolobežku a chcú si overiť svoje jazdecké 
zručnosti. Akcia sa uskutoční v sobotu 5. 10. 
2013 o 10.00 hod. na Námestí slobody v Starej 

Turej. Sú vítané i rodinné tímy. Podmienkou 
účasti sú chrániče a  prilba pre súťažiacich. 
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.

• Tradičná Tekvicparáda je určená pre deti ZŠ, 
ktoré si chcú vyskúšať prácu s prírodným ma-
teriálom – tekvicami. Deti si nemusia nosiť 
žiadne pomôcky ani tekvice, všetko budú mať 
k dispozícii v CVČ. Akcia je naplánovaná na 
štvrtok 10. 10. 2013 o 15.30 hod. v CVČ.

• Noc duchov je prázdninová akcia len pre 
odvážne deti do 11 rokov, ktoré navštevu-
jú niektorý zo záujmových krúžkov v CVČ.  
Uskutoční sa v dňoch 30. – 31. 10. 2013. Noc, 
ktorú deti v CVČ prežijú bude zážitkovou ak-
tivitou plnou hier a súťaží, nebude chýbať vy-
volávanie duchov a ani strašidelná diskotéka. 
Vstupenkou pre dieťa bude strašidelný kostým. 
Podmienkou účasti je i spacák a súhlas rodičov. 
Deti je treba vopred prihlásiť do 25. 10. 2013.

ja tam chodiť nebudem!
Školský rok je v plnom prúde. Deti chodia do 
škôlky, do školy, na tréningy, do záujmových 
krúžkov a dá sa povedať, že v rodinách sa poma-
ličky ustálil pevný režim. Ten nevznikol náhodou. 
Vznikal postupne, zosúladením a kompromisom 
všetkých jej členov. Systém v rodine totiž trochu 
pripomína hodinový strojček, v ktorom jednot-
livé ozubené kolieska do seba zapadajú a všetky 
spoločne sú zárukou bezchybného chodu hodi-
niek. Tento ideálny model však nie je trvalý a fun-
guje často len dovtedy, kým sa niektoré „koliesko“ 
z tohto systému nezatne a povie: „Ja tam chodiť 
nebudem!“ Väčšinou sa jedná o najmladších čle-
nov v rodine a slovíčko „tam“ väčšinou zname-
ná škôlku, školu, tréning alebo krúžok. Rodič sa 
zrazu dostáva do novej situácie, ktorú musí riešiť 
a vyriešiť. Detské odmietanie „niekam chodiť“ 
má veľa podôb. Každý z nás, rodičov celkom iste 
zažil chvíle plaču, kriku, sľubov, agresivity a do-
konca i vyhrážania sa našej malej ratolesti, ktorá 
hľadala spôsob, ako rodičom naznačiť, že ona je 
stopercentne rozhodnutá  „niekam neísť“ a nie je 
tej sily na svete, čo by ju k tomu prinútilo. Rodič 
je často prekvapený zo správania svojho dieťaťa 
a väčšinou reaguje dvomi spôsobmi. V prvom 
prípade nemá čas riešiť „detský rozmar“ a die-
ťa buď „ukecá“ alebo ho násilím prinúti zmeniť 
názor. Druhý spôsob je podriadiť sa rozhodnu-
tiu dieťaťa. Rodič si berie dovolenku, „obvoláva“ 
všetkých príbuzných a známych, kto by mu v tejto 
beznádejnej situácii vypomohol, alebo v prípade 
nepovinnej záujmovej činnosti ho necháva doma, 
kde má dieťa voľné pole pôsobnosti. Obidva tieto 
spôsoby predstavujú pre rodiča vidinu riešenia 
tejto výnimočnej situácie, ktorá sa snáď už nebude 
opakovať. Pre dieťa sú obidva tieto spôsoby tes-
tom rodiča. Zlomím mamu alebo nie? Výsledky 
tohto testu dávajú dieťaťu signál, ako sa správať 
v budúcnosti a pretože v testovaní rodičov sú naše 
deti vytrvalé, trpezlivé a tvorivé, svoje „nátlaky“ 
stupňujú, zdokonaľujú a „vyšpičkovávajú“. Škála 
detských prejavov je naozaj pestrá a  siaha od 
slzavých drám až po vymýšľanie si zákerných 

a ojedinelých chorôb, ktoré sa začínajú bolesťou 
niečoho a končia vysokými teplotami, ktoré sa  
často zvyšujú úmerne s náročnosťou písomky 
alebo nepríjemnosti situácie, ktorú musí dieťa 
absolvovať.

Tak, ako má presadzovanie vôle dieťaťa tisí-
ceré podoby, existuje rovnako i množstvo príčin 
takéhoto správania. Je veľkou a dôležitou úlohou 
rodiča odhaliť pozadie tohto správania a slová 
veľkou a dôležitou ešte raz zdôrazňujem. Za tým-
to správaním sa totiž môže skrývať naozajstný 
problém, ktorého príčinou je väčšinou strach 
dieťaťa z niečoho alebo z niekoho. Dieťa sa pre 
niečo trápi a práve toto by mal citlivý rodič vycítiť, 
overiť si to a reagovať spôsobom, ktorým by svoje 
dieťa ochránil. Okrem týchto veľmi vážnych prí-
čin však existujú príčiny menej závažné, a práve 
na tie chcem v tomto príspevku poukázať. 

Ranné vstávanie, „otrava“ pravidelnosti , zvý-
šený pohyb, pravidlá, prehry, disciplína, podria-
ďovanie sa autoritám - to všetko  predstavuje pre 
dieťa určité narušenie komfortu, ktorý nadobudlo 
počas prázdnin. Je to ťažký zásah  do jeho zauží-
vaného pohodlia, proti čomu sa samozrejme brá-
ni, protestuje a pokúša sa tento stav zvrátiť. A niet 
sa čo čudovať. Veď  nikto z nás nie je rád, keď prí-
de o pohodlie. Vôľa, ktorou disponujú dospeláci, 
sa u detí ešte len formuje a vyvíja, a preto je v ru-
kách rodičov, učiteľov, vychovávateľov a trénerov, 
priblížiť dieťaťu činnosť alebo vzdelávanie tak, aby 
pochopilo zmysel a úžitok jeho snaženia. Ako sa 
hovorí – bez práce, nie sú koláče, a na našu ľudskú 
smolu, všetko, čo človek vie, sa naučí len vtedy, 
keď vystúpi zo zóny komfortu a zažije isté nepo-
hodlie. Platí to vtedy, keď sa učí hovoriť, chodiť, 
jesť príborom, ale i napríklad hrať na hudobnom 
nástroji alebo trafiť sa basketbalkou do koša. Vždy 
musí vyvinúť nejakú snahu, úsilie, niečo obetovať, 
aby niečo získal. Múdry rodič toto vie a nesnaží sa 
za každú cenu chrániť a udržiavať pohodlie svojho 
dieťaťa. Práve naopak. Vyhľadáva situácie, v kto-
rých dieťa inšpiruje a motivuje vystúpiť z tohto 
pohodlia a dáva mu príležitosti zakúšať bezpečný 

diskomfort, čo dieťa posúva ďalej. 
Často sa v praxi stretávam s neprimeranou 

ústupčivosťou a benevolentnosťou rodičov, ktorí 
v dobrej viere uľahčiť život svojmu dieťaťu, do-
siahnu (pre jeho budúcnosť) pravý opak. Dieťa 
berie pohodlie ako svoje právo a všetko alebo kaž-
dého, čo ho núti z tohto nadýchaného páperia vy-
strčiť nos, považuje za nepriateľské a problémové. 
V extrémnom prípade takéto deti všetko môžu 
a nič nemusia. Nevydržia pri žiadnej činnosti, 
sú netrpezlivé, často agresívne, keď sa im niečo 
nedarí, a obviňujú celý svet za svoje neúspechy 
(v čom ich často plne podporujú  ich vlastní ro-
dičia). Je veľmi ťažké pre citlivého rodiča zažívať 
slzy svojho dieťaťa pri prvých krokoch a pádoch 
na zadoček obalený plienkami, bezmocné „je-
dovanie sa“ nad básničkou, ktorú sa musí naučiť 
do školy, zúfalé návraty ku gitare, keď má dieťa 
pršteky rozdráždené až do krvi, rozbité kolená 
z futbalu. Verte však, že každá jedna takto pre-
konaná prekážka vedie k postupu, k posunutiu 
dieťaťa dopredu. Každé uľahčenie je naopak pre 
dieťa brzdou. 

