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

Topoľová alej pomaly dosluhuje
Mesto Stará Turá plánuje v blízkej 

budúcnosti obnovu topoľovej aleje sme-
rom do rekreačnej oblasti Dubník I. Alej 
tvorí vstup do rekreačnej oblasti a slúži 
ako prechádzková zóna pre obyvateľov 
i návštevníkov mesta.

Miestna obhliadka topoľovej aleje sa 
konala 09. 12. 2015 za účasti pracovní-
kov Lesoturu Stará Turá, Technických 
služieb Stará Turá a Mestského úradu 
Stará Turá – odd. výstavby, územného 
plánovania a  životného prostredia. 
Obhliadkou bo zistený nasledovný 
stav. Topoľová alej má dĺžku približne 
500 m a rastie tu 153 ks topoľa čierneho 
(Populus nigra). Na pravej strane sa 
nachádza 58 jedincov a na ľavej strane 
95 jedincov (ľavá a  pravá strana sú 
určené pri vstupe do aleje z mesta sme-
rom na Dubník). Dreviny boli vysadené 
približne pred 60–65 rokmi a zákon ich 
charakterizuje ako krátkoveké. Dreviny 

sú v  pokročilom štádiu dospelosti až 
staroby a  začína sa prejavovať degra-
dácia. Alej je frekventovaným miestom 
v  meste, môže dôjsť k  ohrozeniu ľud-
ského zdravia a majetku. Zdravotný stav 
drevín je zlý, presychajú, sú napadnuté 
drevokaznými hubami. Alej pravidelne 
udržujú pracovníci technických služieb 
(orezávanie suchých konárov, odstraňo-
vanie spadnutých konárov. Odobratá 
vzorka Presslerovým nebožiecom 
vykazovala známky hniloby. Pod elek-
trickým vedením, ktoré alej pretína sú 
topole odstránené v šírke asi 20–25 m. 
Pri obhliadke bol zmeraný priemer 
kmeňa každej dreviny vo výške 130 cm 
nad zemou a následne vypočítaný ich 
obvod. Obvod drevín sa pohybuje v roz-
medzí 56,52 cm až 314 cm. Priemerná 
výška drevín je 26 m.

Topoľová alej je lokalita, ktorú si 
obyvatelia i návštevníci všimnú medzi 

prvými dominantami Starej Turej. Žiaľ, 
práve pre zlý stav stromov, bude mesto 
musieť v  blízkej budúcnosti pristúpiť 
k  zrezaniu a  zlikvidovaniu tejto aleje. 
Keďže chceme zachovať jej estetickú 
hodnotu, uvažuje sa s výsadbou novej 
aleje s inými druhmi drevín. Výsadbou 
nového zaujímavého stromoradia získa 
mesto zdravú, krajinársky a  funkčne 
príťažlivú alej v lokalite Dubník I. 

Do stromoradia sú vhodné listnaté 
dreviny, ktoré rešpektujú daný priestor, 
sú atraktívne z  hľadiska farebnosti 
i habitusu. Takýmito sa javia napríklad 
lipa, dub, gaštan (pagaštan). 

Oddelenie výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia MsÚ
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ZŠ Hurbanova

Majstrovstvá detí ZŠ 
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KD Papraď
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večer SOŠ
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jedáleň SOŠ
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Divadelné 
predstavenie Láááska
13. február, DK Javorina

Výstava Nová 
architektúra pre 
Starú Turú
2. – 17. februára, 
DK Javorina
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Otvorené odbory v SOŠ Stará Turá str. 6
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Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Zmeny cestovných poriadkov str. 11

Prípravka MFK Stará Turá sa počas tejto sezóny rozrástla. 
foto M. Medňanský, www.fotografika.sk
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Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá – II. etapa 
V decembri 2015 prebehla v našom meste a jeho 
miestnych častiach realizácia Projektu „Rekon-
štrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
mesta Stará Turá – II. etapa“. Technické rieše-
nie projektu vychádzalo zo svetelnotechnickej 
štúdie, ktorá bola výsledkom práce projektantov 
v oblasti svetelnej techniky (firma LIGHTECH, 
spol. s. r. o., Bratislava).

Mesto Stará Turá zrealizovalo projekt s  pod-
porou finančných prostriedkov zo štrukturál-
nych fondov EÚ v rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Prioritná os: 2 – Energetika
Opatrenie: 2.2 – Budovanie a  modernizácia 
verejného osvetlenia pre mestá a obce, poskyto-
vanie poradenstva v oblasti energetiky
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia 
verejného osvetlenia mesta Stará Turá – II. etapa
Miesto realizácie projektu: Stará Turá – a oko-
lie (Súš, U Samkov, Trávniky, Lazy, Topolecká, 
U Kalúsov, U Mikulcov, U Mačicov, U Beňov, 
U  Dornákov, U  Biesikov, Koštialova Dolina, 
Papraď, Bielčikova Dolina, Sadloňová, Durcova 
Dolina, Drgoňova Dolina, Černochov Vrch 
a Dubník 1).

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie 
kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia 

ako verejno-prospešnej služby pre obyvateľov 
a  návštevníkov mesta Stará Turá. Hlavný cieľ 
projektu je a  bude naplnený prostredníctvom 
dosiahnutia nasledovných špecifických cieľov: 

úspora elektrickej energie na prevádzku 
verejného osvetlenia, dosiahnutie spoľahlivej 
prevádzky sústavy verejného osvetlenia, moder-
nizácia a unifikácia svietidiel a výložníkov, nižšia 
produkcia emisií CO2, ako aj zvýšenie bezpeč-
nosti na komunikáciách v nočných hodinách.
Celkové investičné náklady: 760 452,88 €
Začiatok realizácie projektu:  06/2015
Skončenie realizácie projektu:  12/2015 
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka riadiaceho orgánu: 
www.economy.gov.sk

Vďaka podpore z Európskej únie sa poda-
rilo vymeniť 846 kusov pôvodných svietidiel za 
nové LED svietidlá a zároveň bolo, za účelom 
splnenia technickými predpismi požadovaných 
hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti 
osvetlenia, doplnených 233 kusov nových svieti-
diel. Celkový počet svietidiel osadených v rámci 
tohto projektu je 1 079 ks. V rámci projektu boli 
pôvodné rozvádzače doplnené o inteligentné ria-
diace jednotky, ktorých úlohou je záznam infor-
mácií o spotrebe sústavy, jej regulácia a diaľkové 
riadenie.

Dodávateľom bola firma, ktorá bola vysú-
ťažená na základe verejného obstarávania 
(ELTODO OSVETLENIE, s. r. o., Košice).

Skutočné svetelnotechnické vlastnosti osvet-
ľovacej sústavy po jej rekonštrukcií a modernizá-
cií a porovnanie meraného stavu s požiadavkami 
noriem bolo zmerané a overené svetelnotechnic-
kým meraním vlastností verejného osvetlenia 
po rekonštrukcií, ktoré zrealizovala na základe 
verejného obstarávania firma Marialux, s. r. o., 
Veľké Lovce.

Rekonštrukciou a modernizáciou verejného 
osvetlenia dôjde k  úspore elektrickej energie 
na prevádzku verejného osvetlenia (približne 
1 141,18 GJ/rok), dosiahnutiu spoľahlivej pre-
vádzky sústavy verejného osvetlenia, moderni-
zácií a unifikácií svietidiel a výložníkov, nižšej 
produkcií emisií CO2 a v neposlednom rade aj 
k zvýšeniu bezpečnosti na komunikáciách v noč-
ných hodinách.

Ing. Arch. Katarína Robeková, 
projektový manažér MsÚ

Tento projekt je financovaný Európskou úniou z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

Prehľad demografického vývoja 
mesta Stará Turá za r. 2015

Výstava „Nová 
architektúra pre 
Starú Turú“
Záujem širokej verejnosti o kvalitu obytné-
ho prostredia a o pripravované riešenia 
do budúcnosti bol impulzom pre vytvo-
renie spolupráce mesta s Fakultou archi-
tektúry Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, Ústavu architektúry obyt-
ných budov. Mesto zadalo študentom pre 
ich študentské práce konkrétne priestor 
na Mierovej ulici (bývalé unibunky).

Tento priestor je pre Starú Turú dôležitý 
z hľadiska rozvoja, samotnej architek-
túry ako i tvorby obytného prostredia 
mesta a  je v  Územnom pláne mesta 
vymedzený pre výstavbu polyfunkčného 
objektu. Preto sú návrhy orientované 
hlavne do sféry bývania a  občianskej 
vybavenosti.

