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

C 
ŽA

BK
A Burza detských kníh, hračiek 

a dopravných prostriedkov
17. – 18. november, MC Žabka

Maškrtníček
21. november, 17.00 h, MC Žabka

KU
LT

ÚR
A

Koncert „Pieseň, 
ktorá prebúdza“
15. november, 18.00 h, DK Javorina

Koncert Kysuckého prameňa
16. november, 16.00 h, DK Javorina

Zóna bez peňazí
29. november, DK Javorina

Muzikál „Taká zvláštna noc“
30. november, 18.00 h, 
DK Javorina

Farebná príloha
Zoznam kandidátov 

na poslancov MsZ 

a kandidátov na 

primátora mesta!

Veci verejné a výchova
Ako sa hovorí, zvolebnieva sa. 
Predvolebná kampaň kandidátov finišu-
je a i my v CVČ cítime, že v domácnos-
tiach sa viac hovorí o veľkej akcii zvanej 
VOĽBY. Názory, ktoré deti (najmä tie 
menšie) prezentujú, sú nielen známkou 
toho, že deti vnímajú, o čom sa doma 
hovorí, ale že tomuto prikladajú i rov-
naký význam, aký tomu prikladajú ich 
rodičia. Vety: To je jasné, kto vyhrá... Aj 
tak sa nič nezmení ... Ja ani neviem, že 
budú voľby ... nevyjadrujú, že sa dieťa po 
zrelej úvahe rozhodlo mať takýto názor, 
len poukazujú na to, ako deti registrujú 
a preberajú výroky svojich rodičov, svoj-
ho najbližšieho okolia. 

Je dobré a prospešné riešiť pred deť-
mi otázku rodičovho názoru na veci ve-
rejné alebo nie? 

Z hľadiska výchovného je to veľmi 
prospešné, dá sa dokonca povedať – ne-
vyhnutné. Deti odmalička od svojich 
rodičov preberajú rôzne základné zruč-
nosti – učia sa chodiť, hovoriť, používať 
zubnú kefku či jesť príborom. K týmto 
zručnostiam patrí i mať a vyjadrovať svoj 
názor a postoj. Ak rodič neukáže svoj-
mu potomkovi, že s niečím súhlasí alebo 
nesúhlasí, že mu na niečom záleží alebo 
nezáleží, dieťa sa to nemá odkiaľ naučiť. 
Môže si síce o tom niečo prečítať, v škole 
sa môže dozvedieť, akú históriu a výz-

nam majú voľby, ako je dôležité vyjad-
riť svoju vôľu, no pokiaľ túto skúsenosť 
nemá dieťa z domu od svojich najbliž-
ších, tak týmto informáciám nebude pri-
kladať veľkú váhu. Ak dieťa odmalička 
vidí, že sa doma o voľbách diskutuje a že 
rodičia na voľby odchádzajú slávnostne 
upravení, je predpoklad, že sa takto bude 
správať v budúcnosti i ono. Ak však die-
ťa doma počúva, že ísť voliť je zbytočné, 
že aj tak jeden hlas (a práve môj hlas) 
nič neznamená, tak potom sú pre neho 
voľby naozaj len formálnym úkonom, 
ktorý je pre iných a ktorý si nezaslúži 
ani kúsok jeho pozornosti či času. Tento 
postoj, postoj byť ľahostajným, si berie 
do svojho budúceho, dospelého života 
a často odovzdáva toto posolstvo i svo-
jim potomkom. 

 Naše spoločenstvo je spoločenstvom 
demokratickým, čo znamená, že voľba 
medzi niečím a niečím je potrebná, dô-
ležitá a že je to jediná cesta, ktorá zabez-
pečuje chod našej spoločnosti. Ak ako 
rodič túto možnosť nevyužívam, odmie-
tam vyjadriť svoju mienku, vzdávam sa 
podieľať sa na správe vecí verejných, je 
to moja voľba a mám na ňu právo. No 
musím si zároveň uvedomiť a rátať s tým, 
že rovnaký postoj bude mať raz prav-
depodobne i moje dieťa, ktorému bude 
jedno, kto, ako a prečo určuje pravidlá, 

kto rozdeľuje zisk a príležitosti a kto roz-
hoduje o tom, ako a v akých podmien-
kach má a musí žiť.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Komunálne voľby 2014
15. novembraod 7.00 do 20.00 h, podľa volebných okrskov
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 18. 9. 2014   sa uskutočnilo 40. zasad-
nutie MsZ, ktoré  otvorila o 15.00 hod. vice-
primátorka  mesta Mgr. Soňa Krištofíková.

Po oficiálnom zahájení rokovania, dostali v úvo-
de slovo občania z Kozmonautovej ulice, ktorí 
boli prítomní na rokovaní vo veci návrhu VZN č. 
6/2014 - Nar. O podmienkach usmerňovania čin-
ností v oblasti obchodu a služieb na území  mesta 
Stará Turá. Podľa ich vyjadrenia pohostinstvo ani 
zákazníci nerešpektujú nariadenie mesta. Je tam 
často hluk v neskorých večerných hodinách, pre 
zlé parkovanie pred zariadením  sú obmedzení 
vodiči na tejto ulici. Poslanci po dlhšej diskusii 
odsúhlasili skrátenie doby prevádzkových hodín 
pre toto pohostinské zariadenie do 21.00 hod. 
s tým, že občania budú monitorovať dodržiavanie 
prijatého nariadenia a v prípade, že sa situácia 
nezlepší, skrátia čas prevádzky do 18.00 hod.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• dodatku č. 7 k zmluve o zverení majetku do 

správy Technických služieb, m. p. o., Stará 
Turá,

• dodatku č. 3 k zmluve o zverení majetku mesta 
Stará Turá do správy ZUŠ Stará Turá,

• dodatku č. 4 k zmluve o zverení majetku mes-
ta Stará Turá do správy Materskej škole Stará 
Turá,

• dodatku č. 4 k zmluve o zverení majetku mes-
ta Stará Turá do správy Základnej škole Stará 
Turá.

b) žiadosť
• Poľovníckeho združenia Stará Turá o postúpe-

nie práva poľovníctva,
• Michala Roháčka, bytom Stará Turá o odkú-

penie pozemku,
• spoločnosti TEXO PARTNER, a. s., Bratislava 

o zriadenie vecného bremena,
• Mgr. Petra Čuláka, Stará Turá o zriadenie vec-

ného bremena,
• STINEX, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom 

o zmenu Zmluvy o uzatvorení budúcej zmlu-
vy č. 71/maj/2012,

• STINEX, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom o pre-
nájom pozemku parc. č. 437/3 na výstavbu no-
vého bytového domu s 11. b. j. a prenájom častí 
z pozemkov parc. č. 446/16 a parc. č. 446/24, 
ktoré sú potrebné na výstavbu parkoviska.

c) zámer
• odpredaja pozemku na základe žiadosti Petra 

Gažoviča a manželky Ivety, bytom Stará Turá,
• prenájmu časti pozemku parc. č. 1583/28 pre 

Petra Gažoviča, bytom Stará Turá.
c) ponuku
• Eleny Žemlovej, bytom Stará Turá a Andrey 

Žemlovej, bytom Mníchov na darovanie      
pozemkov.

Nebola schválená žiadosť:
• Vladislavy Bednárikovej, bytom Stará Turá 

o zriadenie vecného bremena na pozemkoch,
• spoločnosti ICS Systems, s. r. o., Stará Turá 

o spoluprácu spočívajúcu v uložení ich HDP 
chráničiek v rámci rozkopávky jednotlivých 
ulíc.

Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie:
• informáciu Úradu práce, soc. vecí a  rodiny 

Nové Mesto nad Váhom k žiadosti mesta Stará 
Turá o odkúpenie štyroch garáží,

• návrh zmluvy o  uzavretí budúcej zmluvy 
medzi mestom Stará Turá a  spoločnosťou 
STINEX, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom.

V ďalšej časti rokovania schválili poslanci návrh 
zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá 
na rok 2014 rozpočtovým opatrením, ktorým sa:
Zvýši prebytok bežného rozpočtu o  sumu 
109 657 €:
• zvýšením príjmov bežného rozpočtu o sumu 

114 673 €
• zvýšením výdavkov bežného rozpočtu 

o 5 016 €
Zvýši schodok kapitálového rozpočtu o sumu 
109 657 €:
• znížením príjmov kapitálového rozpočtu 

o sumu 113 036 €
• znížením výdavkov o sumu 3 379 € 
 
Poslanci vzali na vedomie aktualizáciu pohľadá-
vok a záväzkov mesta k 30. 6. 2014, vyhodnotenie 
plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2014 
ako i jeho príspevkových organizácií DK Javorina 
a Technických služieb. Ďalej vzali na vedomie in-
formácie o plnení hospodárskeho plánu dcérskych 
spoločností Lesotur, s. r. o., TECHNOTUR, s. r. o., 
Regionálnej vodárenskej spoločnosti AQUATUR, 
ako i spoločnosti s účasťou mesta Mestský športový 
areál, s. r. o. Na vedomie vzali i správu z kontroly 
po XXXVIII. zasadnutí MsZ.
Športovým klubom mesta boli schválené dotácie 
na 1. časť sezóny 2014/2015 nasledovne:
Mestský futbalový klub 5 409,22 €
Wu-shu centrum Stará Turá 1 525 € 
Mestský kolkársky klub 1 812,74 €
Mestský basketbalový klub 5 000 €
Stolnotenisový klub Stará Turá 1 055,44 €
Spolu za kvant. a kvalit. ukazovatele: 14 802,40 €

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kon-
trolnej činnosti hlavnej  kontrolórky mesta na 
obdobie september – december  2014 ako i návrh 
na poverenie hlavnej kontrolórky  na vykonávanie 
kontrolnej činnosti. Ďalej mestské zastupiteľstvo 
schválilo:
• VZN č. 5/2014 – Nar. O nakladaní s nájomný-

mi bytmi na Ulici Hlubockého číslo súpisné 
676/1 z dôvodu, že v roku 2014 nebola poskyt-
nutá mestu Stará Turá dotácia a úver na kúpu 
bytového domu. VZN je potrebné pre podanie 
novej žiadosti,

• úpravu nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti pre 
rok 2015 v spoločnosti TECHNOTUR, s. r. o.,

• návrh na odsúhlasenie podania žiadosti o po-
skytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja 
športu na rok 2014 za účelom realizácie pro-
jektu „Prestavba ľadovej plochy na futbalové 
tréningové ihrisko“. Cieľom tohto projektu je 
vytvoriť bezpečný, komfortný a verejnosti do-
stupný priestor pre pohybovú aktivitu určený 
predovšetkým deťom, mládeži a športovým 
klubom v športovom areáli mesta Stará Turá.,

• odpredaj rodinného domu na Ul. Družstevnej 
č. 431 v Starej Turej pre Milana Medňanského 
na základe výsledku verejnej obchodnej súťaže.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Mesto Stará Turá
ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zastúpe-
né primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom, v zmysle 
§ 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-

skorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie miesta 

riaditeľa(ky) 
Materskej školy, 

Ul. Hurbanova 142, 916 01 Stará Turá 
s termínom nástupu 1. 1. 2015

Kvalifikačné predpoklady:
• splnenie kvalifikačných predpokladov na 

výkon pedagogickej činnosti podľa záko-
na č. 317/2009 Z. z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov 

• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej 
činnosti

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• absolvovanie prípravy vedúcich pedagogic-

kých zamestnancov (možnosť doplniť po 
vymenovaní)

• znalosť legislatívy školského zariadenia 
s právnou subjektivitou

• osobnostné a morálne predpoklady

• komunikačné a organizačné schopnosti

• základná znalosť problematiky riadenia 
a ekonomiky

• znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania

• štruktúrovaný profesijný životopis

• overené kópie dokladov o dosiahnutom 
vzdelaní

• výpis z registra trestov (nie starší ako 
3 mesiace)

• písomný návrh koncepcie rozvoja MŠ v Starej 
Turej v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR 
č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

• písomný súhlas uchádzača so spracovaním 
jeho osobných údajov na účely výberového 
konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona NR SR 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Písomné prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú 
obsahovať požadované doklady, nebudú vo vý-
berovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie 
o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie 
uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.

Prihlášky s označením „VK –  riaditeľ MŠ – 
NEOTVÁRAŤ“ je možné podať osobne na 
sekretariáte MsÚ alebo zasielať na adresu: 
Mestský úrad, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá 
najneskôr do 7. novembra 2014 do 12.00 
hodiny.

V Starej Turej dňa 15. 10. 2015

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta
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Výzva pre občanov na sídlisku Drahy 
(ktorá platí pre všetkých občanov!)

Žiaľ, aj napriek neustálemu upozorňovaniu 
občanov mesta na nedodržiavanie zásad 
nakladania s odpadom, množia sa prípady, 
kedy je veľkorozmerný, biologický či nebez-
pečný odpad nesprávne uložený tam, kam 
nepatrí. Jedným z takýchto prípadov je aj 
pravidelné nedodržiavanie zásad nakla-
dania s biologickým odpadom na sídlisku 
Drahy – časť Kórea. 

Počas roka sa tu pravidelne objavuje bio-
odpad, ktorý sem nepatrí. Chápeme, že 
v domoch vzniká väčšie množstvo biood-
padu, ale tento môžu občania dvakrát roč-
ne odovzdať zdarma, keď Technické služby 
mesta realizujú jesenné dni čistoty. Inak je 

potrebné, aby si tento odpad občania od-
niesli do Zberného dvora, kde ho zamest-
nanci TSST berú celoročne.