Je dobré mať tieto slová na pamäti, keď za 
nami príde dieťa s tým, že už nebude chodiť na 
klavír, na spev, alebo na basketbal, pretože ... 
a vymenuje desiatky dôvodov PREČO!  Je dobré 
si preveriť, či nechuť dieťaťa navštevovať nejakú 
činnosť spočíva naozaj v probléme a v tom, čo 
tvrdí moje najmilšie, najkrajšie a najšikovnejšie 
dieťa, alebo sa mu len nechce.

Želám všetkým rodičom, aby vetu: „Ja tam 
chodiť nebudem!“ z úst svojich detí počuli čo naj-
menej, a keď už, aby na ňu dokázali správne rea-
govať. Táto veta je totiž ako burina a veľmi dobre 
zakoreňuje vo zvykoch dieťaťa. Keď túto burinu 
nevytrhnete i s koreňom, môžete očakávať, že ju 
váš syn alebo vaša dcéra použije nielen raz a nie-
len v materskej škole, ale napr. i v zamestnaní, 
ktoré ste mu prácne pohľadali a vybavili.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS SRDEČNE POZÝVA:

• 6. október 2013 o 18.00 h. – predstavenie Radošinského 
naivného divadla POLOOBLAČNO. Smutnosmiešna ko-
média verne a farbisto zobrazuje tragikomické osudy jednodu-
chých ľudí, inšpirované konkrétnymi osobami a udalosťami, ktorí 
na pozadí komických i tragických  situácií a udalostí sa boria 
so životom a v závere hry snívajú veľký a naivný sen o tom, 
že raz bude celkom inak a lepšie. Účinkujú: Stanislav Štepka,  
Maruška Nedomová, Soňa Norisová, Mojmír Caban, Svätopluk 
Malachovský... Vstupné: 10,- a 10,50 EUR.

• 6. november 2013 o 18.00 h. – koncert známej hudobnej 
dvojice Eva a Vašek. Vstupné: 6,50,- a 7,- EUR.

• zájazd na muzikál Rómeo a Júlia, Nová scéna, Bratislava. 
Réžia: J. Ďurovčík. Účinkujú: 
P. Makranský, N. Pocisková, 
T. Puskailer, J. Slezák, M. Kaprálik, 
P. Cmorík a ďalší. Poplatok za dopra-
vu + vstupné: 28,- alebo 35,- EUR. 
Termín oznámime dodatočne.

Záujemcovia o vstupenky, zájazdy i kurzy sa 
môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 

tel.: 776 33 66, e -mail: dkstaratura@zoznam.sk.

PONÚKA NASlEDOVNÉ KURZY:

Kino JAVORINA Stará Turá premieta

KRÚDOVCI Nedeľa 20. októbra 2013, 1600 hod.
Dobrodružná animovaná komédia rozpráva príbeh prvej pravekej rodi-
ny na svete – Krúdovcov. Po zničení rodinnej jaskyne sú nútení vydať sa 
na cestu do neznáma, ohromujúci výlet do krajiny plnej najrozličnejších, 
neuveriteľných a niekedy aj poriadne nebezpečných stvorení. Krúdovcov 
čaká veľká  skúška, ale tiež najväčšie dobrodružstvo. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,– EUR (možnosť použiť kultúrne poukazy) 90 min. MP

1. lekcia – Pletenie 
ozdobného košíka 
na pevnom dne
Naučíte sa  upliesť  košík na 
pevnom dne, vytvoriť držadlá 
vhodné aj na podnosy, 
jednoduchšiu ozdobnú 
uzávierku a použiť ozdobný 
materiál v stene košíka. Z kurzu 
si odnesiete domov ozdobný 
košík na pečivo alebo ovocie.
 9. 11. 2013

2. lekcia – Menší  
košík s rukoväťou 
s pevným dnom
Naučíte sa tvarovať košík, 
novú uzávierku (ozdobný 
okraj košíka), založiť rukoväť 
- ucho a opliesť ho. Domov si 
odnesiete  košík s rukoväťou, 
ktorým urobíte radosť deťom 
alebo ho využijete na dekoráciu 
a pod.  16. 11. 2013

3. lekcia – Pletenie 
zvončekov, rôzne 
spôsoby pletenia 
Domov si odnesiete 4 ks 
zvončekov. 23. 11. 2013

4. lekcia – Pletenie  
vrchnáka na košík 
Naučíte sa upliesť vrchnák 
s licovaním tak, aby pekne 
„sadol“ na košík  a samozrejme 
si upletiete aj košík na pevnom 
dne s využitím ozdobných 
materiálov na výplet košíka. 
Postup pletenia sa dá využiť 
aj na pletenie dna na košík 
alebo na upletenie ozdobných 
podložiek pod nádoby, alebo aj 
dekorácií na stenu. Z kurzu si 
odnesiete košík s vrchnákom. 
 30. 11. 2013
Lekcia trvá 4 hodiny, cena je 14,50 
EUR na 1 lekciu. V cene je materiál 
na 1 výrobok zhotovený na kurze

Malá rezbárska škola pre začiatočníkov i mierne pokročilých. 
Rezbárska škola nadväzuje na tradíciu v Starej Turej.
Začína 10.10.2013, kurz obsahuje 32 hodín.
Poplatok deti: 13,- EUR, dospelí: 33,- EUR

Cieľom kurzu je oprášiť staré, často zabudnuté jedlá, ktoré varili 
naše babičky. Kurz začína 5. novembra 2013, koná sa každý 
utorok. Poplatok za lekciu záleží od druhu pripravovaného jedla.
Na jednotlivé lekcie pletenia z pedigu a varenia 
tradičných jedál sa treba prihlásiť vopred.

pletenie z pedigu

malá rezbárska škola 

Kurz varenia tradičných jedál

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Ďakujeme za knižný dar  Zabudnuté osudy škôl Starej Turej, 
ktorý nám darovala autorka Ing. Eva Tomisová.

Beletria Fartelová, Marta: Črepiny spomienok • Grisham, John: Calico 
Joe • Khidayer, Emíre: Dubajské tajomstvá • Jakubisko, Juraj: Živé 
stříbro • Krištúfek, Peter: Blíženci a protinožci Detektívky Brown, 
Dan: Inferno • Francis, Dick a Francis, Felix: Džokej v talári Náučná 
literatúra kol.aut.: Bulharsko • SANANIM: Drogy- otázky 
a odpovede • kol.aut.: V dobrom aj v zlom a ešte v horšom (skutočné 
príbehy ženskej sily) • Harvančík, Stanislav a  Siklienka, Radimír: 
Prírodné krásy Slovenska (Živočíchy) • Šimek, Milan: Himaláje 
a nejen Himaláje Detská literatúra Lindgrenová, Astrid: Emil 
z Lönnebergy Detská náučná literatúra Arnold, Nick: Desivý čas 
• Deary, Terry: Strašní Rimania

Čítanie nás baví
Mestská knižnica K. Royovej v tomto školskom roku pri-

pravuje súťaž pre Vás, deti, ktoré máte radi literatúru. Bližšie 
informácie o súťaži sa dozviete priamo v knižnici.

Medzi zaujímavými novými knihami, ktoré pre vás naku-
pujeme, môžete v našej knižnici objaviť i veľa pokladov starších 
vzácnych kníh. Čítanie nám i Vám robí radosť. Či už máte radi 
literatúru o zvieratkách, priateľstve, prvých láskach. Dostávate 
sa do sveta fantázie. S postavičkami v knihách prežívate ich prí-
behy.  Na konci roka súťaž vyhodnotíme a odmeníme najlepších 
čitateľov. Malý darček  však dostanú všetci.

Pipi dlhá pančucha, Maťko a Kubko i krtko sa už na vás 
tešia...
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Aj keď Ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, 

tí, čo Ťa mali radi, neprestanú na Teba spomínať.

Dňa 29.8.2013 sme si pripomenuli 1. 
výročie smrti našej mamy, svokry, ba-
bičky a prababičky Anny BEŇOVEJ.

S láskou a úctou spomínajú 
syn Milan s rodinou a dcéra 

Vierka s rodinou.

•
Dňa 27.9.2013 uplynulo 15 rokov, čo 
nás vo veku nedožitých 34 rokov ne-
čakane opustil drahý syn, brat, prí-
buzný Miroslav ROBEK. Ďakujeme 
Pánu Bohu za jeho život, obetavosť 
a lásku, ktorú nám počas svojho života 
dával. 

Smútiaca matka, sestra a ostatní príbuzní.

Zároveň si v r. 2013 pripomíname aj 
odchod do večnosti manžela, otca, 
dedka Stanislava ROBEKA, ktorý 
pred 18 rokmi vo veku 65 rokov po 
krátkej, zákernej chorobe prehral svoj 
boj so životom.