Mesto Stará Turá organizuje 
v  priestoroch DK Javorina výstavu 
týchto architektonických štúdii študen-
tov Fakulty architektúry v  Bratislave. 
Vernisáž výstavy sa uskutoční v  uto-
rok 2. februára 2016 o  17.00 hodine 
v Stredisku cezhraničnej spolupráce na 
2. poschodí DK Javorina. Výstava bude 
otvorená pre verejnosť až do 17. febru-
ára 2016.

Výstava architektonických štúdii 
iste prinesie nové pohľady na riešený 
priestor a bude vítanou konfrontáciou 
so súčasným stavom a s pohľadmi oby-
vateľov mesta na riešenie toho priestoru. 
Preto Vás na výstavu srdečne pozývame.

Ing. Arch. Katarína Robeková, 
projektový manažér MsÚ

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

Miestna časť
Počet obyvateľov 

k 1.1.2015
Počet obyvateľov 

k 1.1.2016
Stará Turá (cent.časť) 7 924 7 837

Černochov vrch 189 188

     z toho: Černochov vrch 58 61

                 Drgoňova dolina 94 93

                 Durcova dolina 37 34

Papraď 431 415

     z toho: Papraď 415 400

                 U Mikulcov 16 15

Jazviny 37 37

Topolecká 401 416

     z toho: Topolecká 383 396

                 Hlavina 18 20

Súš 263 277

     z toho: Súš 101 95

                 Lazy 9 11

                 Trávniky 107 124

                 U Samkov 46 47

Mesto Stará Turá spolu 9 245 9 170

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2010 – 2015:
r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015

Počet obyvateľov k 1.1. uved. roka 9 559 9 434 9 392 9 292 9 245

Počet narodených občanov 84 70 77 80 77

Počet prihlásených občanov 55 86 60 88 92

Počet zomretých občanov 84 89 92 72 81

Počet odhlásených občanov 180 109 145 143 163

Prírastok (+) / Úbýtok (-) -125 -42 -100 - 47 - 75

Počet obyvateľov
Stav k 1.1.2012 

9 434
Stav k 1.1.2013 

9 392
Stav k 1.1.2014 

9 292
Stav k 1.1.2015 

9 245
Stav k 1.1.2015 

9 170

Prehľad vybraných matričných úkonov 
za obdobie r. 2014 a 2015:

Matričný úkon (ukazovateľ) r. 2014 r. 2015
Počet uzavretých manželstiev v meste 40 44

     z toho: cirkevne uzavretých 18 13

                 uzavretých s cudzincom 1 2

Počet úmrtí vybavených v meste 
(zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce)

69 68

Počet rozvedených manželstiev 32 15

Počet určení otcovstva 31 36

Mesto Stará Turá podobne ako ďalšie blízke 
obce a mestá v kopaničiarskom regióne v posled-
ných rokoch sleduje postupný úbytok obyvateľ-
stva. V  r. 2015 sa trend žiaľ nezastavil. Podľa 

evidencie obyvateľstva malo mesto ku koncu roka 2015 
o 75 obyvateľov menej ako v predošlom roku. Nižšie 
v tabuľke Vám ponúkame detailný prehľad počtu oby-
vateľov v centrálnej časti mesta a v jeho jednotlivých 
miestnych častiach a prehľad, kde nájdete základné 
údaje o demografickom vývoji v meste Stará Turá za 
posledných 5 rokov. V poslednej tabuľke uvádzame 
prehľad vybraných matričných úkonov, ktoré boli 
v meste vykonané v minulom roku a pre porovnanie 
uvádzame aj vybrané matričné úkony z roku 2014. 

V roku 2015 sa narodilo 77 detí a zomrelo 81 našich 
občanov. Ďalším dôvodom úbytku obyvateľstva bola 
v minulom roku migrácia obyvateľov do iných miest 
či štátov. V uplynulom roku sa do mesta prisťahovalo 
92 občanov. Žiaľ, naše mesto opustilo a odhlásilo sa 
163 obyvateľov, čo je o 20 viac ako v minulom roku. 
Dôvodom migračného úbytku obyvateľstva je najmä 
odchod mladých ľudí do väčších miest Slovenska 
alebo do zahraničia. Vývoj migrácie je vo všeobec-
nosti v mestách i obciach v značnej miere ovplyvnený 
celkovou ekonomickou situáciou mesta, prosperitou 
jednotlivých podnikov, situáciou na trhu práce, byto-
vou výstavbou a možnosťou získania bytu. Mesto sa 
snaží vytvoriť pre obyvateľov také podmienky, aby 
neboli nútení odchádzať za lepšími podmienkami do 
iných miest či štátov.

Správne oddelenie MsÚ, Stará Turá
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Vianočný trh 2015
Ani sme sa nenazdali a je tu posledný zimný mesiac – február. 
Mnohí z Vás sa už určite tešia na jar, no my si spolu s Vami ešte 
chceme pripomenúť atmosféru Vianoc a vianočných sviatkov, ktorá 
vládla v našom meste počas tradičného vianočného trhu. 

Dom kultúry Javorina sa snaží 
každý rok vyčarovať v  Starej 
Turej počas jedného dňa atmo-
sféru tradičných slovenských 
Vianoc, s  množstvom ručne 
vyrábaných ozdôb a  hračiek, 
s  klasickou dedinskou zabí-
jačkou, s  možnosťou kúpiť si 
živého kapra či vianočné oblátky 
a vypočuť si tie najkrajšie piesne 
a koledy z nášho i moravského 
kraja. 

Vianočný trh aj tento rok 
otvoril v  našom meste svoje 
brány, a to v sobotu 12. decem-
bra 2015. Už niekoľko rokov 
sa pracovníci Domu kultúry 
Javorina snažia, aby trh nebol 
len o predaji a kúpe tovaru, ale, 
aby bol najmä o  blížiacich sa 
sviatkoch, o spoločných rozho-
voroch, o  stretnutí s priateľmi 
a známymi, o tom, aby si ľudia 
boli aspoň raz v roku bližší a trá-
vili spolu chvíľku času pri kultúr-
nom programe, zabíjačke, punči 
či varenom vínku. 

Tohtoročný vianočný trh 
opäť priniesol množstvo stán-
kov s rôznorodým remeselným 
tovarom. Remeselníci ponúkali 
svoje výrobky z dreva, keramiku, 
košíky, vianočné ozdoby, hračky, 
bižutériu, textílie, sviečky, 
domáce náradie, ale aj čaje, syry, 
mäsové výrobky, medovníky či 
iné dobroty. Detské očká svie-
tili pri pohľade na vyhadzujú-
cich sa kapríkov v malej nádrži 
alebo pri ohrade so živými 

ovečkami. V stánku technických 
služieb si prišli na svoje všetky 
hladné brušká, ktoré si mohli 
dopriať rôzne zabíjačkové dob-
roty. Priestor pred pódiom aj 
tento rok patril našim „lesákom“ 
z Lesoturu a pánovi Slimákovi, 
ktorí pripravili pre návštevní-
kov ukážku tradičnej kopani-
čiarskej zabíjačky. Koho počas 
dňa prepadol smäd, mohol sa 
ísť občerstviť do stánku sociál-
neho oddelenia MsÚ a sociálnej 
komisie pri MsZ. Kúpou punču 
ste súčasne mohli prispieť na 
dobrú vec, a to priamo do cha-
ritatívneho účtu mesta. 

K  vianočnej atmosfére 
patrí aj vianočná hudba. Počas 
trhu sme si vypočuli koledy 
a  piesne v  podaní domácich 
ľudových hudieb Turanček 
a Poľun, ktoré pôsobia pri ZUŠ 
Stará Turá, neskôr sa s morav-
skými piesňami a tancami pred-
viedli súbory Malý Handrláček, 
Handrlák a cimbalová muzika 
Lintavěnka z  partnerského 
mesta Kunovice. Nadväzovali 
sme tak na projekt: Zachovanie 
tradičných remesiel v  Starej 
Turej a Kunoviciach z Programu 
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 
2007-2013 zo zdrojov EÚ. 
Program zavŕšila populárna 
ľudová hudba Borovienka, ktorá 
svojimi piesňami rozospievala 
a  roztancovala mnohých náv-
števníkov trhu. 