Adresa a prevádzkové 
hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 07:00 – 13:30
STREDA: 07:00 – 17:00
SOBOTA: 08:00 – 12:00

Možno sa pýtate, prečo by ste bioodpad 
odvážali do zberného dvora, keď ho môžete 
bezplatne nechať v tichosti a tme pri smet-
ných nádobách. Žiaľ, v konečnom dôsled-
ku predražíte cenu za odvoz odpadu pre 

všetkých a teda aj pre seba. Určite si tým 
nepolepšíte ani svoje susedské vzťahy, pre-
tože občania, ktorí bývajú pri smetných ná-
dobách sa musia na neporiadok okolo nich 
pozerať počas celého dňa. A verte, že niekto 
zo susedov Vás môže i uvidieť a nahlásiť. 
Veľmi často sa TSST snažia vypátrať oso-
bu, ktorá odpad uložila na zakázané mies-
ta. Takéto ukladanie odpadu je považované 
za vytváranie čiernych skládok a je posti-
hované ako porušenie VZN o  odpadoch 
a zákona o odpadoch. Buďme preto prosím 
ohľaduplní k svojmu okoliu, životnému pro-
strediu a v konečnom dôsledku aj k svojim 
peňaženkám.

Lívia Boorová

Systém sociálneho zabezpečenia v SR (1. časť článku)

Počas svojho života sa stretávame s množstvom životných udalostí. 
Niektoré môžu byť pre nás priaznivé, bez akýchkoľvek následkov 
a naopak sú udalosti, ktoré majú na nás a na našu rodinu zlý 
dopad. Každá sociálna udalosť je životnou udalosťou. Sociálnou 
udalosťou sa stáva, až keď tento jav nesie so sebou určité dôsled-
ky a na jej prekonanie je potrebná sociálna pomoc. Ak dochádza 
u občana k vzniku akejkoľvek sociálnej udalosti, vzniká mu právo 
na určitý druh ochrany.

Iste ste sa už stretli s  nejakou 
formou pomoci v  takýchto ži-
votných chvíľach alebo ste 
o  nej aspoň počuli, preto aby 
ste sa v tejto problematike ľah-
šie zorientovali, chceme vám 
v krátkosti priblížiť celý systém 
sociálneho zabezpečenia v SR.  

Systém sociálneho 
zabezpečenia 
(sociálnej ochrany) 
ako nástroj sociálnej politiky 
nášho štátu predstavuje istú for-
mu pomoci. Zahŕňa v sebe súbor 
inštitúcií, zariadení a opatrení, 
prostredníctvom ktorých pomá-
ha pri predchádzaní, zmierňo-
vaní a odstraňovaní sociálnych 
udalostí. 

Sociálne zabezpečenie na 
Slovensku má tri základné 
formy:
1. sociálne poistenie,
2. štátna sociálna podpora,
3. sociálna pomoc a  sociálne 

služby.

Sociálne poistenie zabezpeču-
je finančne jednotlivcov alebo 
rodiny pri výskyte životných 
udalostí, ako je strata príjmu zo 
zárobkovej činnosti v  prípade 
materstva, choroby, ošetrova-
nia člena rodiny, invalidity, sta-
roby a  straty živiteľa. Sociálne 
poistenie v sebe zahŕňa nemo-
censké, dôchodkové, úrazové 
a garančné poistenie a poistenie 
v nezamestnanosti.

Štátna sociálna podpora po-
skytuje finančnú podporu 
jednotlivcom alebo rodinám 
v špecifických životných situá-
ciách. Ide o rodinné dávky finan-
cované zo štátneho rozpočtu, 
prostredníctvom ktorých sa štát 
priamo podieľa na riešení nie-
ktorých životných situácií ako: 
prídavok na dieťa, rodičovský 
príspevok, príspevok na sta-
rostlivosť o dieťa, príspevok pri 
narodení dieťaťa, príspevok pri 
narodení viacerých detí súčasne, 
príspevok na pohreb, príspevky 
pri zverení dieťaťa do náhradnej 
starostlivosti, náhradné výživné.
Sociálna pomoc sa uplatňuje 
v situáciách, keď sa občan do-
stal do stavu, keď si sám nevie 
zabezpečiť starostlivosť o svoju 
osobu. Predstavuje systém ná-
hradných zdrojov najčastejšie 
v situáciách hmotnej a sociálnej 
núdze. V jej rámci sa poskytujú 
dávky v hmotnej núdzi, peňažné 
príspevky na kompenzáciu ťaž-
kého zdravotného postihnutia 
a sociálne služby jednotlivcom 
ale i  rodinám, ktorí sú znevý-
hodnení z  rôznych dôvodov 
(napr. hmotná núdza, nepriaz-
nivý zdravotný stav, strata býva-
nia a i.).  

V  nasledujúcich číslach 
Staroturianskeho spravodajcu 
vám prinesieme články o soci-
álnej pomoci a sociálnych služ-
bách, ktoré Mesto Stará Turá 
poskytuje svojim občanom.  

Ivona Barbušinová, Sociálne 
oddelenie MsÚ
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Staroturiansky lukostrelec štvrtý 
na majstrovstvách Európy
Lukostreľba je jednou z najstarších olym-
pijských disciplín. V súčasnosti sa v Európe 
teší veľkej popularite, pretože je to technic-
ký šport, ktorý si vyžaduje najmä zručnosť. 
Môžu sa jej venovať starší i mladší športov-
ci, ženy aj muži. Lukostreľbu rozoznávame 
terčovú, terénnu a 3D. Rôzne sú aj luky, 
ktorými sa strieľa.

Staroturianec Ľubomír Málek, mnohým známy 
najmä ako náčelník staroturianskej polície, ale aj 
ako vášnivý sokoliar sa venuje lukostreľbe iba pár 
rokov, no jeho úspechy sú obdivuhodné. V sep-
tembri sa zúčastnil majstrovstiev Európy v 3D lu-
kostreľbe „European 3D ArcheryChampionships 
World Arechery Europe (WAE) v  Talinne 
v Estónsku. Majstrovstiev sa zúčastnilo 218 sú-
ťažiacich z 21 krajín Európy. Zo Slovenska prišiel 
5 členný tím, v ktorom bol Ľubo a napríklad aj 
Rado König z Myjavy. 

Pri 3D lukostreľbe ide o akúsi simuláciu po-
ľovačky. Strieľa sa na plastové modely zvierat 
v  životnej veľkosti v  rôznych vzdialenostiach, 
v rôznych polohách a v rôznom prostredí. Strelec 
musí mať dobrú techniku streľby a musí vedieť 
odhadnúť i vzdialenosť makety. Na trafenie terča 
má iba jeden šíp. 

Počas prvých dvoch dní majstrovstiev sa všet-
kých 218 súťažiach pustilo do strieľania. Vytvorili 
štvorčlenné skupiny, kde sa navzájom kontrolova-
li a zapisovali body. Dokopy mali 96 šípov a podľa 
počtu bodov – strafení sa do terčov - sa umiestňo-
vali na jednotlivých priečkach. Po týchto prvých 
streľbách mohli postúpiť iba 16 najlepší. Ľubo sa 
umiestnil po prvých dvoch dňoch na 14. mieste 

a postúpil ďalej. Ostatní Slováci takéto šťastie ne-
mali. V ďalšom kole strieľali šestnásti najlepší na 
12 zvierat na 12 stanovištiach. Po sčítaní bodov 
mohla postúpiť ďalej iba polovica z nich, teda 
ôsmi najlepší strelci. Ľubo sa umiestnil na posled-
nom možnom postupovom 8. mieste a v ďalšom 
rozstreli  si vystrieľal postup do najlepšej štvorky 
z výborného 2. miesta. Už to bol veľký úspech pre 
našu malú krajinu, nakoľko bol historicky prvý 
Slovák, ktorý sa dostal do finále Majstrovstiev 
Európy. Vo finálovej streľbe sa strieľalo iba so 
štyrmi šípmi na štyri makety zvierat – ležiacu 
srnu, zajaca, rysa a medveďa.

Ako povedal sám Ľubo: „Je to veľa o šťastí. 
Dvojnásobný majster sveta skončil na tejto súťaží 
13. Dôležitá je aj psychika strelca, pretože stačí 
malé zaváhanie a terč netrafíš.“

Ľubo nakoniec skončil na 4. mieste a len tes-
ne mu ušla bronzová medaila. Aj tak je to však 
veľký úspech, pretože slovenský tím patril k tým 
v úvodzovkách chudobnejším. Mali oveľa slab-
šiu výbavu ako ostatné tímy, každý z nich prišiel 
v podstate sám za seba. Niektorí strelci mali svoj 
samostatný tím, kde nechýbal masér, psychológ 
a tréner, ktorý chodil so strelcom i na trať. Ľubo 
nikdy nemal trénera, všetko, čo dnes vie, sa naučil 
sám. Hovorí, že je však rád, že ho nikto nediri-
guje. Za všetky úspechy, ktoré dokázal, vďačí sám 
sebe a je určite obdivuhodné, že to dokázal i bez 
zázemia, aké majú niektorí zahraniční strelci. 

Čo sa týka súťaží v 3D lukostreľbe, toto nie je 
prvé medzinárodné podujatie, ktoré Ľubo navští-
vil. Obrok sa striedajú 3D majstrovstvá Európy 
a 3D majstrovstvá sveta. Minulý rok sa Ľubo zú-
častnil majstrovstiev sveta, ktoré boli na slnečnej 

Sardínii. Tu vybojoval takisto výborné 24. miesto.  
Tohto roku obhájil už 3-tí krát  titul Majster SR. 
V roku 2014 takisto pretekal v rámci strednej 
Európy na medzinárodných pretekoch, kde býva 
vždy okolo 80 –140 lukostrelcov. Celkovo sa tak 
zúčastnil na 26 pretekoch a na každom obsadil 
1. miesto.

  Je škoda, že takýto šport je na Slovensku 
v súčasnosti dosť podceňovaný a športovci, ktorí 
chcú reprezentovať našu republiku na takomto 
významnom podujatí, musia celú výpravu pla-
tiť zo svojho vrecka. Určite by sa im lepšie strie-
ľalo, ak by získali stabilného sponzora, ktorého 
by radi reprezentovali doma, ale aj za hranicami 
Slovenska. 

Ľubovi k úspechu gratulujeme a ďakujeme 
za úžasnú reprezentáciu  mesta Stará Turá, ale aj 
celého Slovenska.

Lívia Boorová, Foto: Archív ĽM

Európsky deň jazykov
Už 13 rokov si vždy 26. septembra pripomína-
me, aké dôležité je štúdium cudzích jazykov. 
Na našej škole sa učí angličtina ako prvý jazyk, 
ruština a nemčina ako druhý jazyk. V tento deň 
sa v mnohých mestách Európy konajú festivaly, 
stretnutia s pracovníkmi veľvyslanectiev, premie-
tajú sa filmy v pôvodnom znení, na školách sa 
konajú rôzne besedy, súťaže.

Aj v  našej škole učiteľky cudzích jazykov 
1. a 2. stupňa pripravili pre žiakov vedomostné 
súťaže, do ktorých sa zapojili všetci žiaci školy – 
lúštili krížovky, odpovedali na otázky týkajúce sa 
jazykov Európy, geografie Európy, spievali, ale aj 
tancovali. Pri plnení úloh sme si  užili veľa zábavy.

Všetci veľmi dobre vieme, že bez cudzieho 
jazyka si dnes v globálnej Európe ťažko nájde-
me dobrú prácu. Preto sme radi, že aj naši žiaci 
chápu, že bez ovládania aspoň jedného cudzieho 
jazyka sú dnes ako vták bez krídel.

My, učitelia základnej školy, sa ich snažíme 
čo najlepšie pripraviť na ďalšie štúdium na stred-
nej škole, dať im pevné základy, na ktorých budú 
môcť stavať. 

Európsky deň jazykov je výborný na to, aby 
sa žiaci nielen zabavili, dozvedeli sa niečo nové 
o Európe, ale hlavne si uvedomili, že: „Koľko rečí 
vieš, toľkokrát si človekom.“

Mgr. Anna Haverová 
ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Veľký úspech: Aquatur 
získal 4,6 milióna EUR na 

rekonštrukciu mestskej ČOV
Ministerstvo životného prostredia ako 
riadiaci orgán pre Operačný program Ži-
votné prostredie listom zo dňa 9.10.2014 
oznámilo Regionálnej vodárenskej spoloč-
nosti AQUATUR a.s. Stará Turá, že schva-
ľuje nenávratný finančný príspevok vo výš-
ke 4 658 594,20 € na realizáciu projektu 
Veľká Javorina – Bradlo, odkanalizovanie 
mikroregiónu Stará Turá, Stará Turá – Re-
konštrukcia mestskej ČOV. 

Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd je naj-
významnejšou investíciou do vodohospodár-
skeho majetku mesta. Celkové náklady projektu 
dosiahnu výšku 4 903 783,37 €. Nenávratný fi-
nančný príspevok je financovaný zo zdrojov 
Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky, spolufinancovanie projektu bude hra-
diť Aquatur prostredníctvom bankového úveru. 

Projekt zahŕňa rozšírenie a zvýšenie kapa-
city ČOV pre aglomeráciu Stará Turá na 12 650 
ekvivalentných obyvateľov a prebudovanie exis-
tujúcej technologickej linky na linku ČOV s od-
straňovaním nutrientov. Realizáciou projektu 

príde k zvýšeniu efektu čistenia odpadových 
vôd na ČOV Stará Turá tak, aby bola v súlade 
s európskou legislatívou. 