Smútiaca manželka, dcéra Ľubica, vnučky Marianna 
a Adriana, ktoré s láskou na deduška spomínajú. 

•
Láskavý hlas, reč milá, dozneli sťa ozvena. Tvoja 

vľúdnosť a dobrota nás navždy opustila. 
Všade okolo chýba Tvoj hlas, 

mal si rád život, my Teba a Ty nás!

Dňa 29.10.2013 si pripomíname 3. vý-
ročie od smrti môjho milovaného 
manžela, otca a starého otca
Štefana DlHÉHO.

S láskou spomína celá rodina. 

•
Najkrajšia láska zomiera, keď oko matky sa 

zatvára a svojich blízkych navždy opúšťa. 

Dňa 13.9.2013 uplynulo 10 rokov od 
úmrtia našej drahej mamičky a ba-
bičky Kristíny DORNÁKOVEJ.

S láskou spomínajú deti a vnúčatá.

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

Dňa 15.10.2013 uplynie 36 rokov od 
úmrtia nášho drahého otca a dedka 
Martina DORNÁKA.

S láskou spomínajú deti a vnúčatá.

•
Unavené srdce prestalo biť. Nebolo lieku, 
aby mohlo ďalej žiť. Nechajte ma tíško 
spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

Dňa 9.10.2013 si pripomíname 5. smut-
né výročie, keď nás navždy opustil 
náš otec a starý otec  Ján HUČKO.

S láskou spomínajú dcéry Elena 
a Janka, zať Ján, vnučky Katka 
s manželom Petrom, Veronika 

a Marcela s manželom Michalom.

Čas beží, zážitky plynú, roky mladosti rýchlo sa 
minú. Spomienky na Teba nikdy nezahynú!

Dňa 25.10.2013 uplynie 15 rokov, čo 
nás navždy opustil 
p. Miloslav HERÁK. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

Manželka a deti s rodinami.

•
Ak žiješ pre iných, Tvoje meno pretrvá, i keď Ťa niet.

S láskou a úctou si 12.10.2013 pripo-
míname prvé výročie úmrtia milova-
ného manžela, otca, syna a brata 
MVDr. Ľubomíra MIKITU. V našich 
srdciach zostaneš navždy.

Smútiaca rodina.

•
Dňa 3.10.2013 si pripomíname 10. vý-
ročie, čo nás navždy opustil môj man-
žel, otec, dedo a pradedo Milan KOČÍ.

Spomína manželka, syn Karol so 
svojou rodinou, dcéra Naďa so 

svojou rodinou a ostatná rodina.

•
Čas veľmi rýchlo plynie, no spomienka 

na Teba z našich sŕdc nevymizne. 

Dňa 26.10.2013 uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy  opustila naša mamička, 
babička a prababička Katarína 
KlČOVÁ.

S láskou spomína celá rodina.

•
Dňa 21.08.2013 uplynul 1 rok, čo nás 
navždy opustila Vlasta ČERNÁKOVÁ.

Spomínajú sestra Anka 
a netere Tatiana a Andy.

•
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 

sú chvíle, na ktoré tisíckrát spomíname. 
Zostali spomienky a odkaz jediný, 
veľmi chýbaš v kruhu našej rodiny. 

Dňa 28.9.2013 uplynú 4 roky, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko Bohuslav 
ZElO. Kto ste ho poznali a mali radi, 
spomínajte s nami.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka so synmi a dcérou a ostatná rodina.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí ste 
sa prišli rozlúčiť s naším drahým man-
želom, otcom, starým otcom, krstným 
otcom a bratom Ing. Bohuslavom 
DRžÍKOM, ktorý nás navždy opustil 
dňa 3.9.2013 vo veku 71 rokov. 

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, kto-
rými ste zmiernili náš žiaľ.

Smútiaca rodina.

Najkrajšia láska zomiera, keď oko matky sa 
zatvára a svojich blízkych navždy opúšťa.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa dňa 
9.9.2013 v Dome smútku rozlúčili 
a odprevadili na poslednej ceste našu 
drahú mamičku a babičku Annu 
MIKlÁŠOVÚ, ktorá nás navždy opus-
tila dňa 4.9.2013 vo veku 75 rokov. 

Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a slová sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

•
Ten kto ho poznal spomenie si, 

kto ho mal rád, nezabudne.

Dňa 17.9.2013 nás navždy opustil vo 
veku 60 rokov Ján BARAN zo Starej 
Turej. Všetkým ďakujeme za dôstojnú 
rozlúčku, kvetinové dary a slová útechy, 
ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Sebastián Horka, Karolína Kandríková, Júlia 
Stuchlá, Ema Martišovičová, Laura Erika 
Biesiková, Michaela Gavačová

Idú spoločným životom
Kristína Vysolajská zo Starej Turej a Jiří Bílek 
z Jeseníka, Ing. Milan Potfaj zo Starej Turej a Ing. 
Monika Petríková z Bratislavy, Benjamín Beliš 
zo Starej Turej a Ester Šišovičová z Bratislavy, 
Ilyás Merdaa z Trenčína a Monika Račeková 
zo Starej Turej, Juraj Adamus zo Starej Turej 
a Michaela Revayová z Nového Mesta n/V., 
Ing. František Mrocek z Lúky a Bohdana 
Jankovičová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Mária Durcová, Margita Ďurišová, Anna 
Mahrlová, Anton Galbavý, Jaroslav Hrabovský, 
Anna Miklášová, Jozef Krivačka

Zoznam jubilantov 
za mesiac OKTÓBER 2013

Ladislav Macháček, Marie Sitárová, Helena 
Valentová, Viera Slobodová, Dušan Sadloň, 
Viliam Hluchý, Ján Krúpa, Emília Reisigová, 
Zuzana Hanusová, Ing. Karol Laluha, Miroslav 
Sadloň, Zlata Nováková, Milan Držík, Kristína 
Holotová, Mária Kapsiová, Marta Koštialová, 
Ľudmila Kusendová, Ing. Eva Kubišová, Martin 
Mikulec, Anna Ochodnická, Ľudmila Lövy, 
Milan Pilát, Ján Vrkoč, Božena Hluchá, Anna 
Zubáňová, Július Kováč, Emília Koštialová, 
Pavel Ando, Milan Miko, Katarína Stančíková, 
Klára Dvončová, Miroslav Nemec, Milan 
Tučka, Emília Durcová, Božena Kostelná, 
Emília Skovajsová, Ľudmila Pitlíková, Hedviga 
Čierniková, Ján Hučko, Anna  Maláriková, 
Anna Černáková, Elena Ježová, Emília 
Mikitová, Katarína Mačicová, Ing. Jaroslav 
Vavrovič, Emília Hargašová, Emília Vallová, 
Božena Novomestská, Bohumila Kobzová, 
Emília Chriašteľová, Július Turák, Kamila 
Smolinská, Alžbeta Bunová, Emília Stachová
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Spomienka na vznik ČSR
Prípravný výbor slávností na Javorine si každý rok pripomína deň, 

kedy vznikla prvá Československá republika. Tradične prípravný výbor 
v rámci spomienky na tento deň  organizuje návštevu pamätných miest 
gen. M. R. Štefánika a T. G. Masaryka. Tento rok sa podujatie uskutoční 
v piatok 25. októbra 2013. V Starej Turej položia účastníci kvety v do-
poludňajších hodinách k pamätníku padlým v I. svetovej vojne pred 
rímsko-katolíckym kostolom. 

Nárečie naše materinské (3. časť)

(pokračovanie z minulého čísla) 

Obyvatelia Starej Turej a kopaníc 
boli v minulosti známi havzírka-
mi po celom Rakúsko-Uhorsku, 
alebo od jari do zimy pracovali na 
majeroch v Nemecku, Rakúsku či 
Francúzsku. A na týchto cestách 
a prácach bolo veľmi ťažké udržia-
vať krojové oblečenie. Aj takto sa 
dá vysvetliť, prečo staroturianske 
ženy zamieňali náročné krojové 
odevy za jednoduché mestské.