I  v  budove domu kultúry 

bolo rušno. V stredisku cezhra-
ničnej spolupráce prebiehala 
výstava Škola v  spomienkach, 
v  rámci ktorej si mohli starší 
návštevníci zaspomínať na svoje 
školské časy. Mladšia generácia 
sa zase mohla pozrieť, ako sa 
kedy v školách vyučovalo. Jedna 
z  prváckych tried našej ZŠ si 
takéto vyučovania i  vyskúšala. 
Rozvoniavajúce čerstvé oblátky, 
medovníky a  pečivo rôznych 
druhov lákalo prítomných náv-
števníkov i do Izby tradičného 
bývania. Bolo čo obdivovať 
a  snáď i  ochutnávať. Tradičné 
vianočné oblátky vyrábali 
priamo v Dome kultúry zručné 
ženy – pani Rubaninská a pani 
Ambrušová. I v dome kultúry sa 
prezentovali viacerí remeselníci, 
v kaviarni bola možnosť posedieť 
si pri teplom čaji, káve, pochut-
nať si na zabíjačkovej kapustnici. 
Veľký záujem bol i o múzeum. 
Detičky v  krojoch usilovne 
pracovali v tvorivých dielňach, 
pod vedením p. Katky Vidovej. 
Vlastnoručne zhotovené medov-
níčky boli výsledkom práce ich 
malých rúčok a  určite urobili 
radosť rodičom, či starým rodi-
čom. Tvorivé dielne pripravila 
i pani učiteľka Soňa Kotrasová.

Mnohí z  Vás sa pýtajú, 
prečo trh trvá iba jeden deň. 
Žiaľ, sme malé mesto a organi-
zácia takéhoto podujatia počas 
viacerých dní by bola veľmi 
náročná. Nestíhalo by sa to 
kapacitne obsadením pracov-
níkmi a žiaľ nemáme na to, ani 
toľko finančných prostriedkov. 
Tiež by bolo ťažké dostať sem 

toľko remeselníkov, koľko sa 
tu stretne počas tohto jedného 
dňa. V minulosti boli trhy dva 
dni a  už počas druhého dňa 
sme videli úbytok návštevníkov. 
Veríme, že aj keď je vianočný trh 
iba jeden deň, tak ho využijú naši 
občania čo možno v najhojnej-
šom počte a o to viac si ho užijú. 

Každoročne je potrebné 
vynaložiť nemalé úsilie, aby 
splnili organizátori očakáva-
nie návštevníkov, remeselníkov, 
súborov a o rok ich mohli pri-
vítať opäť. Na záver patrí teda 
poďakovanie všetkým, ktorí sa 
akoukoľvek mierou podieľali 
na zabezpečení trhu: pracov-
níkom Domu kultúry Javorina, 
Lesoturu, p.  Skovajskovi 
a  p.  Slimákovi, ktorí zastrešo-
vali zabíjačku a prípravu kapust-
nice, Technickým službám, Julke 
Bublavej, Gabike Hučkovej, 
Gabike Bajjaniovej, p. Durcovej, 
p. Otiepkovej, sociálnemu odde-
leniu MsÚ a členom sociálnej 
komisie, kuchárkam zo základ-
nej a materskej školy, srbským 
študentom SOŠ, žiačkam ZŠ, 
ochotným dobrovoľníkom spo-
lupracujúcim na trhu, šikov-
ným gazdinkám, ktoré nezištne 
prispeli svojim pečivom, pani 
Otiepkovej a  pánovi Slukovi, 
ktorí sa každoročne starajú o to, 
aby bolo Námestie slobody pri-
pravené na nápor návštevníkov, 
remeselníkov i  súborov a všet-
kým ostatným, ktorých sme 
možno zabudli spomenúť, ale 
priložením svojej ruky k dielu 
sú rovnako dôležití. 

Lívia Boorovát Ul. Mierová
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Urobili sme si štedrejšie Vianoce
Ako po dva minulé roky, tak i počas tohtoročného predvianočného obdo-
bia z iniciatívy Nadácie Život, ECAV a Rímskokatolíckej cirkvi sa úspešne 
realizoval projekt Urobme si štedrejšie Vianoce. Projekt je zameraný na 
zvyšovanie spolupatričnosti a ľudskej blízkosti v období, kedy každý z nás 
potrebuje pocítiť dobro, lásku a radosť. A práve tieto pocity prežívali ľudia, 
ktorí boli navštívení koledníkmi tesne pred Vianocami s krásnym vinšom 
a darčekmi. 

Potešiť a vyčariť úsmev na tvárach 
sme chceli starším osamoteným 
ľuďom a rodinám s deťmi, ktoré sa 
pasujú s ťažkými finančnými prob-
lémami. Ku aktivizovaniu mnohých 
ľudí nám pomohli farári z  ECAV 
a  Rímskokatolíckej cirkvi, MC 
Žabka, ale i mnohí ďalší, ktorí sa 
osobne angažovali a získali ďalších 
darcov. Využili sme ponuku ECAV 
a  v  modlitebni sme vytvorili cen-
trálu, v ktorej sme prijímali všetky 
dary od mnohých dobrodincov. 
Vďaka dobrým ľuďom, ktorí pocho-
pili našu snahu o budovanie lepšej 
a ľudskejšej komunity v Starej Turej, 

sa sústredilo v danom priestore nie-
len množstvo domácich koláčikov 
a  zákuskov, ale i  hračiek, knižiek, 
sladkostí, oblečenia a  drobností 
pre deti a mládežníkov, kozmetiky 
pre dospelých a  praktických vecí 
do domácnosti. Nadácia ŽIVOT 
prispela kapustnicou a  ovocnými 
balíčkami. Náročné delenie prebie-
halo zopár hodín, aby sa podstatná 
časť projektu – návštevy rodín, 
mohla bezproblémovo rozbehnúť 
počas ďalšieho dňa. Tento rok sme 
získali veľký počet dobrovoľníkov, 
detí i dospelých, ktorí si našli čas 
a venovali ho návštevám 62 rodín. 

Mnohí z nich majú krásne zážitky 
z úprimnej radosti a šťastia navští-
vených a obdarovaných. 

Všetkým, ktorí sa zapojili rôz-
nymi formami do projektu, zostal 
v duši hrejivý pocit, že aj oni prispeli 
k tomu, aby mali štedrejšie a krajšie 
Vianoce viaceré domácnosti v Starej 
Turej. Možno pre niektorých star-
kých to bola jediná vianočná náv-
števa, ktorá im priniesla potešenie 
na celé vianočné sviatky. Veríme, že 
aj obdarovaným deťom žiarili očká 

šťastím nad nečakanými, ale o  to 
radostnejšie prijatými darčekmi. 
Tieto chvíle radosti a šťastia sú naj-
väčšou odmenou pre tých, ktorí 
pomohli dobrej veci kúpou alebo 
venovaním darčekov, napečením 
množstva chutného pečiva, pomoci 
pri delení balíčkov a návštevami jed-
notlivých rodín. Úprimná vďaka 
dobrí ľudia!

Júlia Bublavá – Nadácia ŽIVOT 
Daniela Stuchlá – ECAV 

Jarmila Lužná - RKC

Združenie rodičov pri SOŠ Stará Turá a pracovníci SOŠ Stará Turá 
organizujú dňa   20. 2. 2016 (sobota) 

tradičný 

 Spoločenský večer 
 
Začiatok:  o 19.00 hod. 

Miesto:   Jedáleň SOŠ, Športová 675 

Hudba:  Amy’s z Moravského Lieskového 

Cena vstupenky:   20  € / osoba 

V cene vstupenky je: 
 - prípitok 
 - večera 
       - druhá večera (raut) 
  
 
 
 

Tombola 

Predpredaj vstupeniek na sekretariáte SOŠ, tel. 776 30 77, 0905 647 874 

Na Vašu účasť sa tešia  

usporiadatelia.  

 

 

Príďte, určite sa zabavíte !!! 

Rok 2015 v Informačnej 
kancelárii mesta
Je bežné, že s koncom starého roka, 
a  príchodom toho nového, bilan-
cujeme. To sa chystám i ja v nasle-
dujúcich riadkoch. Zhrniem teda 
rok 2015 v informačnej kancelárií 
mesta Stará Turá. Na počty turistov 
a návštevníkov to bol rok slabší ako 
ten predchádzajúci. Cestu k  nám 
si našlo 1126 vás, návštevníkov. 
Z  toho 49-ti boli turisti zo zahra-
ničia, najďalej z Austrálie, najväčší 
počet tvorili Česi. Teší ma, že stále 
viac domácich využíva i služby zis-
ťovania dopravných spojení a kopí-
rovania. Vzrástol záujem o predaj 
vstupeniek cez Ticketportal.