V Starej Turej ide zatiaľ o historicky naj-
väčší projekt, ktorý bol podporený z pros-
triedkov Európskej únie.  Dovoľujem si pri tejto 
príležitosti poďakovať všetkým, ktorí sa zasadili 
o podporu tohto projektu, primátorovi mesta 
Ing. Jánovi Kiššovi za vytrvalú podporu pro-
jektu, Ing. Jaromírovi Ješkovi, bývalému pred-
sedovi predstavenstva Aquatur a.s. za vykonanie 
všetkých potrebných krokov k vypracovaniu 
rozsiahlych podkladov projektu a súčasnému 
vedeniu Aquaturu Ing. Deanovi Paškovi, Mgr. 
Sone Krištofíkovej a Ing. Jurajovi Gavačovi za 
aktívnu snahu o vypracovanie kvalitnej žiadosti, 
ktorá znamenala úspech projektu. 

Najväčší európsky projekt na území Starej 
Turej je významným krokom k modernizácii 
a ochrane životného prostredia.

Mgr. Peter Škriečka 
riaditeľ spoločnosti PreVaK, ktorá prevádzkuje 

verejný vodovod a kanalizáciu v meste Stará Turá

Ľubo so Slovincom, ktorí získal bronz



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 11/2014  5

Veľký úspech výtvarníkov zo ZUŠ Stará Turá
Už niekoľkokrát ste sa v našom mesačníku dočítali o úspechoch detí z výtvarného odbo-
ru ZUŠ Stará Turá, ktoré pod vedením p. riaditeľky Mgr. Miroslavy Lacovej vyhrávajú za 
svoje výtvarné práce ocenenia nielen na Slovensku, ale po celom svete. Nový školský rok 
sa niesol vo výtvarnom odbore opäť v znamení veľkých úspechov. 

Nadácia pre výtvarnú výchovu Biiku 
Bunka Kyokai v  Japonsku od roku 1970 
sponzoruje najväčšiu INTERNATIONAL 
CHILDREN´S ART EXHIBITION s cieľom, 
dať možnosť deťom vo veku od 3 do 15 ro-
kov vyjadriť svoju tvorivosť prostredníctvom 
kresieb, malieb a koláží. Odborná porota 
počas štyroch mesiacov v Tokiu posudzuje 
desaťtisíce prác. Tohtoročného 44. ročníka 
sa zúčastnilo spolu neuveriteľných 60 206 
prác detí z 38. krajín sveta. Medzi posudzo-
vanými prácami boli aj kresby a maľby detí 
zo ZUŠ Stará Turá. Porota potom vybrala 
najlepšie práce, z ktorých bola utvorená ko-
lekcia, ktorá bola v mesiaci jún vystavená 
v Tokiu a Osake a teraz putuje po  ďalších 
mestách  sveta.

Žiaci ZUŠ Stará Turá sa so svojimi prá-
cami medzi desaťtisícami prác nestratili, na-
opak svoj výnimočný talent pretavili do tých 
najcennejších kovov:

Alexandra Višňovská získala za svoju ko-
lorovanú kresbu VÝNIMOČNÚ ZLATÚ 
MEDAILU /SUPREME GOLD AWARD/. 

Eva Bezáková získala za svoju kolorovanú 
kresbu STRIEBORNÚ  MEDAILU.

Tereza Machajdíková získala za svoju maľ-
bu BRONZOVÚ  MEDAILU.

Sme radi, že sme naše medailistky spo-
ločne s p. riaditeľkou Mgr. Lacovou a ma-
nažérkou firmy ŠEVT Emíliou Gubranovou 
mohli privítať na pôde mestského úradu. 
V piatok 10. októbra im ocenenie spoloč-
ne s týmito dámami odovzdala zástupkyňa 
primátora mesta Mgr. Soňa Krištofíková. 
Vyjadrila nadšenie z úspechov detí a zaželala 
si za všetkých, aby sme sa pri podobných prí-
ležitostiach mali možnosť stretávať častejšie. 
Poďakovala za podporu detí i prítomným 
rodičom, starým rodičom a pani riaditeľke 
ZUŠ Stará Turá. Okrem medailí a diplomov 
získali žiačky ZUŠ aj malé darčeky. 

Tešíme sa z toho, že talent detí bol oce-
nený  na medzinárodnej úrovni a zopako-
val sa veľký úspech z minulého školského 
roka, kedy žiačky výtvarného odboru  ZUŠ 
v Starej Turej získali v  tejto medzinárod-
nej súťaži - zlatú, striebornú a  bronzovú 
medailu! Držiteľka minuloročného zlaté-
ho ocenenia, Aneta Chudíková, si prevzala 
i najvyššie rezortné ocenenie žiakov a štu-
dentov, Pamätný list sv. Gorazda, z rúk mi-
nistra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Dušana Čaploviča za mimoriadne výsledky 
a reprezentáciu SR v zahraničí a tiež krajské 
ocenenie Talent Trenčianskeho kraja.

Veríme, že výtvarný talent staroturian-
skych detí bude i naďalej šíriť dobré meno 
nášho mesta na Slovensku i  v  zahraničí 

a naša základná umelecká škola bude i počas 
ďalších rokov vychovávať tak nadané deti, 
akými sú ocenené slečny Alexandra, Evka 
a Terezka. 

Lívia Boorová

Plávanie je super
V  dňoch 22.9. - 3.10.2014 sa 
z predškolákov materskej školy 
stali „skutoční plavci“. V plavárni 
na Starej Turej s inštruktormi a te-
tami inštruktorkami dosahovali 
naozajstný plavecký výkon. Počas 
predplaveckej prípravy sa 83 detí 

premenilo na delfínov, žralokov, 
kačky, Nemov či krokodílov, uči-
li sa nebáť vody, splývať nohami, 
ležať na podložke, potápať sa, tešiť 
sa z prirodzeného vodného pro-
stredia. Plaveckej škole Penquin 
Sport club z Beckova veľmi pek-

ne ďakujeme za 
milý prístup, hra-
vú motiváciu detí 
k  nebojácnos-
ti, povzbudenie 

bojazlivých detí. Všetky deti 
si za odvahu a obratnosť za-
slúžili diplom i sladkú odme-
nu. Veríme, že deti budú rady 
navštevovať plaváreň aj so svo-
jimi rodinami, a tým si pesto-
vať otužilosť, zdravie a odvahu. 
Vode zdar! 

Za predškolské triedy 
B. Kucharovicová

Spomienky
Prišli dni, keď spomínaš,
na blízkeho i vzdialeného,
ako bolo krásne, rozjímaš,

len v dobrom myslíš na neho.

V záplave kvetov veľa mien,
čo dávno boli s nami,

každý rok a bezo zmien,
stretnú sa aj známi.

Blikajúce plamienky,
vo vetríku sa traste,

vynárajú sa spomienky,
na tom tichom mieste.

Majú veľa podôb,
vo veselom i smutnom hlase,

prichádzajú bez ozdôb,
v tomto novembrovom čase...

J. Trúsiková
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Žiarivá slnečná 
dúha v srdiečkach
Spoločenský dom v Novom Meste n/Váhom a jeho okolie sa už po 
tretíkrát stal miestom, kde sa snúbila uvoľnená  radosť, neskrývané 
nadšenie, obrovská dávka spontánnosti a všeobecná radosť z hre-
jivých slnečných lúčov. Každý, kto navštívil 28. 9. 2014 benefičné 
podujatie „Dúha v srdci“, iste bude vrelo súhlasiť s predchádzajú-
cou vetou. Radosť z rytmiky, krásnych skladieb, pri ktorých sa roz-
tancovala celá sála, ale aj tvorivé nadšenie z vlastných umeleckých 
výtvorov bola úprimná. Skutočne, na tomto podujatí bolo cítiť veľkú 
úprimnosť a spontánnosť zo všetkého prežívaného. Benefičné pod-
ujatie je organizované predovšetkým pre deti a mládež s telesným 
alebo mentálnym postihnutím z Trenčianskeho kraja, prišli však 
i hostia zo Žilinského a Banskobystrického kraja. Celkove sa podu-
jatia zúčastnilo 763 osôb, z toho 652  so ZP. Snahou organizátorov 
je nielen potešiť a roztancovať mládež s určitým handicapom, ale 
napomôcť aj rýchlejšiemu integrovaniu sa tejto skupiny mládeže 
medzi bežnú populáciu. Aj z toho dôvodu je podujatie otvorené 
i pre širokú verejnosť. 

„Na benefičné podujatie „Dúha 
v srdci“ sa vždy teším. Je vizit-
kou toho, že je medzi nami veľa 
ľudí, ktorým nie je ľahostajný 
osud týchto detí, otvárajú pre 
nich svoje srdiečka. Tieto deti 
rozdávajú úprimnú lásku, úžas-
nú energiu. V mnohom by nám 
mohli byť príkladom...“ zamys-
lela sa Ing. Anna Halinárová, 
spoluorganizátorka podujatia. 
S touto myšlienkou sa stotožnili 
nielen organizátori, ale i všetci 
účinkujúci umelci, ktorí čerpali 
neskutočnú energiu vibrujúcu 
v publiku. 

Hneď v úvode podujatia sa 
zaskvel svetoznámy zumba ta-
nečník OUMAR CHEVARA 
CAMARA, Američan žijúci 
v Belgicku. Je to veľký nadšenec 
mnohých športových umení, 
ktorý si svojou charizmou,  nad-
šením a  spontánnosťou získal 
veľké sympatie. Všetci tancach-
tiví nadšenci sa snažili napodob-
niť jeho originálne choreografie. 
Nebolo jednoduché utíšiť roz-
tancovanú sálu, aby sa oficiálne 
zahájila koncertná časť benefič-
ného podujatia. Kto iný by sa 
toho ujal lepšie ako MARTIN 
NIKODÝM, moderátor, ktorý 
so šarmom a  humorom jemu 
vlastným nás sprevádzal celým 
skvelým koncertom. Po oficiál-
nom príhovore predsedu VÚC 
Ing. Jaroslava Bašku, poslanca 
NR SR Mgr. Bublavého a  pri-
mátora mesta Ing. Trstenského 
sa pódium zaplnilo južanským 
temperamentom v podaní pop-
-rockovej kapely ALFA BOX 

z  mesta Udine z  Talianska. 
Táto skupina sa predstavila 
na Slovensku po prvýkrát. Ich 
skladby napomohli hneď v úvo-
de koncertu dostať do varu zapl-
nenú sálu. Po búrlivej talianskej 
dynamike sme sa všetci stíšili 
a  zjemnili pri krásnej herečke 
a speváčke NELE POCISKOVEJ. 
Jej živá komunikácia s publikom 
a známe skladby vytvorili úžasné 
vzájomné prepojenie. Toto bolo  
cítiť aj z jej komentáru po vystú-
pení -„Som plná eufórie a krás-
nych pocitov, že ani neviem 
opísať to, čo sa udialo na javisku. 
Získala som strašne veľa energie 
a chcem poďakovať za možnosť 
zúčastniť sa takéhoto podujatia.“ 
Pestrosť koncertu bola rozšíre-
ná krátkym poetickým vstupom 
Jurka Kohútika z CSS v Novom 
Meste n/V. Tento mladý muž, 
napriek svojmu handicapu, má 
v sebe umelecké cítenie a vní-
manie. Vo svojej básni s humo-
rom a  ľahkosťou popísal svoje 
vnímanie hudobníkov účinku-
júcich na koncerte. Jemnosť 
a  melodiku Nelky a  Jurka vy-
striedala nádherná skupina 
mladých nadšencov folklóru, 
ktorá so zanietenými a  rozpá-
lenými srdiečkami predviedla 
krásu našich tradičných ľudo-
vých tancov z mnohých regió-
nov Slovenska. FOLKLÓRNY 
SÚBOR DEVÍN nás potešil 
nielen nádhernými farebnými 
krojmi, ale aj svojou mladosťou 
a radosťou z pohybu. Do rozja-
renej nálady opäť vstúpila krás-
na žena s úžasnou silou v hlase, 

niekoľkonásobná „slávica“ -  
ZUZANA SMATANOVÁ. 
Publikum jej vytvorilo krásnu 
atmosféru, všetky jej sklad-
by spievalo spolu s ňou. V sále 
vládla nádherná symbióza me-
dzi speváčkou a  uvoľneným, 
radostným publikom.  Ako za-
čiatok koncertu, tak aj jeho záver 
držali v rukách opäť silní muži 
– tentokrát to bola sila priam 
gladiátorská. Nitrianska skupina 
GLADIATOR okrem známych 
hitov predstavila i piesne zo svoj-
ho nového albumu „Trinásť“. 
Melodické piesne vystupňovali 
v  hľadisku neutíchajúcu ener-
giu, nadšené publikum len s ťaž-
kým srdcom púšťalo chlapcov 
zo skupiny Gladiator z  pódia. 
Záverečná skladba Slovensko 
oživila naše spomienky na veľko-
lepé výsledky našich hokejistov 
a vniesla radosť a hrdosť na naše 
krásne Slovensko a Slovákov. Po 
emotívnom závere nasledovala 
autogramiáda s účinkujúcimi.