Okrem zárobkov však získali 
cenné skúsenosti, naučili sa nové 
remeslá, spoznali nové nástroje, 
ktoré dotiaľ doma neboli známe, 
tí šikovnejší sa naučili po nemecky, 
prípadne po francúzsky. No všet-
ci pribrali do svojej reči nové slo-
vá z cudzích jazykov, najčastejšie 
z nemčiny. Tieto slová pomeno-
vávali nové predmety a činnosti, 
alebo slúžili aj ako alternatívne 
názvy k domácim názvom. Mnohé 
z týchto slov žijú v reči ľudí dodnes 
a hoci ich označujeme ako nespi-
sovné, obohacujú najmä nárečie. 
V čase mojej mladosti som často 
počúvala starších ľudí z kopaníc 
a v ich reči sa vyskytovali aj tieto 
slová:
grumbuch, grundbuch – po-
zemková kniha, evidencia všet-
kých pozemkov rozmeraných na 
parcely. Každá parcela má svoje 
číslo a je zakreslená v pozemko-
vej knihe.
obligácija – dlžobný úpis – ak sa 
dlžoba nesplácala, prišiel exekú-
tor a gazda alebo obchodník pri-
šiel o majetok. V dnešnej reči je to 
hypotéka.
piglajs, piglovat – žehlička, 
žehliť – spisovne hladidlo, hladiť. 
Kedysi ľudia  žehličku nepoznali, 
lebo ju nepotrebovali. Konopné 
šatstvo sa po praní /zváraní/ po-
skladalo a navinulo na drevený 
valec a dlhšou doskou, ktorá mala 
rúčku, sa po stole váľalo. 
kvicht – závažie – kovové val-
čeky rôznej veľkosti. Väčšie sady 
/100 kg, 50 kg, 10 kg/ sa použí-
vali na váženie na tzv. „decimál-
kach“. Na tých sa vážilo napríklad 

obilie, menšie sady, dekagramo-
vé boli potrebné v kuchyni alebo 
v obchode. 
gepel – zariadenie ťahané koňmi 
do kruhu bývalo pri stodole na re-
zanie sečky pre dobytok.
rajtar – stroj na čistenie obilia, 
ťahal sa ručne
šlajfovat – brzdiť, hamovať
gajst – lieh, dosť smradľavý – 
v mojej pamäti ako liek, keď si 
dedko každý večer gajstom natie-
rali boľavé kolená.
trachtár – lievik
varštak, vrštak – tkáčske kros-
ná, ale aj stolársky stôl s náradím. 
špagát – slovo talianskeho pôvo-
du, značí motúz.
hofjér – bol podnájomník.
tyras, tyrac- zverolekár.
frištuk, frištukovat – raňajky, 
raňajkovať. Na frištuk sa podáva-
li husté zapražené polievky alebo 
slanina, aby sa ľudia pred ťažkou 
prácou zasýtili. 
firhánky – záclony.
šporhelt – sporák.
klajbas – ceruzka.
tyštúch – obrus.
tepich – koberec.
merkovat – dávať pozor na deti 
alebo na husi.
šnuptychel – vreckovka. Kým 
sa ľudia naučili nosiť pri sebe 
vreckovku, v úradných a verej-
ných miestnostiach okrem nápisu 
Zákaz pľuvať na zem! bývali tzv. 
„pľuvátka“, misky na pľuvanie. 
štumádla – slečna, mladá žena. 
Napr. Za stolom sedzela jakásik 
štumádla.
hanglovat – vymieňať, výmenný 
obchod, čiže niečo za niečo.
lamentovat – slovo francúzskeho 
pôvodu znamená horko nariekať, 
žalovať sa. Napr. Babka lamentu-
vali, že im zdechlo prasa.
rínek – námestie, kedysi zároveň 
aj trhovisko. Na Starej Turej býval 
rínek pred katolíckym kostolom 
na mieste, kde dnes stojí „pranier“.
pranier – stĺp hanby. V stredove-
ku tu vystavovali previnilcov. Či 
náš pranier je naozaj pranierom 
je diskutabilné, ale o tom potom.

Alžbeta Cibulková

prezentácia knihy Zabudnuté 
osudy staroturianskych škôl

Udalosť, akou je prezentácia knihy, 
je takmer vždy príjemná a srdečná. 
Stretnú sa ľudia, ktorým je literár-
na tvorba blízka a kniha je jedným 
z ich najlepších priateľov. Toto pra-
vidlo sa potvrdilo i v piatok 6. sep-
tembra 2013, keď sa v kaviarni 
Domu kultúry Javorina Stará Turá 
stretli priaznivci literatúry a his-
tórie, aby uviedli do života knihu 
Zabudnuté osudy staroturianskych 
škôl. Autorka Ing. Eva Tomisová nie 
je pre Staroturiancov osoba nezná-
ma. V minulom roku vydala knihu 
Zaniknutá „stará“ Stará Turá, ktorá 
zaznamenala veľký úspech a stala sa 
najpredávanejšou knihou v našom 
meste. Pani Tomisová vo svojich 
činorodých aktivitách pokračova-
la i ďalej, tentokrát sa sústredila na 
staroturianske školy. Školskej prob-
lematike sa venovala už v minulosti 
a v Staroturianskom spravodajcovi 
na pokračovanie uverejňovala prí-
behy jednotlivých škôl Starej Turej 
i kopaníc. Veľa informácií mala, no 
bolo však potrebné získať ďalšie, 
navštíviť množstvo ľudí, prejsť de-
siatky kilometrov... Pani Tomisová 
so svojou húževnatou povahou to 
zvládla naozaj vynikajúco. V spolu-
práci s vydavateľstvom Eko-konzult 

publikácia Zabudnuté osudy staro-
turinskych škôl uzrela svetlo sveta 
v júli 2013.

A v spomínaný septembro-
vý deň sa konala prezentácia kni-
hy. Atmosféru, príznačnú pre túto 
chvíľu, navodila úvodom p. Božka 
Michalcová za sprievodu p. Jána 
Pavloviča piesňou Cestička do ško-
ly. Autorka prítomných v krátkos-
ti oboznámila so svojou prácou na 
knihe, o zaujímavostiach pri tvor-
be. Na jej slová nadviazala priateľská 
diskusia. Okrem učiteľov, historikov, 
autorkiných známych, učiteľskej 
profesií vzdal hold i primátor mes-
ta Ing. Ján Kišš. Vydavateľka RNDr. 
Anna Bieliková dokonca uviedla, 
že publikácia je venovaná všetkým 
učiteľom z lásky. Nie je len kronikou 
škôl v našom meste, ale aj dokumen-
tom dokazujúcim pracovitosť a lás-
ku našich predkov ku vzdelanosti. 
Knihu slávnostne uviedli do života 
dve veľmi blízke ženy autorky, sestra 
Mgr. Dáška Pokorná a bývalá pani 
učiteľka Elena Michalcová.

Po slávnostnom akte pokračo-
vala družná debata, ako je to v prí-
pade, keď sa stretnú starí priatelia.

Eva Adámková, Dom kultúry Javorina

O
ZN

A
M

Komisia žien pri ZZO OZ KOVO všetkých srdečne pozýva na JESENNÚ BURZU 
jesenného, zimného ošatenia, obuvi, hračiek a športových potrieb, ktorá sa uskutoční 
v miestnosti kaviarne Domu Kultúry Javorina na 1. poschodí, v dňoch:
 16.10.2013 (streda) od 13.00 – 17.00 hod. – preberanie vecí
 17.10.2013 (štvrtok) od 10.00 – 17.00 hod. – predaj
 18.10.2013 (piatok) od 14.00 – 17.00 hod. – vrátenie nepredaného tovaru a vyúčtovanie
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Odboj a SNP v spomienkovom rozprávaní Staroturiancov (9. časť)
Kuliew pokračoval: „Pred Alimovovou izbou 
bolo spozorované osobné auto. Alimov po-
vedal Ergaschowi, že dom nesmie nikto 
opustiť. On sám so ženou, vojenskou spojkou 
a dr. Dschaparowom odišiel na tomto aute. 
Ergaschow vysvetlil prítomným, že všetci 
musia ísť do Paprade na vozoch. Na ceste do 
Paprade išla naproti malá skupina (60 – 70 
mužov) vedená Turkestancom, ktorá chcela 
ísť do kina v Starej Turej. Ergaschow nechal 
okamžite zastaviť svoj voz a dal príkaz vrátiť 
sa s mužmi späť, pretože dnes v noci sa pôjde 
do boja. Muži pochodovali naspäť. Doraziac 
na Paprad, zastavili vozy pred domom veli-
teľa 3. práporu Asatpalvana. Všetci vstúpili 
do domu a spoločne sa usadili v izbe. Neskôr 
vstúpili ešte ďalší turkestanskí priatelia. Pre 
nich Ergaschow zopakoval príkaz, že o 16:30 
sa ide k partizánom. Prišiel aj Narzikulow 
z 2. krymsko-tatárskeho práporu. Príkaz 
musel každý poznať. To bolo asi o 15:45 
hodine. Medzitým, ako sa vysvetlilo naria-
denie, nastal o 16:30 pohyb. 1. prápor bol 
už na odchode, zostal len prápor Kuliewa. 
Ten zdržiaval odchod pod zámienkou, aby 
sa muži najprv zásobovali. Keď sa nedosta-
vila z Myjavy žiadna odpoveď ani správa, 
nemohol si Kuliew inak pomôcť a tak si za-
volal jedného zo spolupracovníkov bokom 
a povedal, že teraz musia bojovať o život. 
Ergaschow a Alimov totiž spozorovali, že 
zdržiava odchod a dostal rozkaz, aby dal 
kŕmnemu majstrovi príkaz, nech pripraví 
kone. Tomu však nepovedali nič. Kuliew 
chcel ísť so svojím dôverníkom na Myjavu. 