Mnohí ste sa ma počas roka 
pýtali, prečo je Informačná kance-
lária mesta počas „trhov“ zatvorená. 
Je to z dôvodu, že patrím pod DK 

Javorina, a pri príprave i priebehu 
podujatia je každá ruka potrebná. 
Preto verím, že sa na niektorom 
z týchto podujatí poriadanými DK 
Javorina stretneme i v roku 2016.

Na záver sa chcem poďako-
vať všetkým návštevníkom, našim 
dodávateľom a  autorom, ktorých 
výrobky a  publikácie u  nás zakú-
pite po celý rok. V  neposlednom 
rade ďakujem i  mestu Stará Turá 
za poskytnuté prospekty o našom 
meste, ktoré sú vám, návštevníkom 
Informačnej kancelárie k dispozícií 
zdarma.

V roku 2016 vám všetkým pra-
jem pevné zdravie, trochu šťastia, 
súdržnosti a spokojnosť.

Veronika Tóthová 
Informačná kancelária mesta 

Rok 2015 v Mestskej 
knižnici Kristíny Royovej
Milí čitatelia, z médií sa takmer na 
každom kroku dozvedáme, aká je 
súčasná doba ťažká. Naše srdce si 
nezaslúži vrásky. Radosť a životnú 
rovnováhu nachádzame i  v  kni-
hách. Samotné prostredie knižnice 
navodzuje atmosféru pokoja, čita-
telia tu nachádzajú samých seba. 

Uplynulý rok 2015 bol pre 
nás iný ako ostatné. Pripomenuli 
sme si 90. výročie vzniku knižnice 
v našom meste. Túto udalosť sme 
si uctili viacerými akciami. Veľkú 
radosť nám prinieslo otvorenie 
študovne. Umiestnili sme tu knihy 
o umení a jazykovede. 

Súťažná anketa „Moja najob-
ľúbenejšia kniha“ patrila dospelým 
čitateľom. Všetkým zúčastneným 
sme dali ručne vyrobené záložky 
a  desiatim darčeky – hodnotné 
knihy. Medzi autormi „obsadil 
prvé miesto“ autor detektívok 
Dominik Dán, Táňa Kelleová-
Vasilková a Hana Zelinová.

Dlhoročnú spoluprácu 
s  materskými školami sme obo-
hatili o čítanie rozprávok z kníh 
Pavla Dobšinského. 

V ďalšom úspešnom ročníku 
súťaže Čítanie nás baví deti vytvo-
rili krásne ilustrácie k obľúbeným 
knihám, ktoré čítali, napísali nové 
milé poviedky. Z ich príspevkov 
sme vydali knižočku. Možno po 
rokoch, keď ju otvoria, potešia sa 
z nej a zaspomínajú na detstvo.

Koniec školského roka sme 
zakončili rozdaním symbolických 
vysvedčení. Minuloročné horúce 
leto sme osviežili divadelným 
predstavením pre deti. Nacvičili 
sme si ich obľúbenú rozprávku 
o psíčkovi a mačičke. Na námestí 
pri fontáne sme zahrali predsta-
venie Ako si piekli tortu. Akcie 
sa zúčastnilo veľa detí, rodičov 
i  starkých. Po vydarenej akcii 
sme koncom augusta pokračovali 
ďalším dielom, v ktorom hlavné 

postavičky umývali dlážku. 
V  novom školskom roku to 

boli literárne a výtvarné štvrtky. 
Predstavením nových titulov, roz-
právaním o  knihách, ale i  tvor-
bou pre malých výtvarníkov sme 
sa snažili spestriť tradičnú činnosť 
knižnice. 

Malým predškolákom 
pri ich návšteve sme poroz-
právali o  tvorbe tety Ľudmily 
Podjavorinskej a predviedli z  jej 
tvorby Čin-Čin. 

V  máji sme mali v  kniž-
nici so staršími žiakmi Noc 
s  Andersenom - podujatie plné 
nápadov, súťaží, hier. Členom 
knižnice sme v  uplynulom jubi-
lejnom roku rozdali darčekové 
poukážky, ktoré darovali svojim 
blízkym ako bezplatné členské.

Nielen mladým sme chceli 
venovať pozornosť. I starší obča-
nia nášho mesta si zaslúžia našu 
vďaku. V  novembri sme navští-
vili Dom opatrovateľskej služby. 
Priniesli sme knihy a  časopisy. 
Spolu s  ich sestričkami sme si 
zaspomínali, prelistovali pri-
nesené knihy i časopisy. I na nás sa 
preniesla ich láska a životná múd-
rosť. V príjemnej spoločnosti sme 
si pripomenuli, že najdrahšie veci 
sú zadarmo. Pred Vianocami sme 
ich prekvapili novými knihami 
a  spolu sme si vyrobili ozdôbky 
na stromček. 

To boli len niektoré vedľajšie 
činnosti okrem hlavných, ktorými 
sú absenčné a  prezenčné výpo-
žičky kníh, ktoré poskytuje každá 
knižnica. 

V týchto zimných dňoch viac 
ako inokedy v  roku siahame po 
dobrej literatúre.

Najväčším potešením pre nás 
je, keď čitatelia odchádzajú s poko-
jom, úsmevom na tvári. 

Eva Nováčiková, vedúca knižnice
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Činnosť mestského múzea v r. 2015
Hlavnou úlohou múzeí je zachovávať a ochraňovať kultúrne a prí-
rodné dedičstvo našej spoločnosti. I Mestské múzeum v Starej Turej 
sa zo všetkých síl snaží prispieť svojou činnosťou k ochrane tohto 
dedičstva pre budúce generácie. V r. 2015 bolo výsledkom tohto 
snaženia profesionálne zreštaurovanie cenných výsadných listín 
mestečka Stará Turá. Vďaka podpore vedenia mesta sme mohli 
týmto spôsobom prispieť k zachovaniu jedných z najvzácnejších 
pamiatok Starej Turej. Reštaurované boli štyri obnovené výsadné 
listiny (Ferdinand III. – 1639; Leopold I. – 1659, 2 ks.; Leopold I. – 
1698) a tiež niekoľko výučných listov z konca 19. storočia. Pôvodnú 
listinu privilégií z r. 1467, oslobodzujúcu obyvateľov Starej Turej od 
platenia všetkých poplatkov plynúcich do kráľovskej pokladnice, 
vydal uhorský kráľ Matej Korvín. 

V  roku 2015 prešlo mestské 
múzeum mnohými zmenami. 
Významnou bola čiastočná 
modernizácia expozičných vitrín 
a technického vybavenia múzea. 
Finančné prostriedky na túto 
renováciu sme získali čiastočne 
z  dobrovoľného vstupného, no 
najmä vďaka darom a  pomoci 
Petra Škriečku a Petra Pecha, za čo 
sa im chcem srdečne poďakovať. 

V  máji sa mestské múzeum 
po druhýkrát zapojilo do Noci 
múzeí a galérií. Jedenásty ročník 
tohto celoeurópskeho podujatia 
pripadol v r. 2015 na sobotu 16. 
mája. Tento rok sme sa rozhodli 
prizvať na spoluprácu i pracovní-
kov Železničného múzea v Starej 
Turej a Múzea sestier Royových, 
ktorí sa spolupodieľali na orga-
nizovaní tejto akcie v priestoroch 
DK Javorina. Veľmi nás potešila 
tohtoročná účasť – prišlo nás 
podporiť až 300 ľudí, čo je dvoj-
násobok počtu minuloročných 
návštevníkov.

Na počesť 80. výročia vzniku 
bývalého podniku Chirana 
v Starej Turej usporiadalo mest-
ské múzeum výstavu 80 ROKOV 
CHIRANY. Slávnostné otvorenie 
výstavy sa uskutočnilo počas Noci 
múzeí a  galérií za účasti pozva-
ných hostí i verejnosti. Návštevníci 
tu mohli vidieť výrobky, ktoré sa 

kedysi vyrábali v  Micherovom 
závode (1950 – Presná mechanika, 
1965 – Chirana). Boli to najmä 
výrobky z meracej a zdravotníc-
kej techniky, dobové fotografie, 
kroniky a mnoho iného. Výstava 
prebiehala až do 26. júna a prišlo 
si ju prezrieť takmer 800 náv-
števníkov. Nachádzalo sa na nej 
takmer 600 exponátov, z ktorých 
väčšina je súčasťou zbierky mest-
ského múzea. Mnohé z  týchto 
predmetov však boli roky uložené 
v depozitnom priestore, pretože 
ich vzhľadom na veľkosť múzea 
nebolo možné vystaviť. Po ukon-
čení výstavy sa nám podarilo upra-
viť expozíciu tak, aby sme mohli 
vyhradiť priestor pre vystavenie 
i týchto výrobkov. Vďaka tomu sú 
teraz všetky tieto predmety súčas-
ťou stálej expozície múzea.