Benefičné podujatie však ne-
ponúkalo len bohatú hudobnú 
paletu. Pre tých, ktorí sa chceli 
naladiť na pokojnejšiu činnosť  
bolo umožnené realizovať sa aj 
umelecky a  tvorivo. V ponuke 
boli tradičné remeslá – košikár-
stvo, modelovanie z hliny, výroba 
vlastnej bižutérie, maľovanie na 
drevo, lukostreľba, ale i moder-
né tvorivé činnosti – enkaustika 
– maľovanie horúcim voskom. 
Deti mali tiež možnosť vytvoriť 
si vlastné originálne pomaľované 
tričko, ktoré im bude pripomínať  
toto skvelé podujatie. Je radosť 

pozerať sa na deti, s akým nadše-
ním a zápalom tvoria svoje diel-
ka. Napriek svojmu handicapu 
sú veľmi tvoriví a trpezliví, doká-
žu vytvoriť krásne veci.  Detský 
svet bol oživený aj maľovaním 
na tvár, jazdou na odrážatkách, 
šantením v nafukovacom hrade.

„Som nesmierne šťastná, 
že naša “Dúha“ pestrofarebné-
ho programu už po tretíkrát 
rozžiarila úsmev na tvári naj-
mä tým, ktorým bola určená. 
Pretrvávajúca radosť a  šťastie 
všetkých prítomných, ako aj roz-
tancovaný parket počas celého 
odpoludnia, je pre organizáto-
rov tou najkrajšou odmenou. 
A práve pre tento krásny pocit 
má zmysel pustiť sa do prípravy 
ďalšieho ročníka!“ skonštatovala 
Mgr. Zuzana Kubrická, riaditeľ-
ka CSS v Novom Meste n/V.
Usporiadatelia Benefičného 
koncertu „Dúha v srdci“:

• Centrum sociálnych služieb 
Nové Mesto nad Váhom

• Občianske združenie Život 
s dúhou v srdci

• Občianske združenie Milan 
Štefánik

• Ing. Halinárová
• PhDr. Hejbalová
• Mgr. Bublavá

Ďakujeme jednému 
z mnohých sponzo-
rov – Trenčianskej 
nadácii

Júlia Bublavá, Milan Štefánik 
Foto: Katarína Orešanská
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice septembra 
do polovice októbra 2014?
• Od 16. 9. 2014 je deťom, mládeži, rodičom  i ve-

rejnosti k dispozícii Informačno-poradenské 
centrum. S vašimi otázkami či výchovnými 
problémami sa v školskom roku 2014/15 mô-
žete prísť poradiť každý pondelok od 15.00 
– 17.00 hod.

• Od októbra fungujú v CVČ 2 kluby: Babyclub 
a Herňaklub. Podrobnosti o ich prevádzke sú 
uvedené v Staroturianskom spravodajcovi č. 
10/2014 alebo na našej webovej stránke.

• Od 3. 10. sa školy zapájajú i  do výukových 
programov. Ako prvé nás navštívili deti z MŠ, 
ktoré absolvovali program Zvieratká tety Janky 
a žiaci 0. ročníka, ktorí sa zúčastnili  na progra-
me Netradičná telesná výchova.

• V sobotu 4. 10 sme zorganizovali ďalší ročník 

súťaže pre deti Po námestí na kolieskach, kto-
rej sa zúčastnilo takmer 30 malých i väčších 
pretekárov na kolieskových korčuliach, na ko-
lobežkách i bicykloch. Víťazmi sa stali Anička 
Redajová 2.C, Sárka Kubíčková  3.C a Samko 
Pollák 4.C.

Čo pripravujeme na november 2014?
• Vo štvrtok 20.11. od 15.30 hod. si deti môžu 

prísť vyskúšať, ako sa pracuje so slaným 
cestom. Na podujatie si nemusia deti priniesť 
žiadny materiál, všetko zabezpečuje CVČ. 
Akcia Výrobky zo slaného cesta je pre všetky 
deti grátis. Nezabudnúť prezuvky. 

• V sobotu 29. 11. radi uvidíme deti na tradičnej 
akcii Spoznaj vodný svet. Akcia sa uskutoční 
o 10.30 hod. v miestne plavárni. Deti, ktoré 
sú v tomto školskom roku členmi niektorého 
z krúžkov CVČ majú akciu zadarmo, ostatní 
uhradia poplatok 1,- euro. Nezabudnite na 
plavky a uterák.

• Výukové programy budú prebiehať podľa zá-
ujmu a požiadavky škôl.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Novinky zo ZŠ
Stromy pomaly strácajú svoj nádherný fa-
rebný šat. Posledné jablká končia v pivni-
ciach, aby nás počas zimy mohli zásobiť 
vitamínmi. Ale možno niektoré sa zakotúľajú 
do školy, aby nám pripomenuli, že mesiac 
november je mesiacom jablka. S deťmi robí-
me rôzne súťaže. Maľujeme, tvoríme básne, 
príbehy, súťažíme o najväčšie jablko. Deti 
prinášajú do školy množstvo receptov na 
chutné jablkové koláče a mnohé mamičky 
a babičky posielajú na ochutnávku koláčiky 
z jabĺk.

No skôr ako to všetko vypukne, ešte si 
oddýchneme počas jesenných prázdnin, 
ktoré budú od 30.10.2014 do 31.10.2014. 
Posledným vyučovacím dňom je streda 
29.10 a do školy sa nastupuje 3.11.2014.
9.10. do našej školy zavítala rozhlasová re-
daktorka rádia Slovensko, aby nahrala jednu 
z regionálnych povestí. Povesť prerozprávala 
naša malá vychádzajúca hviezdička Rebeka 
Jašáková, žiačka 2. ročníka. Táto povesť bola 
odvysielaná 19.10.2014. Záznam môžete 
nájsť v archíve RTVS.
Naši malí prváci si už pomaly zvykli v škole 
a tak nastal čas na prijatie do školského ce-
chu. Toto  pasovanie prebehlo 20.10.2014.
Škola vyhlásila zber papiera a rodičia si to 
poriadne vzali k srdcu. Naplnili sme už 2 
kontajnery a ešte ďalší ideme objednať.
V  mesiaci október sme mali halloween, 

ktorý pripravili naše pani učiteľky. 
Žiaci štvrtých ročníkov navštívili v rámci 
učiva z prírodovedy planetárium v Hlohovci.
Tak ako každý rok sme usporiadali posede-
nie pre našich starších kolegov.
V  mesiaci november nás čaká divadelné 
predstavenie, v ktorom budú účinkovať herci 
z Banskej Bystrice. Divadlo bude mať vý-
chovný zámer a je určené pre deti 1. stupňa.
Naša škola sa na Vás obracia s prosbou o prí-
spevok na revitalizáciu školských jedální.

Grantový program na podporu 
zlepšenia kultúry stravovania 

„Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“

Cieľom programu je    prostredie jedálen-
ských priestorov, alebo obnoviť svoje tech-
nické vybavenie kuchyne určenej k príprave 
jedál pre predškolské, školské zariadenia 
a zariadenia pre seniorov.

Naša škola sa zapojila do programu 
a  prihlásila projekt, ktorý by mal zabez-
pečiť obnovu podlahy a výdajných pultov 
v školskej jedálni na Komenského ulici, na-
koľko táto jedáleň sa používa už 50 rokov. 
Predpokladaná  suma na realizáciu  projektu 
je 3000 €.

Informácie o projekte a možnosti pri-
spieť nájdete na našej stránke.

Celý projekt prebieha takto:
Grant v celkovej hodnote 10 000,- eur rozde-
lí Nadácia Renáty Zmajkovičovej prostred-
níctvom darcovského portálu ludialudom.

sk. Každý jeden príspevok (dar), ktorý pri-
budne pod niektorú výzvu na portáli v ob-
dobí od 1. októbra do 30. novembra 2014 
je nielen prejavom nezištnej pomoci, ale aj 
hlasom v súťaži, ktorú vyhlásila Nadácia RZ 
v spolupráci s LudiaLudom.sk.

Nezáleží na výške príspevku (daru), 
stačí aj jediné euro, každý jeden príspevok 
(dar) sa počíta. Uchádzačovi, ktorý ich získa 
najviac, nadácia doloží chýbajúce peniaze. 
Výzvy na LudiaLudom.sk si môžu uverej-
niť jednotlivci aj organizácie. Darcovia ich 
môžu podporiť priamo na portáli veľmi jed-
noducho, predovšetkým prostredníctvom 
nástrojov elektronického bankovníctva, čiže 
napríklad cez internetbanking alebo zo svo-
jej platobnej karty.

Uchádzačovi, ktorý získa najväčší počet 
príspevkov (darov) v sledovanom období, 
prispeje Nadácia RZ sumou, ktorú potrebuje 
do naplnenia svojej výzvy a to sumou až do 
päťtisíc eur. Ďalších päťtisíc rozdelia medzi 
druhého a tretieho najúspešnejšieho.

1 príspevok (dar) = 1 hlas
Súťaž bude po jej skončení vyhodnotená na 
charitatívnych trhoch Anjelské Vianoce, 
ktoré v sobotu 20. decembra 2014 organizuje 
Nadácia RZ na Trojičnom námestí v Trnave.

Touto cestou by som sa chcela poďako-
vať všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí  
prispievajú k skvalitneniu práce v škole.

Mgr. Dana Pribišová, ZŠ Stará Turá

Z Detského parlamentu mesta Stará Turá
Tento rok znovu začal fungovať detský parlament mesta Stará Turá. Na 
prvom oficiálnom zasadaní sme sa všetci zoznamovali a vychutnali sme si 
prvé občerstvenie. Taktiež sme si zvolili predsedu, zapisovateľku a hovor-
cu a začali sme riešiť prvé problémy. Predsedom sa stala Natália Kováčová 
z 9.A. Zapisovateľkou sa stala Vladimíra Vávrová z 9.C a hovorcom Tomáš 
Kondlla z 5.B.Väčšinou sa parlament bude stretávať prvý piatok v mesia-
ci. V novembri sa však stretneme až 7.11, pretože prvý piatok v týždni sú 
prázdniny. Všetci si v parlamente rozumieme. Teším sa na ďalšie stretnutie.

Tomáš Kondlla, hovorca DPMST
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	16. novembra 2014 o 16.00 hod.– koncert Kysuckého pra-
meňa z Oščadnice. Vstupné: 6,- €.

•	26. novembra 2014 – autobusový zájazd do športovej haly 
Trenčín na muzikál NA SKLE MAĽOVANÉ. Réžia: Ján Ďurovčík. 
Účinkujú: J. Slezák, M. Sládečková, Z. Tlučková, K. Hasprová, 
I. Vojtek a ďalší. Poplatok: 30,- €.

• Klub paličkovanej čipky pri DK Javorina organizuje autobusový 
zájazd na 12. valašský krajkársky a remeselný trh do 
Valašského Medziříčí 21. novembra 2014. Poplatok za dopra-
vu: 8,- €.

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Savarijová, Veronika: Keď na Haiti padá dážď • Delianiová, 
Sarah: Deti palisandra • zost. Zajac, P., Hučková, D.: Sondy do slovenskej 
literatúry 19. storočia • Tholtová, Katarína: Papierové bábiky • 
Johanides, Ján: Prózy Detektívky King, Stephen: Žiarenie Náučná 
literatúra Režná, Natália: Parky a záhrady (kniha o pokladoch umu 
a šikovnosti našich predkov, ktorý bol pretavený do nádherných 
záhradných a krajinárskych kompozícií) • Fulmeková, Denisa: Magická 
sila bylín • Saul, Richard, M. D.: ADHD neexistuje (pravda o poruche 
pozornosti s hyperaktivitou) • Bocková, Anna: Občianska náuka 
(príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy) Detská 
literatúra Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka 2. • Zacharník, 
František: Rozprávky o princeznách • Zahálková, Marie: Moja prvá 
kniha rozprávok • Gohl, Christiane: Šťastie pre koňa (poučné príbehy 
o zvieratkách)  • Kol.: O Snehulienke a iné rozprávky • Macourek, 
Miloš: Mach a Šebestová v škole)

• SPOZNÁVALI SME NEZNÁME PLODY PODĽA ENCYKLOPÉDIÍ. 
V októbri sme si pripravili v knižnici pre deti zaujímavú súťaž. Letné 
slniečko dalo svoju silu rastlinkám, stromom. V jeseni zberáme 
plody zo záhrad, polí. Viete, že v našom meste a blízkom okolí by 
ste našli fenikel, dulu či gaštan jedlý? V chránenej krajinnej oblasti 
Biele Karpaty sa vyskytuje veľa vzácnych druhov rastlín a živočíchov. 
V knižnici sme si pripravili malú výstavku so známymi, ale aj dávno 
zabudnutými druhmi ovocných plodov. Pomocou encyklopédií sme 
s deťmi hádali, ako sa volajú. Dozvedeli sa veľa nového, zaujímavého. 
Zo šípok a gaštanov si urobili rôzne zvieratká.

Pre všetkých milovníkov fotografovania Dom kultúry Javorina vyhlasuje

FOTOSÚŤAŽ „MOJA RODNÁ“
Súťaží sa v troch kategóriách:
1. MESTO STARÁ TURÁ (mestské panorámy, historické i novodobé architektonické skvosty)
2. ĽUDIA (portréty, momentky zachytené v prostredí Starej Turej)
3. KRAJINA (okolitá príroda, rastliny i zvieratá)

Svoje fotografie prihlasujte do 15. novembra 2014 (max. 2 fotografie od jedného autora v rámci 
jednej kategórie). Môžete ich priniesť osobne do kancelárie Domu kultúry Javorina alebo poslať na 
adresu: Dom kultúry Javorina, ul. Gen. M. R. Štefánika 378, 916 01  Stará Turá. Výhercovia budú 
zverejnení do 13. decembra 2014 a odmenení vecnými cenami.