Medzitým bol tento hotový a hľadania 
sa zúčastnili Alimovovi dôverníci, ale nič sa 
nespozorovalo. Počas jedenia sa Kuliew po-
stavil a dôverníkovi tajne naznačil, aby ho 
nasledoval. Rýchlo pripravil koňa, dal mu 
sedlo, ale nemohol až tak rýchlo vyskočiť, 
lebo strmeň bol pokazený. Alimovovi dô-
verníci vyšli z domu a pýtali sa, kam ide. 
Kuliew im zahučal, že musí pripraviť ľudí 
na odchod, zatiaľ sa najedol dosť. Muži ve-
rili, že sa vrátili späť. Kone sa pustili do cva-
lu a za chvíľu boli na moste, ktorý stál len 
blízko. Pred azerbajdžanským práporom 
stáli Alimovove strážne stanoviská, ktorých 
nariadením bolo, aby zničili každého pri-
chádzajúceho. Keď sa niečo pohlo v poli, 
Alimovove stráže strieľali. Kuliew s ešte 
jedným prišli na Myjavu okľukou (ako blú-
dili, vytiahli z postele akéhosi Slováka, aby 
im ukázal cestu). U veliteľa útvaru Harun-
el-Raschid Beya sa stretli s poslom. Veliteľ 
prijal správu, potľapkal Kuliewa po ramene 
a povedal, že môže ísť do hlavného stanu 
a tam sa vyspať. Ten istý večer medzi 18. a 21. 
hodinou na základe údajov Kuliewa poslal 
veliteľ telegrafickú správu do Bratislavy, aby 
prostredníctvom lietadla – presnejšie letákov 
– vyzvali Alimova na návrat späť. 

Po všetkých týchto príhodách zostal prá-
por Kuliewa na Papradi, časť vojakov sa ešte 

za pochodu zastavila v Novom Meste a tu 
bola dopravená do kasární. Títo odpocho-
dovali, pretože boli s dôverníkmi k tomu do-
nútení.“ Toľko z unikátnej správy Kuliewa. 
Treba však povedať, že akcia by sa pred 
zrakom Nemcov ťažko utajila. Preto sa ich 
vzbúreneckí velitelia rozhodli na vianočnom 
večierku zlikvidovať. Celý incident podrob-
ne opísal riaditeľ miestnej školy Ján Poláček 
(Staroturiansky spravodajca 4/2013, s. 12). 
Malo padnúť 7 Nemcov mimo ranených. 
Po tomto boji sa riaditeľ s rodinou obával 
nemeckých následkov, avšak vyšetrujúce ne-
mecké orgány im dali napokon pokoj. Na 
veľmi rýchly nástup Turkestancov si spo-
mínal i Vladimír Koštial, pretože „nebolo 
zvykom, aby vojsko nastupovalo poobede 
alebo podvečer, tak sa vedelo, že voľačo sa 
chystá. A my sme mali v našej stodole pár 
koní, poťah do kuchyne. A pri týchto ko-
ňoch robil furmana nejaký Mišo Petrovič 
– Rus. A keď už všetci boli nastúpení, otec 
mi hovorí: 'Vlado, bež za Mišom, lebo on 
má kľúče od tej stodoly! Bež za ním, lebo 
jak niekde odídu, ja nemám čo ráno kravám 
dať!' Lebo Mišo bral krmu zo stodoly skoro 
ráno, on otváral prvý... A ešte ako bol ten 
nástup – v troch radoch boli nastúpení, on 
bol v prvom – ešte som sa ako taký chlapčis-
ko pretlačil pomedzi tých vojakov a kričím: 
'Michal, Michal – kľúč!' Tak vytiahol kľúč 
a dal mi ho. Ten nástup bol už skoro potme, 
ja som sa už s baterkou predieral pomedzi 
nich.“  

Podľa správy Alichana Kuliewa dezer-
tovalo asi 450 – 500 vojakov. Presun sa mal 
uskutočniť čo najrýchlejšie. Ďalšie pôsobe-
nie 1. východomoslimského pluku už veľmi 
nesúvisí so Starou Turou a podjavorinským 
regiónom. Niektorí Turkestanci sa rozplý-
lili i k miestnym partizánskym skupinám. 
Za všetkých možno spomenúť Placákovho 
priateľa Ivana Kardžoua alebo Semeda 
Semedova, ktorý padol v cetunskom boji 
27. 2. 1945. 

Marxistická historiografia k turkestan-
skej anabáze v našich regionálnych dejinách 
pristupovala s dešpektom a skresľovaním 
faktov: „Štáb zradcovskej Vlasovovej armády 
sa nachádzal na Myjave na čele s jej veliteľom 
generálom Vlasovom (!). Posádky vlasov-
cov boli nasadené do bojov proti partizánom 
a povstaleckej armáde, ktorá viedla obran-
né boje na povstaleckom území Slovenska. 
Morálka zradcovských formácií bola veľmi 
zlá. Poznajúc svoj osud, stali sa organizo-
vanou masou lupičov a vyvrheľov, ktorí sa 
dopúšťali na obyvateľstve násilia a lúpeží. 
Z obavy pred zaslúženým trestom Sovietskej 
armády  a partizánov časť z nich ušla do hôr 
a stala sa doslova banditmi.“ V tom prípa-
de by autor musel za banditov považovať 
i partizánske skupiny, ku ktorým sa prísluš-
níci pluku pridali, čo je nemysliteľné a ani 
to nezodpovedá skutočnosti. Turkestanci 

v horách na vlastnú päsť nepôsobili.
Bezvýchodiskovú situáciu príslušníkov 

moslimského pluku ilustruje spomienka J. 
Chorváta zo Bziniec pod Javorinou. Viaže sa 
na rozhovor s vojakom – učiteľom, ktorý po-
chádzal z Taškentu a sovietska moc jeho ro-
dine zlikvidovala majetok: „Hovoril, že mal 
veľké gazdovstvo, ale 1000 oviec a 200 koní! 
Tiež hovoril, že Hitler je veľký vodca, ale 
oni že majú Stalina, Rusi. Hovoril, že Stalin 
je taký železný, tvrdý, mocný... No chcel asi 
povedať, že tyran... Ale že teda aj Hitler je, 
ale snáď nie až taký tvrdý ako Stalin... A ešte 
jedno spomeniem... On vravel, že domov 
sa vrátiť nemôže, že otec by ho zastrelil... 
Lebo že s Nemcami bojoval... A fáma bola 
potom taká, že títo, čo sa aj vrátili domov, 
boli zlikvidovaní.“ Ďalším dôvodom, pre-
čo sa pridali k Nemcom, boli existenčné 
podmienky: „Boli sme zajatí a museli sme 
mnoho pracovať, bili nás a boli sme hladní. 
Keď sme sa dali ale do nemeckých služieb, 
mali sme všetkého dostatok.“ Čo sa napo-
kon stalo s bývalými príslušníkmi Červenej 
armády, potom SS a nakoniec partizánmi? 
Boli dopravení na sovietske veliteľstvo, do 
Zakopaného. Najprv mali byť zastrelení, ale 
nakoniec sa dostali „len“ do trestaneckých 
rôt. Ich pôsobenie ukazuje, aká tenká bola 
hranica medzi dvoma neľudskými diktatú-
rami v 20. storočí a udržať čistý štít predsta-
vovalo takmer nadľudský výkon.

Juraj Krištofík

Zdroje: LACKO, M. - TESÁREK, P.: 
1. východomoslimský pluk SS na Slovensku 
(október 1944 - február 1945). Katedra his-
tórie UCM, 2006; LACKO, M.: Dezercia 
tzv. turkestanského pluku SS k partizán-
skej brigáde Boženko v decembri 1944. In: 
Vojenská história, roč. 7, č. 2, 2003;http://
www.lexikon-der-wehrmacht.de/Zusatz/SS/
SSOsttuerkei.htm;GOLEMA, A.: Osobitná 
partizánska brigáda "Gottwald". Martin: 
Osveta, 1971

Advokátska kancelária 
JUDr. Daniela Mašánová 

týmto oznamuje, že od 16.09.2013 sídli aj 
na adrese Stará Turá, ul. SNP 148 – nad 
cukrárňou RITMO.