Súčasťou výstavy 80 rokov 
Chirany bolo i  celovečerné pre-
mietanie filmových záberov 
Starej Turej z  r. 1943 – 1972. 
Tieto zábery sú súčasťou zbierky 
mestského múzea. Sú to nemé 
krátkometrážne snímky zazna-
menané na 16-mm filmových 
kotúčoch. Súvisia najmä s výstav-
bou mesta a  činnosťou Presnej 
mechaniky (neskôr Chirany). Ich 
autormi sú členovia bývalého fil-
mového krúžku pri závode Prema 
a  najstaršie zábery pochádzajú 

z dielne Františka Lukeša. Na digi-
tálne premietanie filmy pripravil 
Dušan Klimáček. Keďže tento 
sprievodný program zožal veľký 
úspech, rozhodli sme sa uspo-
riadať Filmové večery v múzeu. 
Každú júnovú stredu sa premie-
tala určitá časť spomínaných fil-
mov. Neutíchajúci záujem o tieto 
zábery nás priviedol k myšlienke 
vydať ich ako dvoj-DVD, ktoré si 
návštevníci mohli prvýkrát zakú-
piť na Filmových večeroch č. 2 
v novembri. Prvá várka bola do 
konca roka vypredaná, no DVD 
sú už opäť k dispozícii. Júnových 
i  novembrových premietaní sa 
spolu zúčastnilo takmer 170 ľudí.

Do zbierky Mestského múzea 
v Starej Turej každý rok pribudne 
množstvo vzácnych predmetov, 
a to najmä vďaka dobrým ľuďom, 
ktorí sú ochotní ich bezplatne 
darovať pre dobrú vec. Chcela 
by som preto srdečne poďako-
vať Vladimírovi Bielčikovi, Jitke 
Durcovej, Zuzane Fraštiovej, 
Anne Grelnethovej, Anne 
Halinárovej, Eve Horňákovej, 
Oľge Hrabovskej, Jánovi Lysému, 
Jarmile Majtásovej, Ladislavovi 
Pribišovi, Kataríne Rubaninskej, 
manželom Elene a  Gustávovi 
Rumánkovým, Jarmile Slezáčkovej, 
Ľubici Štefíkovej, Vladimírovi 
Roháčkovi, Eve Tomisovej 
a Jánovi Zelkovi, ktorí obohatili 
zbierku múzea o  cenné histo-
rické predmety, dobové fotografie, 
písomné dokumenty a materiály, 
časti miestnych krojov, knihy a i. 
Vďaka patrí i Dušanovi Haverovi 
a Dušanovi Klimáčkovi za pomoc 
pri digitalizácii filmov a diapozití-
vov. Osobitne by som sa tiež rada 
poďakovala Elene Ondrášikovej 
za jej ochotu a cenné rady získané 
dlhoročnou prácou v našom mest-
skom múzeu.

V  roku 2015 pribudla do 
zbierky mestského múzea obzvlášť 
cenná listina, ktorou je verná 
kópia prvej písomnej zmienky 
o Starej Turej. Je ňou listina nit-
rianskej kapituly o vovedení bra-
tislavského župana Ctibora zo 
Ctiboríc do držby majetku čach-
tického panstva a všetkých jeho 
príslušností z r. 1392. Čachtické 
hradné panstvo, ktorého súčas-
ťou bola i  Stará Turá, daroval 

vojvodovi Ctiborovi uhorský kráľ 
Žigmund Luxemburský. V listine 
sa spomína v tvare „Tur“ a jej ori-
ginál je uložený v Maďarskom kra-
jinskom archíve v Budapešti. 

Každý rok prichádza do nášho 
múzea stále viac a  viac záujem-
cov o históriu. V roku 2015 nás 
navštívilo viac ako 2000 ľudí. 
Prichádzajú k nám i návštevy zo 
zahraničia – tento rok sme niekoľ-
kokrát vítali hostí z USA, Egypta, 
Veľkej Británie a iných krajín. Vždy 
sme veľmi radi, keď nás potešia 
svojou návštevou deti zo základ-
ných škôl. Tento rok sa do múzea 
prišlo pozrieť viac ako 160 žiakov 
3. a 4. ročníka pod vedením p. uči-
teliek Gajdošovej, Gašparíkovej, 
Gulánovej, Kotrasovej, Kovárovej, 
Mikušovej, Pribišovej, Uhrovej 
a Záhorovej. 

V  roku 2016 oslávi Mestské 
múzeum už svoje 40. narodeniny. 
Prvá múzejná expozícia v Starej 
Turej bola sprístupnená 29. 8. 
1976 v  budove bývalej rímsko-
-katolíckej školy ako Izba revoluč-
ných tradícií. Po toľkých rokoch 
je však potrebné múzeum moder-
nizovať a vytvoriť podmienky pre 
jeho ďalší rozvoj. V r. 2015 sa nám 
takáto možnosť naskytla v uvoľ-
nených priestoroch na prízemí 
DK Javorina. Projekt sťahovania 
a modernizácie múzea sa stretol 
s pozitívnymi ohlasmi a bol pod-
porený i zo strany vedenia mesta. 
Už zopár mesiacov preto inten-
zívne pracujeme na vybudovaní 
nového moderného bezbariéro-
vého múzea. Tento projekt vzišiel 
z  dlhodobej spolupráce mest-
ského múzea s Petrom Škriečkom, 
ktorý sa aktívne podieľa na mno-
hých aktivitách múzea a neustále 
ho podporuje, za čo mu patrí 
veľká vďaka. Na záver mi zostáva 
už len vysloviť prianie, aby sme 
tento projekt priviedli do zdar-
ného konca a  21. mája 2016 sa 
všetci spoločne stretli na slávnost-
nom otvorení nového Mestského 
múzea v Starej Turej.

Lucia Poľanská 
Mestské múzeum Stará Turá
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Kultúrne zariadenia v roku 2015 opekneli
Určite to všetci dobre poznáte. Z času na čas je potrebné vo vašich príbyt-
koch čo to opraviť, zmodernizovať, aby boli zabezpečené všetky funkcie 
a vy ste sa cítili bezpečne a príjemne. Najmä staršie budovy si vyžadujú 
väčšie opravy, či rekonštrukcie. Tak je to i s Domom kultúry Javorina. Do 
užívania bol odovzdaný v roku 1962, teda Staroturiancom slúži už 53 rokov. 
Podľa finančných možností sa už v minulosti riešila rekonštrukcia priestorov 
na 2. poschodí, obstavanie terasy, rekonštrukcia elektrického vedenia, vy-
budovanie bezbariérového a rekonštrukcia niektorých sociálnych zariadení, 
vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy... Ale budova si vyža-
duje ďalšie prostriedky. Na rok 2015 mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu 
10 000 €, ktoré boli určené na výmenu okien z čelnej strany budovy. Okrem 
toho sme z vlastných prostriedkov prispeli sumou 7648,19 €, z čoho sme 
zrealizovali výmenu ďalších okien a 2 vonkajších dverí. 

Potešujúcou správou pre nás 
bolo, že mesto Stará Turá získalo 
z Ministerstva financií na základe 
uznesenia vlády finančnú čiastku 
30 000 € a tieto prostriedky vyčle-
nilo pre Dom kultúry Javorina. 
Potrieb a  požiadaviek na moder-
nizáciu budovy je veľa, ale za naj-
účelnejšie využitie sme považovali 

zrekonštruovať vstupné schodisko 
a  sociálne zariadenie, ktoré sa 
nachádza v priestore za javiskom. 
Využívajú ho hostia účinkujúci 
v programoch vo veľkej sále. Zub 
času sa poznačil na funkčnosti 
i vzhľade tohto hygienického zaria-
denia. Nevyhnutné boli stavebné 
úpravy, čím zariadenie získalo novú 

tvár. Najpodstatnejšie je, že zrekon-
štruované zariadenie spĺňa všetky 
hygienické podmienky a po rokoch 
sa stalo slušnou vizitkou nášho kul-
túrneho stánku.

Pri rekonštrukcií vstupného 
schodiska budovy bol vymenený 
pôvodný obkladový materiál za 
prírodný kameň – žulu, ktorý 
spĺňa požiadavky z hľadiska proti-
šmykového, mrazuvzdorného, este-
tického ako aj trvácnosti. Zároveň 
dom kultúry získal dôstojný vstup 
do budovy. 