Pravidlá súťaže:
Ku každej snímke uveďte: meno  autora,  kontaktné  údaje  (adresa,  email,  tel.  číslo),  názov 
fotografie, názov súťažnej kategórie a v prípade kategórie „Krajina“ i miesto nasnímania.
Súťažná fotografia musí byť vytlačená v primeranej kvalite na fotopapieri vo formáte od 10x15 do 
20x30 cm. Môže byť farebná i čiernobiela, nesmie však byť počítačovo upravená (koláž, montáž), 
povolené sú len minimálne úpravy farby, jasu, ostrosti a orezu.
Zaslaním fotografie dáva autor právo ju zverejniť na výstave fotografií a zároveň vyhlasuje, že je 
vlastníkom autorských práv k zaslanej fotografii.  DK Javorina

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

INZERCIA

• Predám záhradu – Chrasnatá, osada č. 2. 
Kontakt: 032/ 776 4606.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Ťažké je stratiť blízkeho na dlhé veky. Márne 

Vám hovoria, že už mal roky. Stojíme tu 
nad hrobom, kde náš drahý leží a veríme, že 

niekde ďaleko sa z Božej lásky teší.

Dňa 6.11.2014 uplynie 20 rokov od smrti môjho manžela, 
otca a starého otca Jána VYCHLOPENA.

Spomína manželka Mária, dcéra 
Ľudmila s rodinou a dcéra Jana.

•
Kto žil v srdci tých, ktorých opustil, 
ten nezomrie nikdy.

Dňa 26.11.2014 uplynie 15 rokov, čo 
nás opustil náš príbuzný Šimon BENO. 
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

Smútiaca rodina.

•
Každý kto Ťa v srdci má, s láskou na 
Teba spomína.

Dňa 9.11.2014 uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustil môj brat, ujo, švagor, 
kamarát Miroslav MALÁR.

S láskou spomína sestra s rodinou.

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

Dňa 22.10.2014 sme si pripomenuli 
nedožité 50-te narodeniny a 22.7.2014 

uplynulo 29 rokov, keď nám navždy odišiel náš drahý 
syn, brat a príbuzný Marian HARGAŠ.

Spomínajú rodičia, brat a ostatná rodina.

•
Čas plynie, smútok zostáva.

Dňa 12.11.2014 si pripomenieme 1. vý-
ročie, čo nás navždy opustila naša 
manželka, mama a babka Kristína 
MEDŇANSKÁ.

S láskou spomína manžel Šimon, dcéra 
Viera, Eva, syn Miro, Ivan a vnuk Juraj.

•
Čas plynie ako tichý prúd, kto Ťa mal 
rád, nevie zabudnúť.

Dňa 26.10.2014 uplynulo 10 rokov od 
úmrtia manželky, mamičky a babičky 
Ľudmily SADLOŇOVEJ.

S láskou a úctou spomínajú manžel, 
deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Matričné okienko
Vítame bábätká
David Podolan, Kristián Ján Kolárik, Tomáš 
Výchlopen, Sofia Maria Tischliar, Hana 
Medňanská, Natália Vašková

Idú spoločným životom
Bc. Marek Dobrovodský z Hronských Kosíh 
a Bc. Mária Jankovičová zo Starej Turej, Peter 
Chochrun zo Starej Turej a Andrea Teplanská zo 
Starej Turej, Dušan Pullman zo Starej Turej a Silvia 
Hodermarská zo Starej Turej, Mgr. Marek Ilaš zo 
Bziniec pod Javorinou a Mgr. Martina Mikušová 
zo Starej Turej, Matej Miklánek zo Starej Turej 
a Miroslava Koštrnová z Lubine, Ing. Tomáš 
Sýkora z Bratislavy a Barbora Tinková zo Starej 
Turej, Andrej Štefík z Myjavy a Veronika Valentová 
zo Starej Turej, Andrej Koprivňanský zo Starej 
Turej a Anna Černá z Nižnej

Posledné rozlúčky
Milan Vychlopen, Anna Sadloňová, Jarmila 
Eliašová, Martin Babinec, Rudolf Vychlopeň

Zoznam jubilantov 
za mesiac NOVEMBER 2014

Ján Kogler, Anna Poláčková, Vlasta Uhrová, 
Bohumír Zámečník, Ján Michalec, Karol Molec, 
Alžbeta Chnapková, Miroslav Čamek, Alžbeta 
Cibulková, Emília Kučerová, Ing. Karol Hamada, 
Anton Arbet, Anna Pavličková, Anna Beláková, 
Ján Mihočka, Ján Náhlik, Oľga Biesiková, 
Eugen Eliáš, Elena Kovárová, Ľudmila Lukáčová, 
Emília Gregorová, Alžbeta Ličková, Anna 
Lančaričová, Anna Zatkalíková, Milan Zeman, 
Anna Michalcová, Mária Medňanská, Mária 
Michalcová, Alžbeta Slavková

Nová 
kniha 
v predaji
V  Staroturianskom 
spravodajcovi sme 
občasne uverejňovali 
krátke príspevky pani 
Alžbety Cibulkovej 
pod názvom Susedia. 
V  súčasnosti sa do-
stáva do predaja kniž-
ka pani Cibulkovej 
Susedia alebo Vtedy 
na kopaniciach, v kto-
rej sa môžete dočítať 
v krátkych príbehoch o kopaničiaroch a kopaniciach a o tom, 
ako sa kedysi na našich kopaniciach žilo. Príbehy čerpajú ná-
mety zo skutočného života a nechýba v nich ani humor, ktorý 
bol príznačný pre našich predkov.

Knižočku si môžete zakúpiť v Infoture (Stredisku cezhra-
ničnej spolupráce), ktorý sídli zboku OD Billa.

Krajské športové hry SZTP
Dňa 27.9.2014 sa uskutočni-
li už XIX. krajské športové hry 
Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých. Športových hier sa 
zúčastnilo 12 družstiev a naša 
ZO SZTP Stará Turá na nich bola 
úspešná, keď v disciplíne Šípky 
Viliam Solovič spomedzi 60 jed-
notlivcov získal 1. miesto a bol 
ocenený medailou i diplomom. 
Súťažilo sa ešte v disciplínach: 
hod na kôš, streľba na bránu, 
kop na bránu, hod krúžkom.

Ďalšie, 20. krajské športo-
vé hry zdravotne postihnutých 

sa uskutočnia o rok v Hornom 
Srní a už teraz sa na ne mnohí 
tešia, pretože považujú za česť, 
hoci všetci majú rôzne zdravotné 
problémy, reprezentovať ich zák-
ladnú organizáciu, mesto, obec.

I  touto cestou patrí po-
ďakovanie riaditeľovi fir-
my SEVOTECH, Ing. Jánovi 
Hodermarskému, ktorý nám 
zabezpečil pekné dresy a v nich 
sme mohli reprezentovať nielen 
našu ZO SZTP Stará Turá.

Mária Hroncová, predsedníčka ZO 
SZTP Stará Turá 

Foto: Janka Kubánová

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

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-upratovanie-nm.skZľava: Viliam Solovič, Mária Hroncová, Emília 
Hvožďarová, Jana Výchlopnová, Bohumír Zámečník
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O LESOCH A LESNÍCTVE... 
(5. časť)

Drevo, priemysel a obchod s drevom
(pokračovanie	z	minulého	čísla)

Hlavným tržbotvorným produktom lesníc-
tva je drevná hmota. Pre jej tvorbu vzniklo pri 
banských mestách lesníctvo ako ďalšie hospo-
dárske odvetvie, ktoré bolo prioritne zamerané 
na trvalú produkciu i ochranu lesov. I dnes viac 
ako 80 % tržieb a výnosov lesného hospodár-
stva tvoria tržby za predaj dreva. U neštátnych 
subjektov je to až 88 %. 

Napriek významu dreva a vysokým pro-
dukčným možnostiam Slovenska je nedo-
statočný záujem o  kvalitnú listnatú drevnú 
hmotu, jej finálne spracovanie vo forme kvalit-
ných výrobkov. Veď dnes sa už skriňa z masív-
neho dreva nededí ako v minulosti a plastový 
alebo poloplastový  nábytok sa kupuje lacný, 
aby sa mohol stále meniť podľa módnych tren-
dov. V porovnaní s okolitými štátmi máme 
taktiež nižšie využitie dreva v drevostavbách. 
Využívanie izolačných ekologických materiá-
lov na báze dreva sa moc nenosí, naďalej pre-
bieha úspešná „polystyrenizácia“ Slovenska. 
Pritom zásoby dreva na Slovensku stúpajú 
(naproti rôznym tvrdeniam aktivistov, že dre-
va ubúda). Nedostatkovou  sa začína ukazo-
vať iba najpopulárnejšia priemyselná drevina 
smrek. Podľa vývoja ťažbových možností bude 
v nasledujúcich rokoch pokračovať znižovanie 
ťažieb ihličnatého dreva a ďalej prehlbovať ne-
súlad medzi zdrojmi (ponukou dreva) a dopy-
tom spracovateľských kapacít zameraných na 
ihličnaté drevo.

Po druhej svetovej vojne nastal rozvoj dre-
várskeho priemyslu a jeho systémové prepoje-
nie v spoločnom lesnícko-drevárskom sektore. 
Projekčná organizácia Lesoprojekt  plánoval 
v rámci hospodárskej úpravy lesa aj možnosti 
zásobovania priemyslu drevom z dlhodobého 
hľadiska. Keď v roku 1995 vznikol Lesotur, kva-
litnejšie sortimenty dreva – piliarska guľatina 
sa spracovávala od 16 cm strednej hrúbky. To 
dnes vyvoláva u lesníkov už len nostalgické 
spomienky, lebo záujem trhu je iba o hrúbky 
nad 30 cm.  Táto situácia má vážny dopad na 
ekonomiku lesných podnikov s prevládajú-
cou drevinou buk, čiže aj na lesy mesta Stará 
Turá. V rubne zrelých porastoch v mestských 
lesoch prevládajú tenké sortimenty, ktorých 
väčšina končí vo vláknine a palivovom dre-
ve. Vysoké zásobové úrovne porastov síce vy-
lepšujú ekonomiku svojim množstvom, ale 
lesnícky pestovateľský cieľ, t.j. maximalizácia 
objemu najkvalitnejšej drevnej hmoty v po-
rastoch, je nedostatočne realizovaný. Správa 
o  lesnom hospodárstve v Slovenskej repub-
like (tzv. Zelená správa) uvádza, že v rokoch 
2011 a 2012 bolo na Slovensku dodané na trh 
0,00% I.triedy a 0,04% II.triedy akosti dreva. 

To znamená, že najkvalitnejšie sortimenty sa 
predávajú za nízke ceny v III.triede akosti. Toto 
je veľké zneuctenie pestovateľskej práce gene-
rácií lesníkov. Po roku 1989 sa nám podarilo 
zdecimovať  vlastný drevársky priemysel na 
minimum firiem schopných produkovať  finál-
ny výrobok. Prevláda spracovanie nekvalitnej 
drevnej hmoty aj to iba v dotovanom tepláren-
skom a papierenskom priemysle.

V  roku 2013 dodali subjekty obhospo-
darujúce lesy na Slovensku na domáci trh 
7  610,6  tis.  m3 dreva. Celkovo sa vyviezlo 
do krajín EÚ 3 122  tis. m3 surového dreva. 
Významným faktorom predchádzajúcich ro-
kov bol vplyv hospodárskej krízy na obchod 
s drevom na domácom, európskom a svetovom 
trhu. Drevo je základnou surovinou v celom 
drevospracujúcom priemysle, zabezpečuje príj-
my a zamestnanosť v tomto odvetví. Bohužiaľ, 
dnes export najkvalitnejšieho dreva  bez ďalšie-
ho spracovania tvorí pracovné príležitosti viac 
v zahraničí. Daný stav je spôsobený zrušením 
prevádzok na spracovanie dyhárenských výre-
zov (Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, atď.) 
a mnohých nábytkárskych podnikov.  Lesotur  
je taktiež nútený za účelom čo najlepšieho spe-
ňaženia kvalitnej drevnej hmoty danú drevnú 
surovinu vyvážať do zahraničia – napr. DYAS, 
a.s. Uherský Ostroh (Česká republika) a do 
Rakúska. Pozitívom je, že sa po dopadoch glo-
bálnej ekonomickej a finančnej krízy zastavil 
pokles cien drevnej hmoty a v priebehu posled-
ných troch až štyroch  rokov sa ceny stabilizo-
vali na približne rovnakej úrovni.  

Pre obchod s drevom je potrebné správ-
ne stanoviť jeho objem a kvalitu. Objem dreva 
sa zisťuje použitím tabuliek, ktoré vychádzajú 
spracovaním odborných predpisov vyplýva-
júcich z noriem STN 480009 – pre stanovenie 
objemu dreva bez kôry a noriem STN 480055 
a STN 480056 – na kvalitatívne triedenie výre-
zov. K základným zásadám pre zisťovanie obje-
mu drevnej hmoty patrí zistenie dĺžky a hrúbky 
na základe určených pravidiel. Určovanie kva-
lity drevnej hmoty prebieha podľa vonkajších 
vizuálnych znakov ako je napríklad počet hŕč, 
zbiehavosť, nepravé jadro, hniloba a iné pev-
ne stanovené v daných normách. Na základe 
daných znakov poznáme 6 tried kvality, pri-
čom I. a II. trieda kvality sú najcennejšie sor-
timenty využívané na výrobu dýhy a preglejok, 
športového náradia a hudobných nástrojov. 
III. trieda kvality je určená pre stavebné úče-
ly a priemysel. IV. a V. trieda kvality – drevo 
pre banské účely a vlákninové drevo sa využí-
va pre výrobu celulózy a papiera a pre potre-
by priemyslu a VI. trieda kvality predstavuje 
palivové drevo, používané hlavne na kúrenie.