Úradné hodiny:
Pondelok, Streda   09.00 – 17.00 h
Piatok 09.00 – 14.00 h 

alebo podľa dohody

Ostatné dni alebo mimo vyznačených 
hodín na základe dohodnutého stretnutia.

Kontakt:
0905 659 025 – advokát
0908 744 998 – vedúca kancelárie
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Firma PADREKO, s.r.o. Stará Turá ponúka

kálané bukové palivové 
drevo v paletách 

i voľne ložené

Dovoz zabezpečíme. 
Zásobte svoje domácnosti na 

zimu v jesennom období.
Info: 0907 189 405 0905 962 443

Cyklisti si zmerali sily pod Veľkou javorinou už 26krát za sebou
Priatelia a priaznivci cestnej či horskej cyklistiky sa v sobotu 
7.9.2013 stretli pod Veľkou Javorinu, aby si zmerali svoje sily 
a v priateľskej atmosfére ukončili letnú sezónu. Na už 26. roč-
níku tradičných pretekov amatérov do vrchu pod najvyšším 
vrchom Bielych Karpát na záver leta prišlo na štart 96 preteká-
rov. Horské bicykle štartovali o 10.00 hodine a cestné bicykle 
o 10.20 na rovnakom mieste  -  na ceste smerom na Veľkú 
Javorinu z Lubiny - Hrnčiarové. Dĺžka trate pre cestné bicykle 
bola 8 500 m, pre horské bicykle 8 600 metrov. Milovníci dvoch 
kolies zápolili v piatich vekových kategóriách pre ženy a v pia-
tich kategóriách pre mužov. Podujatie sa konalo pod záštitou 
chatára Holubyho chaty a výrazne  pomohlo i obnovenie cesty 
na Veľkú Javorinu v roku 2012. Preteky tento rok získali nový 
oficiálny názov - Javorinská časovka. Čas merala elektronická 
časomiera, rozšíril sa servis pre pretekárov.
Podarilo sa prekonať oba rekordy trate. 
Kráľom Javorinskej časovky v disciplíne cestných bicyklov a záro-
veň víťazom špeciálnej ceny chatára Holubyho chaty za prekona-
nie traťového rekordu sa stal Robert Mitošinka časom 23:58:92.

Kráľom Javorinskej časovky v disciplíne horských bicyklov 
a zároveň víťazom špeciálnej ceny chatára Holubyho chaty za 
prekonanie traťového rekordu sa stal Jaroslav Buchtík časom 
31:02:73. Ceny víťazom odovzdávali Rado Procházka a Jaro 
Slávik.

História pretekov siaha do roku 
1988, keď sa členovia klubu turistov v Starej Turej po ča-
sovke na Bradlo rozhodli urobiť časovku na Veľkú Javorinu 
s cieľom vytvoriť priestor pre amatérskych cyklistov, kedy 
by sa zišli priaznivci cyklistiky a ukončili sezónu pod Veľkou 
Javorinou. Spočiatku pretekári pochádzali z Myjavy, Starej 
Turej a okolia, štartovalo sa v Lubine Hrnčiarovom, cieľ 
bol pri Holubyho chate. V roku 1991 prvýkrát štartovali aj 
horské bicykle (5 účastníkov), mali hromadný štart a rov-
nakú trasu ako cestné bicykle. V roku 1992 sa pripojili aj 
bežci, na pilotnom ročníku ich stálo na štarte 11 a absol-
vovali rovnakú trať ako športovci na kolesách. V roku 1993 
prvýkrát viedla trasa horských bicyklov cez Podkozince, 
poslednýkrát štartovali aj bežci. V roku 1994 prvýkrát mali 
horské bicykle cieľ pri vysielači. 

Od roku 2013 je organizátorom chatár Holubyho chaty 
Miroslav Martinček. Až do súčasnosti sa trasa oboch prete-
kov cestné aj horské bicykle nemenila.

M. Martinček, chatár na Holubyho chate

Výsledky 26.ročníka Javorinskej časovky:

Cestné bicykle
Kategória M1 muži do 18 rokov:
1. Vicen Erik – 27:17:73
2. Rojko Šimon – 28:19:35
3. Němý Krištof – 33:44:07
Kategória M2 muži do 18 – 35 rokov:
1. Mitošinka Róbert – 23:58:92
2. Michalec Marek – 25:06:34
3. Štvrtecký Jaroslav – 25:18:75
Kategória M3 muži do 36 – 45 rokov:
1. Meleg Richard – 26:38:41
2. Cigánek Martin – 27:13:58
3. Uchytil Martin – 27:21:31
Kategória M4 muži do 46 – 55 rokov:
1. Buchtík Jaroslav – 27:02:80
2. Slezák Jozef – 27:42:21
3. Bezový Alexander – 37:06:63
Kategória M5 muži nad 56 rokov:
1. Durec Miroslav – 32:50:19
2. Klíma Zdeněk – 33:20:70
3. Juráš Pavol – 33:40:72
Kategória Z2 ženy do 18 – 35 rokov:
1. Šimková Ivana – 34:38:18
2. Dobrowolska Katarína – 53:01:95

Horské bicykle
Kategória M1 muži do 18 rokov:
1. Svatík Daniel – 31:06:66
2. Čajka Šimon – 51:21:24
3. Gašparík Jakub – 58:49:56
Kategória M2 muži do 18 – 35 rokov:
1. Podpera Tomáš – 31:42:77
2. Kimlička Michal – 33:39:92
3. Baur Slavomír – 36:01:66
Kategória M3 muži do 36 – 45 rokov:
1. Hulka Roman – 31:20:83
2. Milota Miroslav – 33:57:50
3. Viselka Miroslav – 36:05:87
Kategória M4 muži do 46 – 55 rokov:
1. Buchtík Jaroslav – 31:02:73
2. Bureš Václav – 35:15:05
3. Popelka Stanislav – 37:33:77 
Kategória ženy MIX:
1. Milotová Pavlína – 42:17:94
2. Hrivnáková Helena – 54:33:06
3. Šimovičová Lenka – 1:13:13:44
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Prípravný turnaj v basketbale žien
Na prelome prázdnin a škol-
ského roka na domácej pôde v 
Starej Turej prebehol turnaj žien. 
Mal poslúžiť ako prvá previer-
ka pred otvorením novej sezóny 
2013/2014 v medzinárodnej slo-
vensko-rakúskej súťaži ASWBL. 
Ako hostiteľské družstvo sme sa 
chceli ukázať v dobrom svetle, 
tak na ihrisku ako i po organi-
začnej stránke. 

Turnaja sa nakoniec zúčastnilo 5 
družstiev. Menovite to boli – MBK 
Stará Turá, Filozof Bratislava, BAM 
Poprad, BK ŠKP 08 Banská Bystrica, 
BC Vienna 87, Basket Flames 
Vienna. Na poslednú chvíľu sa z tur-
naja odhlásil druhý viedenský tím 
Basket Flames Vienna.

Družstvo našich dievčat po 
predchádzajúcej sezóne prešlo via-
cerými zmenami. Niektoré hráčky sa 

rozhodli viac nepokračovať s druž-
stvom a naopak do družstva prišli 
nové hráčky z partnerského klubu 
BKM Piešťany. Ďalšou zmenou bol 
príchod nového trénera Michala 
Kubalu. Pokračuje tak spoločný 
projekt oboch klubov, na vrcho-
le ktorého je extraligové družstvo 
Piešťanských Čajok. Dievčatá tak 
majú obrovskú príležitosť sa po-
sunúť v basketbale ďalej.

 Otváracím zápasom turnaja bol 
zápas našich dievčat s tímom BK 
ŠKP 08 Banská Bystrica. Na úvod 
nás tak čakal ťažký súper, ktorého 
kostru tvoria hráčky, ktoré v minulej 
sezóne získali pre Banskú Bystricu 
majstrovský titul v kategórii junio-
riek. Zápas ponúkol v prvom pol-
čase vyrovnaný, bojovný basketbal. 
Napriek snahe a nasadeniu sme sa 
však nevyvarovali taktických chýb, 
ktoré dokázala využiť v prospech 

súpera najmä hráčka Katarína 
Urbániová, ktorej výkony jej napo-
kon priniesli ocenenie ALL-STARS 
turnaja. Tretia štvrtina nakoniec na-
klonila misky váh na stranu Banskej 
Bystrice. Ku cti našich dievčat slúži, 
že sa aj napriek nepriaznivému sta-
vu nehodlali vzdať a bojovali až do 
konca. Stretnutie skončilo výsled-
kom 70:84 v náš neprospech. 