Finančné prostriedky získané 
dotáciou nepostačovali na uve-
dený rozsah prác, mestské zastupi-
teľstvo schválilo z rozpočtu mesta 
12 264,93 €. 

Rekonštrukčné práce prebiehali 
i  v  Kultúrnom dome na Papradi, 
ktorý návštevníkom slúži 43 rokov. 
Ministerstvo financií SR schválilo 

žiadosť mesta Stará Turá a poskytlo 
účelové prostriedky vo výške 6 900 €. 
Mesto sa podieľalo na rekonštrukcií 
dámskeho a pánskeho hygienického 
zariadenia a výmeny vchodových 
dverí čiastkou 1 898,69 €. Z vlast-
ných zdrojov domu kultúry vo 
výške 2 098,34 € boli vymenené 
okná v sále a chodbe. Zároveň sme 
svojpomocne vymaľovali priestory 
kultúrneho domu. 

Kultúrne zariadenia získali na 
atraktívnosti a  stali sa dôstojným 
stánkom kultúry nášho mesta. 
Týmto by som chcela poďakovať 
vedeniu mesta, mestskému zastu-
piteľstvu za poskytnuté finančné 
prostriedky a  oddeleniu výstavby 
za odbornú pomoc pri rekonštrukč-
ných prácach.

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina Stará Turá 

Deviataci základných škôl  P O Z O R !
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V STAREJ TUREJ – www.sosst.sk bude pre budúci rok prijímať žiakov do nasledovných odborov:

Moderné elektrotechnicko-informatické odbory
Informačné a sieťové technológie – 2694 M 
študijný „priemyslovácky“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie) – „o niečo viac IKT 
oznamovacích sietí, ako elektrotechniky“

Elektrotechnika – 2675 M
študijný „priemyslovácky“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie) - „o niečo viac 
elektrotechniky, elektroniky z rôznych oblastí a automatizácie, ako IKT a sietí“

Mechanik počítačových sietí – 2683 K
študijný „učilištný“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)

Mechanik elektrotechnik – 2697 K
študijný „učilištný“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)

Elektromechanik – 2675 H učebný „učilištný“ odbor (absolvent získa 
výučný list, možnosť získať maturitné vysvedčenie v nadstavbovom štúdiu) 

Odbory obsahujú v rámci modernej elektroniky a informačných technológii prípravu špecialistov v nasledovných oblastiach: elektroin-
štalácie a inteligentné elektroinštalácie - montáž, projektovanie, programovanie, elektrotechnika/elektronika, kamerové a zabezpečovacie 
systémy, softvérové aplikácie, sieťové a komunikačné technológie, programovanie, PC architektúra, operačné systémy, serverové technológie, 
tvorbu www, fotovoltiku, automatizáciu a diaľkové meranie, mikroprocesorovú techniku a i. Získané zručnosti môžu byť žiakom potvrdené aj 
priemyselnými certifikátmi od významných firiem, ktoré sú špecializované na elektrotechniku a informačné technológie (napr. Cisco networking 
academy program, Microsoft academy program, ABB - inteligentné elektroinštalácie, osvedčenie SOPK - fotovoltika, odborná spôsobilosť 
v elektrotechnike podľa platnej vyhlášky atď.). Absolventi ovládajúci moderné technológie budú v budúcnosti veľmi žiadaní na trhu práce.

Strojárske odbory
Mechanik nastavovač – 2441 K
študijný „učilištný“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)

Obrábač kovov – 2433 H učebný „učilištný“ odbor (absolvent získa výučný 
list, možnosť získať maturitné vysvedčenie v nadstavbovom štúdiu)

– ručné aj strojové obrábanie materiálov, znalosť technológie obrábania, čítanie technickej dokumentácie a technické kreslenie
–  projektovanie (pomocou počítača a CAD technológií), obsluha klasických aj moderných CMC strojov. Absolvent tiež ovláda a zabezpečuje 

nastavovanie a programovanie NC a moderných profesionálnych CNC strojov a robotov ABB. Absolventi odboru sú momentálne veľmi žiadaní 
na trhu práce nielen v strojárskych firmách.

Grafický polytechnický odbor

grafik digitálnych médií – 3447 K študijný „učilištný“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)

–  absolvent ovláda tvorbu a získanie grafického materiálu (kreslenie, písanie, skenovanie, fotenie, filmovanie a pod.), spracovanie týchto vstupov 
pomocou rôznych programov na počítači a vytvorenie výsledného produktu (tvorba dynamických www stránok, prezentačných materiálov pre 
organizácie, tvorba novín, prospektov, reklamnej tlače, 3-D a 4-D animácie, tvorba fotomontáží, vytvorenie audio a video prezentácií, strih 
filmov a produkcia DVD – žiaci zabezpečujú aj výrobu programov staroturianskej televízie a pod). Žiaci pracujú s modernými zariadeniami 
– fotoaparáty, poloprofesionálne a profesionálne kamery, PC a programové vybavenie.

ĎALŠIE MOŽNOSTI V PRIEBEHU ŠTÚDIA
• internát a jedáleň v objekte
• krúžková činnosť rôzneho zamerania - technického (Lego RoboLab, 

filmovanie, intelig. inštalácie, robotika...) i športového 

• účasť v súťažiach - ZENIT, SOČ, ENERSOL, olympiády, športové súťaže – 
telocvičňa, posilňovňa, plaváreň pri objekte školy 

Informácie (aj možnosť návštevy školy) tiež na tel.: 032 77 63 077, 0905 647 874  www.sosst.sk
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Novinky zo ZŠ
Záver decembra 2015 sme strávili veľkým zho-
nom, pretože sme stihli absolvovať všetky súťaže 
a olympiády či už školské kolá, alebo okresné 
kolá. Konala sa geografická a anglická olympiáda, 
matematická pytagoriáda, okresné kolá v basket-
bale a záverečné chvíle sme strávili v divadle.

Prinášame Vám aj výsledky školského kola 
matematickej Pytagoriády 2015/2016. Žiaci 
tretieho, štvrtého, piateho ročníka (08.12.2015) 
a  šiesteho, siedmeho, ôsmeho ročníka (09.12. 
2015) riešili 15 náročných matematických 
úloh s maximálnou časovou dotáciou 60 min. 
Bonusové body žiaci získali za ušetrený čas 
(4 min. = 1 bod). Môžete si všimnúť celkové 
výsledky školy.
Kategória: P5
Zúčastnených : 19 žiakov, Úspešných : 5 žiakov
1. miesto Aneta Ivanová 5. A, 2. miesto Samuel 
Báleš 5. A, 3. miesto Tomáš Vandlík 5. B
Kategória: P6
Zúčastnených : 16 žiakov, Úspešných : 5 žiakov
1. miesto Maximilián Végh 6. A, 2. miesto Sára 
Držíková 6. A, 3. miesto Tomáš Vandlík 6. B
Kategória: P7
Zúčastnených : 15 žiakov, Úspešných : 7 žiakov
1. miesto Filip Kocúrik 7. A, 2. miesto Patrik 
Počarovský 7. C, 3. miesto Kristián Gregor 7. B
Kategória: P8
Zúčastnených : 11 žiakov, Úspešných : 6 žiakov
1. miesto Dobroslava Pribišová 8. A, 2. miesto 
Juraj Sobotka 8. A, 3. miesto Dominik Schindler 
8. B

Dňa 9. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo 
44. ročníka Geografickej olympiády. Zúčastnili 

sa ho žiaci 5. - 9. ročníka. Žiaci súťažili v troch 
kategóriách. Umiestnili sa nasledovne:
Kategória G (5. ročník):
1. Marián Chudík, 5. A, 2. Adam Janiga, 5. B, 
3. Timotej Stuchlý, 5. A
Kategória F (6. - 7. ročník):
1. Filip Kocúrik, 7. A, 2. Adam Mikuš, 7. A, 
3. Zuzana Naďová, 6. A
Kategória E (8. - 9. ročník):
1. Martin Mikuš, 9. C, 2. Dominik Schindler, 8. B, 
3. Dobroslava Pribišová, 8. A
Najlepší žiaci v každej kategórii postupujú do 
okresného kola, ktoré sa uskutoční vo februári. 
Víťazom blahoželáme a držíme im palce v ďal-
šom kole. 

Dňa 16. 12. 2015 sa konalo Okresné kolo 
v basketbale dievčat Základných škôl v Novom 
Meste nad Váhom. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev: 
ZŠ Stará Turá, SŠ sv. Jozefa Nové Mesto n. V., ZŠ 
Odborárska Nové Mesto n. V., ZŠ Horná Streda, 
ZŠ Lúka.