V roku 2013 spoločnosť Lesotur s.r.o. pre-
dala 17670,63 m3 drevnej hmoty, z toho podiel 
ihličnatej drevnej hmoty tvoril 25 % a listna-
tej drevnej hmoty 75 %. Z celkového množ-
stva predaného dreva bol podiel guľatiny 32 
%, podiel vlákniny 49 % a podiel palivového 
dreva 19 %, čo je pri  porovnaní s rokom 2012 
mierny nárast podielu guľatiny. Na zahraničný 
trh (hlavne Česká republika a Rakúsko) sme-
rovalo približne 33,43 % predaného dreva a na 
tuzemskom trhu sa spracovalo 66,57 % drevnej 
hmoty (vrátane paliva).

Obchodná stratégia Lesoturu  kladie dô-
raz aj na podporu miestnych spracovateľských 
kapacít nachádzajúcich sa v Starej Turej a jej 
okolí. Z  dôvodu finančnej bezpečnosti sú 
dodávky realizované lokálnym pílam a  vý-
robcom štiepaného palivového dreva len pri 
dodržaní cenových a platobných podmienok. 
Veľmi významných produktom mestských le-
sov je palivové drevo a vláknina, ktorých cena 
vzhľadom na vysoký záujem v roku 2013 rást-
la. Vzhľadom na dlhodobý a pravidelný odber 
dreva miestnym obyvateľstvom,  spoločnosť 
Lesotur s.r.o. predáva občanom mesta palivové 
drevo so zľavou. Z hlavných drevín sa veľmi 
dobre predáva drevina smrek a dub, dosahuje 
sa aj ich dobré speňaženie. 

Situácia na trhu s  drevom, stav drevár-
skeho priemyslu i požiadavky verejnosti na 
mimoprodukčné funkcie lesa (vyhlasovanie 
rezervácií, poľovníctvo, zber lesných plodov, 
turizmus...) vyvolávajú viacero otázok:
1. Potrebujeme drevnú hmotu ako obno-

viteľnú a čistú surovinu  alebo ju  vieme 
nahradiť?

2. Ako odstrániť rozpor medzi ochranou prí-
rody obmedzujúcu ťažbu dreva v  duchu 
presadzovania bezzásahových režimov v le-
soch a hospodárskymi záujmami vlastníka?

3. Aké druhy drevín budeme pestovať, keď trh 
si žiada prevažne ihličnaté drevo a jeho pes-
tovanie je ochranou prírody obmedzované?

Dúfajme, že hľadanie odpovedí nebude trvať 
príliš dlho a vrátime sa opäť k systémovému 
riešeniu problematiky tradičného odvetvia – 
lesníctva v krajine, kde 50% územia tvoria lesy.

Ing. Ivan Durec, Ing. Monika Hluchá 
Lesotur, s. r. o.

Veľmi dobrým spôsobom zhodnotenia 
kvalitnej drevnej hmoty je aukcia.
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Učíme sa zážitkovo
Delenie Slovenska na vyššie územné celky - VÚC - to bola téma, kto-
rú sme zvládli na hodine vlastivedy v 4. ročníku. No a Trenčiansky 
samosprávny kraj je ten náš - vieme to určite najlepšie, pretože sme 
sa zúčastnili na Otvorenom dni vo VÚC v Trenčíne. Deti si „podeba-
tovali“ ako poslanci, mali aj veľmi podnetné otázky, predstavili svoje 
projekty o Trenčianskom samosprávnom kraji, prezreli si budovu, 
oboznámili sa s rôznymi strednými školami a ochutnali i dobroty 
pripravené stredoškolákmi. Prežili exkurziu, ktorá im ukázala ve-
domosti v praxi.

Mgr. Soňa Kotrasová, deti 4.A a 4.B triedy

2. ročník Folklórno-
ľudového večera 
opäť v hoteli Lipa
V piatok, 14. novembra 2014 hotel Lipa Stará Turá pripravuje fol-
klórno-tanečný večer so skupinou Šramel, spojený s ochutnávkou 
slivovice a iných destilátov. Ak máte záujem dať si ohodnotiť svoje 
„páleničiarske výrobky“ profesionálnym degustátorom, prineste 
prosím vzorky destilátu (0,3 l) s nálepkou, na ktorej bude Vaše 
meno a priezvisko, druh destilátu a dátum vypálenia. Vzorky 
prosíme odovzdať na recepcii hotela LIPA do 09.11.2014. Bližšie 
informácie o akcii na 0910 931 525,  na www.hotellipa.eu ako aj 
facebooku hotela LIPA.

Spomienka na 
boje na Dukle
Dňa 6. októbra si Slo-
vensko pripomenulo Deň 
obetí Dukly na oslavách 
70. výročia Karpatsko-
-duklianskej operácie pri 
pamätníku  českosloven-
ských vojakov na Dukle 
vo Svidníku. 

Pri tejto príležitosti od-
halili na Dukle minister 
obrany Martin Glváč spolu 
s prezidentom Andrejom 
Kiskom vernú kópiu Sochy 
československého vojaka, 
ktorej autorom bol aka-
demický sochár Jan Adolf 
Vítek. 

Osláv sa zúčastnili 
i členky základnej organi-
zácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov zo Starej Turej. Zájazd na Duklu 
zorganizoval Oblastný výbor SZPB Nové Mesto nad Váhom.

ZO SZPB Stará Turá
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Aj podnikateľ 
má srdce 
(poďakovanie)

V auguste tohto roku som dovŕšil 50 ro-
kov a keďže mám pohybové zdravotné 
problémy, moja rodina mi kúpila zánov-
né osobné auto z autobazáru. Končila tu 
STK-emisná a tak som navštívil kontrolu 
STK. Žiaľ, auto touto kontrolou neprešlo 
s brzdami. Navštívil som autoopravov-
ňu v Starej Turej na Ul. Kozmonautovej 
a keď sa pán majiteľ dozvedel, že mám 
zdravotné problémy – auto sú moje 
nohy a do ukončenia STK mi chýba už 
iba pár dní, okamžite urobil generálku 
bŕzd a autíčko bez problému prešlo to-
uto kontrolou. Pánovi M. U. patrí veľká 
vďaka, aj keď má neskutočne veľa práce, 
všetko odložil a venoval sa môjmu prob-
lému. Treba spomenúť aj to, že sociálne 
slabým rodinám robí takéto opravy za 
symbolickú cenu. Verím, že práve preto, 
že má takéto cítenie k ľuďom, darí sa mu 
v pracovnom i osobnom živote. Ešte raz 
vďaka pán M. U.

Boris Biháry

Taká zvláštna noc
Hudobno-dramatický krúžok o. z. SLUHA Vás srdečne pozýva na muzikálové predsta-
venie Taká zvláštna noc, ktorým spoločne vstúpime do obdobia adventu. Na pozadí 
príbehu opusteného dievčatka Karolínky sa vydáme za hľadaním ľudskej empatie a po-
solstva Vianoc. Predstavenie podporené Nadáciou ŽIVOT sa uskutoční 30. novembra 
o 18:00 h v DK Javorina.	 Pavol Trúsik, o. z. SLUHA 
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Pred ľudovým súdom: súdny proces so staroturianskym 
vládnym komisárom Júliusom Tomkom (2. časť)

Prvý bod bol rozdelený na päť 
častí (a – e). V rámci prvej časti 
sa obžalovaný zodpovedal z ob-
vinenia, že „dňa 6. mája 1939 
oznámil prípisom adresovaným 
Machovi a  taktiež bývalému 
predsedovi vlády Tukovi riadi-
teľa meštianskej školy Ondreja 
Marcinu, že dňa 3. mája rečnil pri 
príležitosti osláv Štefánikových 
v duchu československom a proti 
vtedajšiemu režimu a žiadal jeho 
potrestanie.“ (Jozef Tiso zastával 
post predsedu vlády od 14. mar-
ca do 26. októbra 1939, kedy sa 
stal prezidentom. Jeho nástup-
com vo funkcii bol Vojtech 
Tuka – pozn. aut.). Incident za-
znamenávajú viaceré monogra-
fie, ktoré sa venujú miestnemu 
odboju. Marcina bol na zákla-
de udania preložený na meš-
tiansku školu v Pezinku 9. mája 
1939. Odvolanie Marcinu vy-
volalo v regióne vlnu nesúhla-
su. Obyvatelia Lubiny dokonca 
spísali rezolúciu proti zosadeniu, 
ktorú adresovali Ministerstvu 
školstva a  národnej osvety. 
Tomka priznal, že udanie nao-
zaj podal. Ďalšia časť sa týkala 
politickej nespoľahlivosti sta-
roturianskeho učiteľa Gustáva 
Haruštiaka (Harušťáka). Pôsobil 
v  miestnej časti Starej Turej – 
Topoleckej. Haruštiaka označil 
za „zarytého argaláša“ (pejo-
ratívne označenie príslušníka 
agrárnej strany – pozn. aut.) 
a „v hádke v tunajšej drogérii sa 
vyjadril o Hlinkovej garde, ako 
o zbytočnej a nemožnej inštan-
cii. Nevstupovanie evanjelikov 
do HG a HSĽS je len jeho die-
lom.“ (Opis udavačskej činnos-
ti Júliusa Tomku z 12. 9. 1939). 
Ďalej sa mal vyjadriť, že do HG 
by sa aj prihlásil, ale len vtedy, ak 
by boli velitelia evanjelici a tých 
Tomka označil za „nám nepria-
teľskú spoločnosť.“ I v tomto bode 
sa vládny komisár cítil vinným.

S udavačstvom sa v obžalo-
be potýkal viackrát. Obchodníka 
zo Starej Turej Rudolfa Lukáča 
Tomka obvinil v prítomnosti ne-
meckého vojaka z toho, že predá-
val partizánom tovar. Napokon 
síce nebol zadržaný, ale „inter-
vencia“ vládneho komisára ho 
stála 25 kg cukru ako forma 
úplaty. Na falošné udavačstvo 

Tomku dokonca upozorňovali 
nemeckí vojaci. Vládneho komi-
sára mal údajne osloviť nemecký 
vojak: „Vy pane komisár dajte si 
pozor s  tým Vaším falošným 
oznamovaním, ktoré robíte u na-
šieho veliteľstva na mešť. škole na 
Vašich občanov, lebo keď Vás za-
tvoríme, povedie sa Vám horšie 
ako im! Upozornite tiež o  tom 
i Vašu ženu!“ (Zápisnica spísaná 
s bývalým starostom Martinom 
Bunom a strážmajstrom Jozefom 
Mikoláškom 15. 6. 1945). 
Nepríjemným problémom sa 
stali (ne)intervencie v prospech 
zadržaných. Obvinenie zo su-
sedných Dolných Bziniec sa 
týkalo učiteľa Milana Slávika, 
jedného z hlavných organizáto-
rov Povstania v obci. Po zaistení 
v septembri 1944 bol odvlečený 
do Trenčína, následne väznený 
v Ilave a Brne (o zaistení Milana 
Slávika a sovietskeho partizána 
Andreja Pančekova sa dozve-
dáme z regionálnych monogra-
fií i z denného hlásenia POHG 
z 19.9.1944: „Dňa 16. t.m. v obci 
Krajné, kde hneď v  ranných 
hodinách Milán Slávik učiteľ 
z Horných Bziniec viezol na mo-
torke ruského komisára. Nemecká 
hliadka komisára odstrelila, na-
koľko sa pokúšal strieľať a Slávika 
zaistila. Pri vypočúvaní sa zisti-
lo, že je hlavným organizáto-
rom partizánov v tomto okolí.“ 
Slávikovi priťažilo najmä to, že 
uňho Nemci našli ručné gra-
náty – pozn. aut.). Osud sa 
k nemu zachoval nemilosrdne, 
zahynul v  koncentračnom tá-
bore. Učiteľka Elena Kýšková 
žiadala jeho pre-
pustenie práve pros-
tredníctvom Júliusa 
Tomku. Kládli mu 
za vinu, že písomné 
prehlásenie, ktoré 
by Slávika oslobo-
dilo, odmietal vy-
dať a zdržiaval ho 5 
mesiacov. Tomka sa 
hájil tým, že prepus-
tenie nebolo v jeho 
kompetencii, keď-
že sa prípad týkal 
obyvateľa Bziniec, 
inokedy sa vyhová-
ral na to, že sa musí 
poradiť s  veliteľom 

POHG v Novom Meste Jozefom 
Gašparíkom. Na hlavnom súd-
nom pojednávaní však uviedol, 
že žiadosti na prepustenie pod-
pisoval v tom čase Gašparík.