Sobota ponúkla divákom naše 
dva zápasy. Na úvod sme sa stretli 
s nevyspytateľným a vždy v dobrej 
nálade hrajúcim družstvom Filozof 
Bratislava. Ten je poskladaný z ve-
kovo síce starších hráčok, spoločne 
však hrajú už viacero rokov, tak-
že predstavujú skúseného a dobre 
zohratého protivníka. Od začiatku 
stretnutia sme sa na nich snažili 
vybehnúť s celoplošnou obranou, 
ktorou sme im chceli znepríjem-
niť prechod do útoku. Snažili sme 
sa ich ubehať, čo sa nám 3 štvrti-
ny čiastočne darilo. Vypracovali 
sme si sľubný náskok, ktorý však 
tím Filozofu Bratislava v poslednej 
štvrtine vytrvalo okresával. Zápas 
sa nám podarilo doviezť do úspeš-
ného konca, a tak sme zaznamenali 
prvé víťazstvo v domácom divácky 
veľmi prajnom prostredí. Konečný 
výsledok MBK Stará Turá vs Filozof 
Bratislava 69:63. 

Večerný zápas ponúkol jeden 
z najlepších zápasov turnaja, a to 
duel BC Vienna 87 : MBK Stará 
Turá. Vyrovnaný priebeh celého 

zápasu až do poslednej štvrtiny, vý-
borná atmosféra, o ktorú sa posta-
rali domáci fanúšikovia a bojovný 
výkon dievčat, ktoré statočne vzdo-
rovali skúsenému takticky i výškovo 
vyspelejšiemu tímu. O zaslúženom 
víťazstve BC Vienna 87 rozhodla 
napokon 4. štvrtina, kde nás súper 
porazil zlepšenou osobnou obra-
nou. U dievčat sa postupne začala 
prejavovať únava z predošlých zá-
pasov a nepodarilo sa nám tak do-
tiahnuť duel do úspešného konca. 
Zápas skončil výsledkom 66:54 v náš 
neprospech.

V poslednom zápase sme sa stre-
tli s tímom BAM Poprad. Družstvo 
Popradu je podobne ako v našom 
prípade tvorené mladými hráčka-
mi, preto sa očakávalo stretnutie 
s vysokou intenzitou a nasadením. 
Hneď od začiatku bolo našou sna-
hou vypracovať si mierny náskok. 
To sa nám podarilo a počas celého 
zápasu sme ho už nepustili. Zápas 
sme vyhrali s 16 bodovým násko-
kom v pomere 49:65.

Záverom treba poďakovať diev-
čatám za odvedený výkon, za nasa-
denie a vôľu víťaziť. Treba poďakovať 
divákom, ktorí svojim povzbudzo-
vaním pomáhali prekonať nervozitu 
a hnali ich dopredu. Napokon tre-
ba poďakovať všetkým organizáto-
rom za to, že pripravili pre družstvá 
pekný turnaj v domácej a priateľskej 
atmosfére. 

Michal Kubala, tréner

Wushu deti – nábor
Začiatkom školského roka sa deťom 
rozbehli nielen školské povinnosti, 
ale i možnosti na pohybové krúžky. 
Septembrové stredy a piatky patri-
li mladým športovým nadšencom, 
ktorí prišli na nábor wushu – kung 
fu pre deti, kde sa v prvom rade od-
reagujú od školských povinností 
a získajú pohybové zručnosti.

Tréner Ján Okrucký s asistent-
mi a staršími cvičencami predviedli 
„nováčikom“ základy wushu ako sú 
postoje, zostavy, sústredenosť a po-
dobne. Deti sa ihneď mohli pripojiť 
a vyskúšať si cvičenie s ostatnými. 

Sme veľmi radi, že si deti i rodičia 
našli čas a prišli na náš nábor.

Wushu centrum Stará Turá tiež 
pripravila dňa 11.9.2013 ukážky pre 
1. a 2. ročník ZŠ, kde si vo forme 
súťaží mohli deti vyskúšať tiež zák-
lady wushu. Deti boli veľmi aktívne 
a šikovné. Týmto chceme poďako-
vať pani riaditeľke i triednym učiteľ-
kám, že nám umožnili prezentovať 
sa pred najmenšími deťmi, čo je zá-
kladom pre výchovu a výcvik úspeš-
ných medailistov.

Deti sa budú počas roka 
zúčastňovať rôznych súťaží 

v spolupráci s inými klubmi, vrátane 
Majstrovstiev Slovenska vo wushu, 
ktoré sú každoročne konané v na-
šom meste. Tu môžu cvičenci pred-
viesť svoju šikovnosť a získať pre 

klub i naše mesto dobré meno,  pre 
seba nové skúsenosti a motiváciu.  

Tešíme sa na nové športové 
talenty.

  Wushu centrum Stará Turá

Pietna spomienka 
na mestskom cintoríne

Mesto Stará Turá a staroturianske cirkevné 
zbory Vás pozývajú na ekumenickú spomienku 

pri príležitosti Pamiatky zosnulých, ktorá sa 
uskutoční v stredu 31. októbra 2013 

o 15.00 hod. v Dome smútku Stará Turá.
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KALENDÁR ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ V SEZÓNE 2013/2014
Mestský basketbalový klub

Zápasy družstiev MBK Stará Turá v sezóne 2013/2014, ktoré sa 
odohrajú v športovej hale na štadióne v Starej Turej:

12.10.2013 1. liga, MBK S. Turá vs. Filozof Bratislava
13.10.2013 1. liga, MBK S. Turá vs. BK Petržalka B
26.10.2013 kadetky, MBK S. Turá vs. BK Slovan Bratislava
27.10.2013 kadetky, MBK S. Turá vs. ŠBK Šamorín
2.11.2013 staršie žiačky, MBK S. Turá vs.BK AŠK Slávia Trnava
3.11.2013 staršie žiačky, MBK S. Turá vs. BKM Junior UKF Nitra
9.11.2013 staršie mini, MBK S. Turá vs. BK Slovan Bratislava
23.11.2013 1. liga, MBK S. Turá vs. BK ZŠ Zvolen
24.11.2013 1. liga, MBK S. Turá vs. Banská Bystrica
23.11.2013 kadetky, MBK S. Turá vs. BKŽ Levice
24.11.2013 kadetky, MBK S. Turá vs. BK ZŠ Zvolen
7.12.2013 staršie mini, MBK S. Turá vs. ŠBK Šamorín
14.12.2013 staršie žiačky, MBK S. Turá vs. BKŽ Levice
21.12.2013 1. liga, MBK S. Turá vs. SVS Post Schwechat
21.12.2013 staršie žiačky, MBK S. Turá vs. BKŽ Levice
22.12.2013 1. liga, MBK S. Turá vs. BC Vienna 87
18.1.2014 1. liga, MBK S. Turá vs. UBI Graz
18.1.2014 staršie mini, MBK S. Turá vs. ŽBK Lokomotíva Sereď
25.1.2014 staršie žiačky, MBK S. Turá vs. BK Slovan Bratislava
26.1.2014 staršie žiačky, MBK S. Turá vs. BK Petržalka
15.2.2014 1. liga, MBK S. Turá vs. BK Duchess Klosterneuburg
16.2.2014 1. liga, MBK S. Turá vs. Basket Flames Vienna
29.3.2014 1. liga, MBK S. Turá vs. BK Petržalka B
29.3.2014 staršie mini, MBK S. Turá vs. BK Klokani Ivánka pri Dunaji
12.4.2014 1. liga, MBK S. Turá vs. Banská Bystrica
13.4.2014 1. liga, MBK S. Turá vs. Filozof Bratislava
26.4.2014 1. liga, MBK S. Turá vs. BK ZŠ Zvolen

Rozlosovanie kategórie mladšie mini nebolo do termínu uzávier-
ky spravodajcu známe. Začiatky zápasov budú uverejňované na 
internetovej stránke Mestského basketbalového klubu Stará Turá 
– www.mbkstaratura.sk a na informačnej tabuli v Športovej hale 
na štadióne.