Našu školu reprezentovali: Bibiana 
Bandurčinová, Vanda Bobocká, Karolína Dlhá, 
Natália Drobná, Martina Gajdošíková, Viktória 
Kubinová, Monika Lukáčová, Natália Malková, 
Martina Ondrejková, Zuzana Ostrovská, Tereza 
Vandlíková.

Naše dievčatá potvrdili svoju pozíciu favorita 
a s prehľadom absolvovali celý turnaj bez pre-
hry. Obsadili vynikajúce 1. miesto a postúpili 
na krajské kolo v Myjave. Budeme im držať päste 
a prajeme veľa športových úspechov.

Dňa 22. 12. 2015 sa žiaci 5. A a 5. C triedy 
zúčastnili baletného predstavenia Luskáčik 
v SND v Bratislave. S napätím sledovali nádherne 
spracovaný rozprávkový príbeh o začarovanom 
princovi do luskáčika na orechy, o  láskavom 

dievčatku, ktorému osud „Luskáčika“ nie je 
ľahostajný, o Myšom kráľovi, s ktorým Luskáčik 
musí bojovať i  o  tom, ako sa Luskáčik znovu 
premení na princa. Príbeh, ktorý oslavuje lásku 
a odvahu, nám predviedli tanečníci len pomo-
cou pohybu, tanca, mimiky a gest do nádhernej 
hudby orchestra. Balet Luskáčik patrí k témam, 
ktoré budeme preberať na hodinách HUV a je 
dobré, že žiaci mali možnosť vidieť toto predsta-
venie zblízka. Čarovnú a rozprávkovú atmosféru 
tohto dňa dotvárali i samotné priestory „starého“ 
Slovenského národného divadla a prechádzka po 
vianočných trhoch v Starom meste.

Dňa 13. 1. 2016 sa konal na našej škole už 
26. ročník Okresného kola olympiády v anglic-
kom jazyku. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov z 12 škôl 
nášho okresu. Postúpili naň víťazi školského 
kola Olympiády v anglickom jazyku, Adriána 
Gregorová a Filip Hanic.

Konkurencia bola veľká. V  kategórii 1A – 
žiaci 5. - 7. ročníka – sa naša žiačka Adriana 
Gregorová zo 7. A  umiestnila na peknom 
2. mieste a v kategórii 1B žiak Filip Hanic na 
6. mieste. Atmosféra bola výborná. Tešíme sa na 
ďalší ročník.

A pred nami je uzatváranie známok a správa-
nia žiakov za 1. polrok školského roka 2015/2016. 
V mesiaci február sa budú konať krajské kolá 
olympiády v slovenskom jazyku, recitačné súťaže, 
krajské kolá v basketbale žiačok a žiakov, olympi-
áda v geografii a biológii. Od 18. 1. 2016 do 22. 1. 
2016 sa koná lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka. 
Prajeme všetkým učiteľom pevné nervy, žiakom 
výborné výsledky a tešíme sa na budúce.

Lenka Durcová, ZŠ Stará Turá

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice decembra 
2015 do polovice januára 2016?
• Počas decembra prebehlo niekoľko výu-

kových programov, z ktorých najnavštevo-
vanejší bol program Netradičná výtvarná 
výchova. 

• Od 15. 12. sme sa venovali vianočným besied-
kam a zábavným ukončeniam roku v jednot-
livých krúžkoch.

• Vo štvrtok 7. 1. sme deťom, ktoré sa už doma 
nudili, ponúkli možnosť zoznámiť sa s obľú-
benou výtvarnou relaxačnou technikou na 
akcii Čarovné popoludnie s mandalami.

Čo pripravujeme na február 2016?
• Polročné prázdniny v pondelok 1. 2. deťom 

vyplníme Turnajom detí ZŠ v  Petangue. 
Naše pravidlá tejto obľúbenej hry sú upra-
vené tak, aby ich zvládli i menšie deti, takže sa 
môžu zúčastniť deti už od 1. triedy ZŠ. Akcia 
sa uskutoční v CVČ Stará Turá a začiatok je 
o 10.00 hod. Akcia je bezplatná pre všetky 
deti.

• Počas polročných prázdnin fungujú všetky 
záujmové krúžky podľa rozvrhu.

• V piatok 12. 2. v spolupráci s Detským par-
lamentom mesta Stará Turá pripravujeme 
Valentínsku diskotéku, ktorá sa uskutoční 
v  Klube 3 (Dom kultúry Javorina bočný 
vchod) od 16.00 hod. Akcia je určená pre deti 
I. i II. stupňa ZŠ, ktoré sa môžu tešiť na vyše 
3 hodiny tancovania, súťaží a hier s valentín-
skou tematikou a bohatú tombolu.

• V utorok 23. 2. pozývame mladších i starších 
záujemcov na Besedu pre nastavajúcich 
rodičov a rodičov detí do 1 roku. Beseda je 
zameraná na témy:
 › vplyv správania sa obidvoch rodičov na 

vývin dieťaťa (v tehotenstve i po narodení 
dieťaťa),

 › hlavné potreby novorodencov a primerané 
podnety,

 › ako pracovať s dotykom, dychom a spevom.
Beseda sa uskutoční v  CVČ Stará Turá 
a začiatok je o 16.30 hod.

• Jarné prázdniny (29. 2. – 4. 3.) vyplníme 
školopovinným deťom už tradičnými 
majstrovstvami:
 › Pondelok 29. 2. Majstrovstvá detí ZŠ v šíp-

kach (zač. 10.00 hod. v CVČ)
 › Utorok 1. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v kol-

koch (zraz o 9.45 hod. pri kolkárni)
 › Streda 2. 3. Majstrovstvá detí ZŠ 

v „Človeče“ (zač. 10.00 hod. v CVČ)
 › Štvrtok 3. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v scra-

bble (zač. 10.00 hod. v CVČ)
 › Piatok 4. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v skla-

daní puzzle (zač. 10.00 hod. v CVČ)
Upozornenia:
-  Uvedené časy jednotlivých majstrovstiev sú 

presným začiatkom každého z nich, preto je 
dôležité, aby deti tento čas dodržali. Neskorý 
príchod je žiaľ prekážkou v účasti dieťaťa.

-  Majstrovstvá sú z objektívnych príčin vhodné 
a určené len pre deti ZŠ, nie pre mladšie deti.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Zápis do 1. ročníka 
ZŠ bude až v apríli
Vláda Slovenskej republiky schválila, že do prvého 
ročníka základnej školy sa budú deti zapisovať nie 
od 15. januára do 15. februára, ale až počas apríla. 
„Pri posudzovaní detí, či majú školskú spôso-
bilosť, je aprílový termín zápisu vyhovujúcejší. 
Časový posun umožní zlepšenie stupňa vývinu 
dieťaťa, ktorý mu umožňuje úspešné osvojenie 
školských povinností,“ vysvetľuje ministerstvo 
školstva. O presnom termíne zápisu do 1. roč-
níka v Základnej škole Stará Turá Vás bude ria-
diteľstvo školy informovať na svojej internetovej 
stránke, ale aj v aprílovom čísle Staroturianskeho 
spravodajcu. 

Lívia Boorová

Zmena termínu 
zápisu do MŠ
Oznamujeme rodičom detí, ktorí očakávajú zápis 
do materskej školy, že v nadväznosti na zmenu 
termínu zápisu do 1. ročníka základnej školy 
sa mení aj termín zápisu do MŠ. Zápis detí do 
Materskej školy Stará Turá prebehne začiatkom 
mája 2016. Pred zápisom budeme organizovať aj 
tradičný Deň otvorených dverí. O presných ter-
mínoch a podmienkach prijímania Vás budeme 
včas informovať.

riaditeľka MŠ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	13. februára 2016 
o 18.00 hod. – 
divadelná komédia 
Láááska. Účinkujú 
Marek Majeský, Lenka 
Barilíková alt. Lucia 
Jašková a Martin 
Mňahončák. Vstupné: 
10,- a 11,- €.

•	Koncom marca 2016 – predstavenie orchestra Zlaté husle 
a umeleckého súboru Lúčnica.

•	25. apríla 2016 o 18.00 hod. – koncert kapely Kollárovci. 
Vstupné: 9,- a 10,- €.

• Autobusový zájazd do DAB Nitra na predstavenie DRUH: ŽENA. 
Komédia nielen o ženách, ale aj o mužoch, vzájomných partner-
ských vzťahoch a o každodennom živote, ktorý sa nám nedarí 
žiť podľa kníh a vysnívaných predstáv. Účinkujú: E. Pavlíková, 
J. Kovalčíková, J. Rybárik, J. Greššo, P. Oszlík. Termín oznámime 
dodatočne. Poplatok: 20,- €.