  Na vládneho komisára mal 
ťažké srdce Ján Nepomuk Wallo, 
bývalý významný mešťanosta, 
ktorý sa zaslúžil o vznik meš-
tianskej školy a výstavbu želez-
nice v  Starej Turej. Pochádzal 
z  československy orientovanej 
rodiny a  k  ľudáckemu režimu 
prejavoval rezervovaný postoj. 
Jeho vzťah k Tomkovi bol veľmi 
napätý. Kameňom úrazu sa stal 
spor po fúzii dvoch finančných 
inštitúcií v  obci – Pomocnej 
pokladnice a  Občianskeho 
úverného ústavu. Vládnemu 
komisárovi nebolo po chuti vy-
menovanie Walla za predsedu 
správnej rady zjednotenej in-
štitúcie. Kritizoval obsadenie 
celého výboru, keďže ho minis-
terstvo financií nekonzultovalo 
so stranou a „sú tam ľudia, ktorí 
nikdy neboli naší a ani dnes nie 
sú.“ (List J. Tomku na generál-
ny sekretariát HSĽS v Bratislave 
vo veci fúzie peňažných ústavov 
z 2. 10. 1944). Wallo k Tomkovi 
zaujal negatívny vzťah aj vo svo-
jich spomienkach: „U  nás bol 
komisárom katolícky učiteľ or-
ganista, človek bez citu a hanby, 
nemajúc ľudskosti, Josef (má byť 
Július – pozn. aut.) Tomka. Že 
som ako katolík nedržál s nimi, 
udávali ma tak, že som prekonal 
štyri procesy“. V tejto súvislosti 
treba poznamenať, že sympa-
tie, resp. nesympatie obyvateľ-
stva k  vládnucej strane HSĽS 

a  jej predstaviteľom do veľkej 
miery ovplyvňovala konfesi-
onálna otázka. Napriek tomu, 
že bol Wallo katolík, k  politi-
ke ľudákov sa vyjadroval veľ-
mi kriticky. Súviselo to s  jeho 
sympatiami k Československej 
republike, rodinnými väzba-
mi s moravským Kroměřížom 
(Wallova dcéra Miloslava si vza-
la za manžela československého 
vlastenca Antonína Rozsypala 
z  Kroměříža. V  roku 1941 sa 
stal členom miestnej odbojovej 
skupiny a v októbri bol zatknutý. 
Zahynul v decembri 1941 v kon-
centračnom tábore Mauthausen, 
keď sa zo zúfalstva vrhol na ost-
naté drôty napustené elektrinou) 
a taktiež s váženým postavením, 
ktorému sa v obci dlhodobo tešil.

(pokračovanie v ďalšom čísle)

Pramene a literatúra: ŠA Bratislava, 
f. Okresný ľudový súd Trenčín (OĽS 
TN), 64/47, súdny proces s Júliusom 
Tomkom; SNA Bratislava, f. Národný 
súd, mikrofilm A – 932. Súdny proces 
s veliteľom POHG Nové Mesto nad 
Váhom Jozefom Gašparíkom; ŠA 
Bratislava, pob. Trenčín, f. Okresný 
úrad Nové Mesto nad Váhom, šk. 120. 
Memorandum zo 17. 4. 1939; HALAJ, 
D.: Protifašistický odboj a SNP. In: 
RAGAČ, R. – ZEMENE, M. R. a kol.: 
Stará Turá – naše mesto. Stará Turá 
2010; SÚPKOVÁ, J. – MARTÁK, D.: 
Podjavorinský kraj v Slovenskom 
národnom povstaní. Trenčín 1989; 
TOMISOVÁ, E.: Zabudnuté osudy škôl 
Starej Turej. Bratislava 2013; WALLO, 
J. N.: Spomienky. Rukopis v archíve 
autora; SPÁČIL, J.: Památce Antonína 
Rozsypala. Kroměříž 1946.

Juraj Krištofík 

Nábor mlad ch stoln ch tenistov 

       
 
 

CHCE  SA STA  LENOM STOLNOTENISOVÉHO KLUBU 
A HRA  STOLN  TENIS ????  

STOLNOTENISOV  KLUB OTVÁRA V SEZÓNE 2014/2015 
PRÍPRAVKU PRE IAKOV 1. A  5. RO NÍKA. 

ZA ÍNAME DRUH  SEPTEMBROV  T DE  V DY 
 O 17.00 HOD. /utorok, streda, tvrtok/  

V HERNI NA TADIÓNE NA PRVOM POSCHODÍ  
 
 viac na www.stkst.banda.cz

                                                         
 
 
               

INFORMÁCIE  PODÁVA:  Jaroslav  DZURO
 

                                                
mobil: 0949 184 475

             

 
    Erik Malek (STK Stará Turá) 
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Mladí stolní tenisti zahájili 
sezónu 1. miestom na bodovacom 
turnaji TN a NR kraja
Úspešný vstup do novej sezóny 
sa podaril našej hráčke Lenke 
Dzurovej. Dňa 21.9.2014 vo 
Veľkých Uherciach vyhrala 1. 
bodovací turnaj TN + NR kraja 
v kategórii mladšie žiačky, keď sa 
bez väčších problémov dostala do 
finále a tam si poradila s Renátou 
Lacenovou (ŠKST Topoľčany) 3:1.

Dňa 27.9.2014 sme sa zúčast-
nili na Slovenskom pohári mláde-
že v Košiciach, kde v konkurencii 
41 hráčok z celého Slovenska ob-
sadila Lenka Dzurová pekné 7. 
miesto. Vo štvrťfinále nestači-
la na slovenskú dvojku Zuzanu 
Pekovú (KST Viktória Trnava) 

a výsledkom 1:3 jej semifinále ten-
toraz uniklo. Tento turnaj ukázal, 
že sa stále máme v čom zlepšo-
vať, ale zároveň ukázal aj poten-
ciál na lepší výsledok niektorými 
vyrovnanými setmi s  reprezen-
tantkami Slovenska. Uvidíme na 
ďalšom turnaji, ktorý sa koná dňa 
16.11.2014 v Majcichove.

Naše žiacke družstvo v zlože-
ní Tomáš Dzuro, Lenka Dzurová, 
Tomáš Vrzala a Simona Horáková 
malo úspešný štart aj v 1. lige star-
ších žiakov Trenčianskeho kraja. 
Dňa 12.10.2014 v  Trenčianskej 
Teplej, kde sa odohrali prvé tri 
kolá súťaže a neprehrali ani jeden 
zápas.

1.  kolo Stará Turá - TTC 
Považská Bystrica 6:4 
Tomáš Dzuro 3,5 bodu, Lenka 
Dzurová  2,5 bodu. 

2.  kolo Stará Turá - MKST Nová 
Dubnica 8:2 
Tomáš Dzuro 3,5 bodu, Lenka 
Dzurová 3,5 bodu, Simona 
Horáková 1 bod. 

3.  kolo Stará Turá - Trenčianska 
Teplá 5:5 
Tomáš Dzuro 3 body, Tomáš 
Vrzala 1 bod, Lenka Dzurová 
1 bod. 

Erik Malek (STK Stará Turá)

Rozpis a výsledky Stolnotenisového 
klubu Stará Turá – muži

Stolní tenisti „muži A“, 3. liga v sezóne 2014/2015

Rozpis zápasov:

5. kolo 25.10.2014 10.00  Veľké Uherce B – Stará Turá
6. kolo 25.10.2014 15.00 Partizánske B – Stará Turá
7. kolo 15.11.2014 10.00 Stará Turá – Bošany 
8. kolo 15.11.2014 15.00 Stará Turá – Malé Chlievany
9. kolo 29.11.2014 10.00 Karpatia Prievidza – Stará Turá
10. kolo 29.11.2014 15.00  Bystričany B – Stará Turá
11. kolo 13.12. 2014  15.00  Stará Turá – Nové Mesto nad Váhom B
12. kolo 20.12.2014 10.00 Stará Turá – Trenčín B
13. kolo 20.12.2014 15.00 Stará Turá – Drietoma
14. kolo 10.01.2015 10.00 Stará Turá – Lazany 
15. kolo 10.01.2015 15.00 Stará Turá – STK Prievidza 
16. kolo 17.01.2015 10.00 Tr. Teplá – Stará Turá 
17. kolo 17.01.2015 15.00 Nová Dubnica – Stará Turá 
18. kolo 24.01.2015 10.00  Stará Turá – Veľké Uherce B 
19. kolo 24.01.2015 15.00 Stará Turá – Partizánske B
20. kolo 21.02.2015 10.00 Bošany – Stará Turá 
21. kolo 21.02.2015 15.00 Malé Chlievany – Stará Turá 
22. kolo 14.03.2015 10.00 Stará Turá – Karpatia Prievidza 
23. kolo 14.03.2015 15.00  Stará Turá – Bystričany B
24. kolo 28.03.2015  15.00  Nové Mesto n. V. B – Stará Turá 
25. kolo 11.04.2015 10.00 Trenčín B – Stará Turá 
26. kolo 11.04.2012 15.00 Drietoma – Stará Turá 

Výsledky zápasov:

1. kolo 11.10.2014 10.00 Lazany – Stará Turá 15:3
J. Zámečník 2 body, E. Malek 1 bod, Ľ. Mikláš 0 bodov, 
M. Vrzala 0 bodov
2. kolo 11.10.2014 15.00 STK Prievidza – Stará Turá 13:5
J. Zámečník 2,5 bodu, E. Malek 2 body, Ľ. Mikláš 0,5 bodu, 
M. Vrzala 0 bodov

Stolní tenisti „ muži B“, 5. liga v sezóne 2014/2015  

Výsledky zápasov:

1.kolo 28.09.2014 10.00 Horná Streda – Stará Turá B 12:6
J. Viselka 4 body, M. Horák 2 body, J. Dvoran 0 bodov, T. Vrzala 0 bodov
2. kolo 25.09.2014 18.00 Stará Turá B – Myjava 12:6
M. Viselka 3,5 bodu, M. Horák 2 body, J. Dzuro 2,5 bodu, 
T. Dzuro 3 body, L. Dzurová 0,5 bodu
3. kolo 12.10.2014 10.00 Nové Mesto n. V. D – S. Turá B 6:12 
M. Viselka 3,5 bodu, M. Horák 2,5 bodu, J. Dzuro 3,5 bodu, 
M. Podhradský 2,5 bodu

Erik Malek (STK Stará Turá)

Pochod pamätníkmi 
Bielych Karpát
Tento pochod si z roka na rok zís-
kava popularitu medzi priateľmi 
turistiky a nebolo tomu inak ani 
na tohtoročnom devätnástom 
ročníku. Po pomerne upršanej 
jeseni organizátori neočakávali 
vysokú účasť, ale ostali príjemne 
prekvapení. Dobre vybraná trasa 
pochodu, ale aj pozitívna pred-
poveď počasia prilákali na štart 
rekordných 172 registrovaných 
účastníkov, čo je najviac v doteraj-
šej histórii pochodu. Trasa viedla 
od rozhľadne na Poľane po hrebeni 
Bielych Karpát až k Dibrovovmu 
pamätníku a  odtiaľ dole do 
Vetešovho jarku k  partizánskej 
nemocnici. Tu dostal každý účast-
ník pochodu Pamätný list a deti aj 
sladkosť. Opäť k nám prišli naši 
kamaráti z Krásna nad Kysucou, 
Novej Dubnice aj Sládkovičova 
a čo najviac potešilo, bola počet-
ná účasť domácich turistov. Pri 
opekaní špekačiek a  teplom čaji 
vznikali nové priateľstva, nadvä-
zovali sa kontakty a kuli plány do 
novej sezóny. Posedenie spestrila 

účasť mladého historika Mgr. 
Juraja Krištofíka, ktorý v krátkom 
príhovore viac priblížil osobu ge-
nerála Dibrova a jeho osud. Týmto 
sme si symbolicky pripomenuli 
70. výročie jeho úmrtia na hrebe-
ni Bielych Karpát. Počasie vydr-
žalo až do konca, atmosféra bola 
skvelá, všetci účastníci odchádzali 
k autobusu na kamennom moste 
spokojní. 
Už tradične tento pochod re-
alizujeme za finančnej pod-
pory Nadácie ŽIVOT v rámci 
Programu malých komunit-
ných grantov, firmy Premares 
a p. Gregora, ktorí aj tento rok 
dodali toľko špekačiek, koľko 
bolo potrebné.

Už teraz začíname pri-
pravovať jubilejný dvadsiaty 
ročník, ktorý by sme chceli 
pripraviť trochu slávnostnejšie 
a zábavnejšie. Veríme, že poča-
sie k nám bude aspoň tak milo-
srdné ako tento rok.

Peter Ištoňa 
Detská organizácia Fénix

Zľava: Michal VRZALA, Jaroslav DZURO, Ľudovít MIKLÁŠ, 
Jaroslav ZÁMEČNÍK, Erik MALEK, Miroslav VISELKA
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Muškársky Dubník tento 
rok opäť nesklamal!
Ako už tradične posledné roky, 
tak aj tento rok sa stretla muškár-
ska pretekárska slovenská špička 
na ukončení tohtoročnej prete-
kárskej sezóny v Starej Turej na 
jazere Dubník. Po rokoch ab-
sencie takéhoto typu preteku 
na Slovensku, sa pred pár rok-
mi partia zanietencov rozhodla 
aj na Slovensku zorganizovať to 
čo je celkom bežné v Anglicku, 
Írsku či v Škótsku, a to pretek na 
jazere muškárením z člna. Ako 
účastník mnohých majstrov-
stiev sveta v  muškárení dobre 
viem, kde je náš slovenský “tŕň 
v päte”. Áno skoro každé maj-
strovstvá sveta slovenský tím 
dopláca na jazerné kolá, najmä 
kolá na jazere z člna. Získať skú-
senosti, ktoré majú Angličania, 
Francúzi či Američania, bolo 
pre nás Slovákov, bez nutnosti 
vycestovať tisíce kilometrov  nie-
kde do Anglicka či Írska, takmer 
nemožné. Pretože muškáre-
nie niekde na Dedinkách bez 
možnosti porovnávať sa s celou 
špičkou je bez takýchto pretekov 
naozaj len málo efektívne a ur-
čite pre rast našej reprezentácie 

nedostačujúce. Pretek v  Starej 
Turej sledujem už od začiatku 
a môžem tak trochu rekapitulo-
vať. Pokiaľ v prvých rokoch to 
bol pre mnohých účastníkov len 
“zabitý“ víkend s pár zábermi, 
dnes už vidieť naozaj výsledky. 
Pretek už nie je len „hitparáda“ 
pár vyvolených, ale skupina “fa-
voritov” sa postupne rozrastá 
a vyrovnáva. To znamená, že aj 
úroveň slovenského muškáre-
nia rastie a určite bude prinášať 
svoje plody aj na medzinárod-
nej úrovni. Za to Vám chlapi zo 
Starej Turej vďaka!