Mestský futbalový klub

Majstrovské futbalové zápasy MFK Stará Turá na Mestskom futba-
lovom štadióne v prvej polovici sezóny 2013/2014:

OKTÓBER 2013
MUžI (V. liga - SEVER):
06.10.2013 o 14:30 h. MFK S. Turá - TJ Nový Život Veľké Uherce
20.10.2013 o 14:00 h. MFK S. Turá - TJ Slovan Zemianske Kostoľany
DORAST (V. liga - SEVER):
13.10.2013 o 12:00 h. MFK S. Turá - TJ Družstevník Opatová n. Váhom
27.10.2013 o 11:30 h. MFK S. Turá - TJ Družstevník Dubodiel
STARŠÍ žIACI (I. trieda):
6.10.2013 o 10:00 h. MFK S. Turá - OFK Drietoma
20.10. 2013 o 10:00 h. MFK S. Turá - TJ Slovan Trenčianska Turná

NOVEMBER 2013
MUžI (V. liga - SEVER):
3.11.2013 o 13:30 h. MFK Stará Turá - TJ Vápeč Horná Poruba
DORAST (V. liga - SEVER):
10.11.2013 o 11:00 h. MFK Stará Turá - TJ Žiar Papradno
STARŠÍ žIACI (I. trieda):
3.11.2013 o 10:00 h. MFK Stará Turá - TJ Slovan Dolná Súča

Stolnotenisový klub Stará Turá

Prehľad domácich zápasov Stolnotenisového klubu Stará Turá 
v priestoroch športovej haly na štadióne v Starej Turej: 

3. liga - STK Stará Turá "A"
12.10.2013 10:00 STK Prievidza
 15:00 STK Tevos Partizánske B
23.11.2013 10:00 Karpatia Prievidza
 15:00 Polstrav Bystričany B
14.12.2013 10:00 STK EURO Drietoma
 15:00 MKST Nová Dubnica B
11.1.2014 10:00 TTC Považská Bystrica 
 15:00 ŠKST Dubnica n/V
22.2.2014 10:00 Keraming-Kubran Trenčín B
 15:00 STK Malé Chlievany
8.3.2014 10:00 STK Nové Mesto n/V B
5.4.2014 10:00 ObSK UNIMAT Lazany
 15:00 ObSK UNIMAT Lazany B

5. liga - STK Stará Turá "B"
6.10.2013 10:00 Sokol Chocholná
20.10.2013 10:00 ŠKM Nové Mesto n/V
25.10.2013 18:00 STK EURO Drietoma C
3.11.2013 10:00 STK EURO Drietoma B
17.11.2013 10:00 TJ Spartak Myjava
1.12.2013 10:00 Keraming-Kubran Trenčín E
8.12.2013 10:00 STK Trenčianske Bohuslavice

1. divízia starších žiakov
27.10.2013 9:00 STK Stará Turá - ŠKST Bošany
  STK Stará Turá - KST DRIVE Trenč. Jastrabie

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ lIGY

Mestská stolnotenisová liga
Mestská stolnotenisová liga je otvorená pre všetky vekové kategórie, 
hrá sa v stolnotenisovej herni v športovej hale od novembra 2013 
do marca 2014. Súťaž hrajú dvojčlenné družstvá, systémom každý 
s každým s odvetou. Štartovné na jedno družstvo je 40 €. V stretnutí 
sa odohrá najskôr štvorhra, potom 4 dvojhry. Hrací deň je piatok, 
prípadne utorok (záleží od počtu prihlásených a od vylosovania). 
Po ukončení súťaže poriada klub turnaj jednotlivcov o majstra 
mestskej stolnotenisovej ligy. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 
konca októbra priamo na štadióne, alebo na e-mail: jaroslavdzu-
ro@gmail.com.

Mestská futsalová liga
Mestská futsalová liga začína tradične na konci novembra začiatkom 
decembra 2013. Presný dátum ešte nie je určený, bližšie informácie 
zistíte v novembri u Ľuboša Maroňa, t. č. 0905 329 844. 

Mestská kolkárska liga
Mestský kolkársky klub Stará Turá každoročne organizuje Mestskú 
kolkársku ligu, kde si môžu zmerať sily neregistrovaní priaznivci 
kolkárskeho športu. Tohtoročný v poradí už 19. ročník v súťažnom 
ročníku 2013/2014 začne 5. októbra a skončí až v marci budúceho 
roku. Všetky informácie ohľadom rozlosovania a jednotlivých pri-
hlásených tímov na internetovej stránke http://mkkstaratura.sk.
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Kadetky vyhrali turnaj v Havířove
V dňoch 6. až 8. septembra 
vycestoval náš novo zlože-
ný tím kadetiek na turnaj do 
Havířova. V základnej skupine 
sme najprv po kvalitnom výkone 
porazili Olomouc 72:29, neprí-
jemné družstvo z Poľska 74:33 
a najslabšieho súpera HB Praha 
61:30. V tomto poslednom zápa-
se sme podali veľmi zlý výkon. 
Naše hráčky súpera totálne pod-
cenili a išli na pol plynu. Práve 
z tohto dôvodu prišli aj zranenia. 
Našu skupinu sme teda hladko 
vyhrali a čakal nás v semifinále 
ťažký súper - družstvo Serede. 
Proti Seredi sme začali vynika-
júco a už v prvej štvrtine sme vy-
hrávali dvojciferným rozdielom. 
Lenže dostali sme sa do obrov-
ských problémov s faulmi, keď 
tri naše hráčky mali v prvej štvr-
tine po 3 fauly. Zabrala nám ale 
naša omladina a staršie žiačky 
hrajúce v tejto kategórii udrža-
li náskok. Čoskoro sa nám Ema 
vyfaulovala a začínal byť pod 
košom problém. V tomto zápa-
se to ale Radka dirigovala veľmi 
dobre a v napínavej koncovke 
sme vydreli víťazstvo 61:56. Vo 
finále nás čakal nám dobre zná-
my súper z Prostějova. Zápas bol 
dlho vyrovnaný. Bol poznačený 

tým, že to bol posledný zápas 
turnaja a oba tímy toho už mali 
dosť. Zápas sme v celku z prehľa-
dom uhájili do víťazného konca 
a vyhrali sme 59:43. Víťazstvo na 
turnaji si ceníme a veríme, že nás 
nakopne k dobrým výsledkom 
v našej súťaži. 

Do all stars päťky sa do-
stala Ema a MVP turnaja bola 
vyhlásená Radka. Za predve-
dené výkony ďakujem všetkým 
hráčkam. O víťazstvo sa priči-
nili: Ema, Radka, Miška, Katka, 
Domča, Sima, Stanka, Lucka, 
Aďa, Nata, Rebeka a Alica. 

Všetky výsledky nájdete na webe 
turnaja: http://www.bkhavirov.
cz/clanek/116686/vysledky-
-turnaje-o-pohar-mesta-havi-
rova-6-8-9-2013/

hl. tréner - Tomáš Kačmarik

DETSKÉ INTERIÉROVÉ IHRISKO!
KDE? DK Javorina (vchod z ľavej strany)

KEDY? 
PO – PIA: 9.30 - 12.30 15.00 - 18.30 

SO: 9.30 - 12.30 15.00 - 18.30 
 NE: 15.00 - 18.30

maximum zábavy pre Vaše dieťa 
pohodlné posedenie pre Vás 

možnosť detskej oslavy v Lapajkovi

PROGRAM
3.10.2013 MOTÝlIKOVÁ PÁRTY 17.00 hod. (zumba, súťaž, šikovné ručičky)
7.10.2013 oslava "lAPAJKO 1 rok" 17.00 hod. (zumba, súťaž, šikovné ručičky)
17.10.2013 JEžURKOVÁ PÁRTY 17.00 hod. (zumba, súťaž, šikovné ručičky)
24.10.2013 PAVÚČIKOVÁ PÁRTY 17.00 hod. (zumba, súťaž, šikovné ručičky) 
31.10.2013 lISTOVÁ PÁRTY   17.00 hod. (zumba, súťaž, šikovné ručičky)
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Dom kultúry Javorina 
a mesto Stará Turá

TEŠÍME SA SPOLU S VAMI:
•  na ukážky a výrobky 

remeselníkov

•  na chutné báleše, langoše, 
moravské buchty, guláš, 
lokše, palacinky, oblátky ...

KOPANIČÁRSKY 
JARMEK

jesenný remeselnícky trh s heslom  
„Zachovaj a uč“

Piatok 25. októbra 2013
v Dome kultúry Javorina Stará Turá

10.00 - 18.00 hod.
REMESELNÝ TRH
+ tvorivé dielne

ĽUDOVÁ HUDBA MALÝ TURANČEK BUDE HRAŤ LEN PRE VÁS

Dom kultúry Javorina 
a mesto Stará Turá

Krásna spomienka na jarmok Vám zostane v podobe 
umeleckej fotografie – v turanskom kroji a v dobovej 

izbičke. Čas fotenia od 14:00 do 17:00 – II. posch. DK Javorina

Mýto (0,50 eur dospelý návštevník) bude o 17.00 hod. zlosované

Zapojte sa do súťaže 
o najzaujímavejší 
výrobok z dyne, 

vyhodnotenie o 16.00 hod.