A teraz k samotnému prete-
ku. Tento rok všetko klapalo ako 
“švajčiarske” hodinky, a okrem 
bezchybnej organizácie, výbor-
ného obedu (a piva zadarmo!), 
vyšlo aj počasie a  aj ryby boli 
naozaj netradične pri chuti. 
Výsledok aktuálneho “čerstvého” 
majstra Slovenska Janka Tišáka 
v treťom kole - 17 pstruhov za 
jednu hodinu lovu - hovorí za 
všetko. Samozrejme to nebra-
lo každému a  v  každom kole 
rovnako, jeden netrafil muchy, 
iný miesto, proste na takomto 

preteku na pomerne veľkej plo-
che už na dobrý výsledok je 
potrebná súhra mnohých fak-
torov. Čo však zaujíma najviac 
muškárov sú muchy. Takže ten-
to rok na Dubníku “fungovala” 
jednoznačne oranžová. Či už 
v  prvých kolách ako blob, tak 
postupne ako lura s  postupne 
tlmenými farbami. Samozrejme, 
veľa pretekárov používalo aj rôz-
ne modifikácie tzv. “montán”, 
ktoré boli úspešnejšie najmä 
v posledných kolách, keď sa na-
ozaj “lámal chlieb“ a každá ryb-
ka bola dôležitá. Okrem muchy 
bolo dokonalé vedenie múch 
rozhodujúce. 

A  ako to celé dopadlo? 
Zvíťazila skúsenosť aktuálneho 
trénera Slovenskej reprezentácie 
Petra Bieneka, ktorý si odniesol 
naozaj zaujímavú cenu, krásny 

značkový U-boat. Hneď za ním 
síce mladý, ale veľmi dobre pri-
pravený Peter Bérik zo Svidníka 
a na treťom mieste naozaj skú-
sený jazerný muškár ”Martin 
Poljak” z pod Tatier.

Ako hovorí klasik “Sláva 
víťazom, hanba porazeným!” 
Myslím však, že v takomto krás-
nom prostredí a  množstvom 
krásnych úlovkov nebol poraze-
ný žiaden účastník a všetci sa už 
teraz tešia na ďalší ročník, ktorý 
usporiadatelia pri vyhlasovaní 
výsledkov opäť prisľúbili zorga-
nizovať budúcu jeseň. Chlapi zo 
Starej Turej, za krásny pretek, 
skvelé ceny, super jedlo a naozaj 
perfektnú priateľskú atmosféru 
Vám všetci ďakujeme!  Makajte 
aj naďalej, aby Vás Stredoslováci 
nepredbehli!

Igor Hríbik

Blahoželanie
Dňa 4. novembra t.r. dožíva sa v plnom 
zdraví sedemdesiatin občan Spolkovej 
republiky Nemecko (SRN), p. Ing. Bo-
rivoj Malár, syn  gen. Augustína Ma-
lára a zubnej lekárky, MuDr. Margot, 
rod. Grosse. K tomuto životnému jubi-
leu želáme jemu a jeho rodinke hlavne 
veľa, veľa zdravia a pohody do ďalších 
rokov života.

Náš jubilant sa narodil v Bratislave, vyrastal 
v Novom Meste n. V., kde i na Gymnáziu 
M. R. Štefánika maturoval. Následne vyštu-
doval na SVŠT v Bratislave. Vo svojom te-
rajšom bydlisku je stále aktívny v podnikaní 
a v miestnej politike. Borivoj má aktuálny zá-
ujem podieľať sa v novopripravovanom par-
ku na vybudovaní pamätníka svojmu otcovi, 
ktorý na Starej Turej vyrastal. Spolupracuje 
tiež s vojenským historikom PhDr. Petrom 
Švandom, CSc., na finalizácii životopisnej 
knihy o otcovi, gen. A. Malárovi, ktorá by 
mala oprostiť od historického balastu dote-
rajšie údaje o jeho živote na základe zverej-
nenia niektorých dobovo závažných, doteraz 
nepublikovaných údajov z vojenských archí-
vov ako zo Slovenska, tak i z SRN!

Gustáv Rumánek

PROJEKT ŽIVOT UVÁDZA ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
Je vám ľúto zbaviť sa vecí, ktoré sú stále v dobrom stave, no vy sami ich už nepotrebujete? 
Môžete nimi potešiť niekoho druhého a zároveň si sami spraviť radosť inými vecami. A to 
všetko bez peňazí. 

Zóna bez peňazí sa uskutoční súčasne vo viac ako 60 mestách na Slovensku, a to v sobotu 
29. novembra 2014. Podporuje medzi ľuďmi recyklovanie a výmenu vecí, ktoré už nepotrebujú, 
ale zároveň ich nechcú vyhodiť. Vďaka vám dostanú veci nový život. 

„Príďte darovať veci, ktoré už nepotrebujete a vymeňte ich za také, ktoré sa vám páčia. Alebo 
si môžete zobrať to, čo by sa vám mohlo hodiť. Aj vďaka vám sa tak bude môcť naplniť hlavná 
myšlienka celej akcie - a to urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí si to nemôžu prevažne pre nedostatok 
peňazí dovoliť. Darčeky predsa nemusia byť nové a ani drahé, pokojne to môžu byť veci získané 
práve na Zóne bez peňazí,“ vyzýva iniciátor akcie a hlavný organizátor Manik, ktorý je zároveň 
zakladateľom komunitného Projektu Život. Hlavne vďaka nemu vybral 
šikovných ľudí z rôznych končín Slovenska, ktorí sa chopili organizácie Zóny 
bez peňazí v ich mestách. V meste Stará Turá sa projektu Zóny bez peňazí 
podujala Mgr. Oľga Medňanská, pracujúca ako pedagogická pracovníčka 
na ZUŠ a Mgr. Júlia Bublavá, členka Komisie MsZ pre sociálne veci 
a bývanie. Zóna bez peňazí sa uskutoční v Starej Turej dňa 29. novembra 
2014 v Dome kultúry Javorina.

Ak ľudia prestanú riešiť peňažnú hodnotu vecí a začnú si pomáhať tak, 
že jeden druhému urobia láskavosť, časom môžu uspokojiť väčšinu svojich 
potrieb prostredníctvom vzájomnej pomoci a zároveň podporiť recyklovanie 
vecí, ktoré môžu ešte niekoľko rokov pokojne slúžiť. 

Veci, ktoré po Zóne bez peňazí zostanú, sa rozdelia a posunú ďalej. Oblečenie pre dospelých sa 
daruje organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, detské oblečenie materským centrám, 
knihy školám, knižniciam a antikvariátom. Hračky sa rozdelia deťom a rodinám v hmotnej núdzi. 
„Ak sa vám táto iniciatíva páči, môžete ju podporiť na Facebooku“. 
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Naše tenistky už bodujú
Družstvo dorasteniek Združenia tenistov OSKORUŠA Stará Turá 
v zložení: Skaličanová Martina, Halabrínová Viktoria, Redajová 
Michaela, Škodáčková Katarína, Durcová Nina a Alušicová Micha-
ela sa v rámci západoslovenského kraja (tzv. FED CUP) zúčastnili 
v prvej polovici tohto roku tenisovej súťaže družstiev v dvojhre a vo 
štvorhre. 

Impulzom, ktorý viedol Ing. 
Miroslava Pšenicu - vedúceho 
družstva k prihláseniu do súťa-
že, boli dobré výsledky našich 
hráčok v predchádzajúcich zá-
pasoch - hlavne v turnajoch, kde 
získavali cenné herné skúsenos-
ti. A to sa oplatilo. Naše doras-
tenky sa v tejto sezóne umiestnili 
v II.A triede na 4. mieste, pričom 
v  súťaži účinkujú len druhú 

sezónu  a v družstve majú i žiač-
ky, čo je v tenise  veľký handicap. 

Najviac bodov zo súťaž-
ných stretnutí priniesli hráč-
ky Škodáčková, Halabrínová 
a  Redajová, napriek tomu, že  
majú veľkú konkurenciu hlav-
ne v  Trenčíne, Partizánskom 
a Topoľčanoch, ale i v Novom 
Meste nad Váhom  a Trenčíne.

Hráčky majú teraz na 

programe pravidelné trénin-
gy a  účasť na tenisových tur-
najoch napr. v Bratislave, Nitre 
a  Púchove, kde sa budú ďa-
lej zdokonaľovať v  získava-
ní húževnatosti, sebadôvery 
a sústredenosti. 

Na týchto povzbudivých 

výsledkoch našich dorasteniek 
sa tiež podieľajú aj sponzorské 
príspevky od firiem ELSTER, 
s. r. o., Stará Turá, Herbex, s. 
r. o., Hrašné, Ecomat, s. r. o.,  
Komárno, a  ďalších, ktorým 
ďakujeme.

ZT OSKORUŠA Stará Turá

Októbrové wushu súťaže
V sobotu 4. októbra 2014 sa v Brne v Českej republike konala súťaž 
Juniorská liga vo Wushu 2014. Náš klub Wushu centrum Stará Turá 
dostal pozvanie, a tak sme zorganizovali slovenskú výpravu a ráno 
o siedmej hodine sme vyrazili reprezentovať našu krajinu i náš klub 
do Brna. Naša výprava obsahovala 13 súťažiacich, rodičov a šofé-
rov. Najmladší súťažiaci mali 7 a najstaršia 17 rokov. 

Pre väčšinu našich súťažiacich 
to bola vôbec prvá zahraničná 
súťaž, a tak bolo našim cieľom 
hlavne nazbieranie skúseností 
a získanie predstavy, ako to na 
takýchto veľkých súťažiach cho-
dí. Otvorených bolo 21 kategórií 
a zúčastnilo sa 9 klubov, z toho 
dva zo Slovenska. Okrem Wushu 

centra Stará Turá prišlo aj 5 sú-
ťažiacich z nášho spriateleného 
klubu – Wu shu klub Trnava. 
Naša mládež cvičila zostavy bez 
zbrane a  zostavy so zbraňou. 
Konkurencia bola silná, celko-
vá úroveň súťaže bola výborná. 
Napriek tomu sa ani tejto súťa-
ži nevyhli technické problémy, 

ktoré však usporiadatelia prie-
bežne riešili. 

Naša úspešná výprava nako-
niec získala 8 medailí – Samuel 
Zámečník striebro, Michal Tóth 
striebro a dva krát bronz, Inka 
Kiššová dva krát bronz a Simona 
Holotová získala zlato a striebro. 
Ocenení dostali medaile, diplo-
my a vecné ceny. Príchod domov 
bol až v  neskorých večerných 
hodinách, no deťom to vôbec 
nevadilo, pretože boli plné zážit-
kov a dojmov zo súťaže. Piatich 
hrialo aj medailové ocenenie. 
Ďakujeme usporiadateľom sú-
ťaže, našim športovcom za ich 
výkony a  rodičom za ochotu 

a podporu svojich detí v tomto 
športe. Každý jeden súťažiaci sa 
snažil zo všetkých síl a s ich vý-
konmi sme spokojní. 

O  týždeň v  sobotu 11. ok-
tóbra 2014 sa konala druhá 
časť pravidelnej súťaže Kungfu 
deti Stará Turá. Okrem nášho 
klubu sa zúčastnil aj Wushu 
klub Trnava pod vedením Eda 
Urbanoviča. Jeho cvičenci sú 
vždy zárukou kvality, a tak sme 
boli veľmi radi, že prijali pozva-
nie. Súťaž prebehla na organi-
začne zvládnutej úrovni, deti sa 
snažili predviesť to najlepšie, čo 
vedia. Cvičili zostavy bez zbrane 
v rôznych štýloch, no videli sme 
aj zostavy s dlhou palicou či šab-
ľou. Z nášho klubu sa zúčastnilo 
24 detí, z trnavského 7. Wushu 
centrum Stará Turá získalo 16 
medailí, trnavský klub 2. Súťaž 
prebehla úspešne za hojnej účas-
ti rodičov, deti sa bavili a získa-
vali skúsenosti, ako vystupovať 
pred porotou a zvládať nervozitu 
a stres.

Videli aj konkurenciu, a to je 
pre nich ponaučením a inšpirá-
ciou do budúcna. Pretože nie je 
dôležité vyhrať, ale zvíťaziť sám 
nad sebou a  nad všetkým, čo 
nám bráni neustále pracovať na 
lepšej verzii seba samého.

Wushu centrum Stará Turá
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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