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

NOVINKY 
MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Dušek, Dušan: Ponožky pred odletom • Rimová, Andrea: 
Bludisko • Farkašová, Kristína: Som mama • Banáš, Jozef: Dementi 
• O’Connorová, Anne-Marie: Dáma v zlatom Detektívky Börjlind, 
Cilla a Rolf: Temný úsvit • Nesbo, Jo: Polnočné slnko Náučná 
literatúra Kol: Tajomné stopy ľudstva • Platznerová, Katarína: 
Dejiny umenia od A po Z Detská literatúra Hlušíková, Marta: 
Až raz budem kapitánom • Lebeda, Jan: Rozprávky škriatka 
Medovníčka • Kerekesová, Katarína: Mimi & Líza 2 Detská 
náučná literatúra Kurilla, Ján: Moja kniha o zvieratkách • Mikuláš, 
Roman: Školský slovník cudzích slov

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

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-nm.host.sk

H U D O B N Ý  K U R Z 
v DK Javorina

Máte sen vedieť hrať na Váš vysnívaný hudobný nástroj? 
Od 1. februára 2016 sa v Dome kultúry Javorina Stará Turá otvára 

hudobný kurz, na ktorom urobíte prvé kroky hudobníka.

P R E  VŠE T K Y  V E KOV É  K AT E G ÓR I E .

Bližšie informácie 
na tel. čísle: 
0904 488 109

KONTROLÓR / KONTROLÓRKA 
V STROJÁRSKEJ VÝROBE

Náplň práce: kontrola(meranie) 
sústružených dielov počas výroby.
Požadované zručnosti: čítanie 
výkresovej dokumentácie, 
meranie s posuvným meradlom, 
odchýlkomerom...

Ukončené vzdelanie so strojárskym 
zameraním. Prax v obore vítaná, 
práca v 2-zmennej prevádzke.
Miesto výkonu práce: 
Stará Turá – Hrabník
Nástup možný ihneď

Kontakt: 0908 060 550

KLIMSTAHL s.r.o. príjme do TPP pracovníka / pracovníčku na pozíciu

Blahoželanie k jubileu!
Dňa 9.2.2016 sa dožíva vzácneho životného jubilea, 
85 rokov, pani Ida Juráňová.

S červenou ružičkou prichádzame Ti priať, 
zdravie, šťastie a lásku Ti chceme zaželať. 
Máme Ťa všetci veľmi radi a vďaka za to, že si tu teraz 

v tejto krásnej chvíli s nami. Dcéra a syn s rodinami

Mesto Stará Turá 
a

ZŠ na Hurbanovej ulici

poriadajú 

TURNAJ 
V NOHEJBALE

- XVI. roèník -

O putovný pohár mesta Stará Turá
so spomienkou na Miroslava Dunajèíka

Telocvièòa na ZŠ - Hurbanova ulica

Informácie a prihlášky najneskôr 19. februára 2016:

tel. 746 1615, 0905 446 984, e-mail: media@staratura.sk

Mgr. Michalec -  ZŠ Stará Turá, tel. 776 3639
Mgr. Boorová - Mestský úrad Stará Turá, 

27. februára 2016 o 8.30 hod.
(Sobota)

27. februára 2016 o 8.30 hod.
(Sobota)
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, na 

ktoré radi spomíname. Zostali spomienky a odkaz 
jediný, veľmi nám chýbate v kruhu našej rodiny.

Dňa 16.11.2015 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila 
naša mama, babička a prababička Božena NAĎOVÁ, 
19.1.2016 uplynulo 15 rokov od náhlej smrti jej syna, 
nášho brata a otca Ing. Ľubora NAĎA a 27.2.2016 
budú 3 roky, čo skonal jej manžel, otec, dedko a pra-
dedko Tomáš NAĎ.

S láskou spomína celá rodina.

•
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... 

Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.

Dňa 9.1.2015 uplynú 
štyri roky, čo nás 
navždy opustili naši 
blízki Mária DUR-
COVÁ a Radovan 
VISKUP. 

S láskou 
spomína celá rodina.

•

Pri príležitosti úmrtia nášho otca Ing. 
Milana BAGINA, ktorý zomrel dňa 
25.2.1992 a našej matky – učiteľky 
Olgy BAGINOVEJ, rod. Pollakovej, 
ktorá nás opustila dňa 10.5.2013, ako 
i pri príležitosti 63. výročia od svadby 
rodičov 14.2.1953, spomíname si na 

prekrásne spoločné roky s našimi rodičmi a starými 
rodičmi. 

Dcéra Olga, manžel Johann a syn 
Daniel Lavundi, Ulm, NSR.

•
Dňa 11.2.2016 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil náš brat, švagor, 
ujco a kamarát Vladislav KUBEČKA. 
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina.

•
Dňa 6.2.2016 uplynú 3 roky od smrti 
našej drahej manželky, mamy a starej 
mamy Mgr. Anny PRIBIŠOVEJ.

S láskou spomínajú manžel Ján 
a synovia Ján a Ľubomír s rodinami.

•
Dňa 17.1.2016 uplynulo 15 rokov od 
smrti môjho manžela, otca a starého 
otca Bohumíra PAVLOVIČA. Kto ste 
ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina.

Dňa 22.2.2016 uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, starý 
a prastarý otec Miroslav DRŽKA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím 
tichú spomienku. Ďakujeme.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
V tichej spomienke uplynie 9 rokov, čo 
nás opustila naša mami, babička 
a prababička Filka MELIŠOVÁ.

S láskou spomína manžel, syn 
Janko s rodinou a dcéra Slavka. 

•
Už nevidíš slnko, krásny deň, na cintoríne snívaš 

svoj sen. Už niet ani návratu, ani nádeje, len 
cesta k hrobu mňa v slzách k Tebe zavedie. 

Dňa 3.1.2016 uplynulo 6 rokov od 
smrti môjho syna Ivanka JURICU.

S láskou a bolesťou v srdci 
spomína matka.

•
S bolesťou v duši a slzou v oku, na Tvoju dobrotu, 

na Tvoju lásku, budeme navždy spomínať.

Ďakujeme Všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa dňa 7.12.2015 
prišli navždy rozlúčiť s našim milova-
ným Dušanom PULLMAN, zo Starej 
Turej, ktorý nás navždy opustil vo veku 
56 rokov.

Smútiaca rodina úprimne 
ďakuje za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

•
Ten, kto ich poznal, spomenie si, ten, 

kto ich mal rád, nezabudne.

Dňa 1.2.2016 uplynie 
10 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá mamička, 
babička, sestra 
a švagriná Anna 
HORNÁČKOVÁ 

(rod. Búliková), ktorá navždy zostala v našich srdciach. 
Taktiež si spomíname na otca, dedka, brata a švagra 
Vladimíra HORNÁČKA, ktorý nás navždy opustil dňa 
12.3.2014.

Zostanete v našich spomienkach.

•
Odišiel si nečakane, ako keď vietor v búrke 

stromy láme. Odišiel si bez slovíčka, bez rozlúčky. 
Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, avšak 

v spomienkach ostaneš navždy s nami. Zostala 
bolesť, smútok v duši a veľa sĺz, čo nikto neosuší.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli dňa 
26.11.2015 rozlúčiť s našim synom, 
bratom, krstným otcom, príbuzným 
a priateľom Martinom SÚROVSKÝM, 
ktorý tragicky zahynul dňa 31.10.2015. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti, 
kvetinové i iné dary, ktorými ste sa 

snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Ďakujeme ZPOZ pri MsÚ 
v Starej Turej za dôstojnú rozlúčku a touto cestou tiež 
ďakujeme p. A. Maďarkovej, ktorá nám pomohla vybaviť 
cez rakúske úrady všetko potrebné k prevozu nášho 
Maťa na Slovensko. Odpočívaj v pokoji!

Smútiaca rodina

“Mal som na vás šťastie. Môj ty Pane, mal som 
šťastie. Chváliť? Netreba. Sústa, vami od úst 

odtŕhané, dláždia vašu cestu do neba. Pamäťou 
mi blúdia vaše dlane, na nich ľudsky sväté 

mozole. Stíchol vietor, bolo požehnané. Naspite 
sa, drahí, do vôle…” (podľa M. Rúfusa)

So zármutkom oznamujeme, že dňa 
19.12.2015 sme sa naposledy rozlúčili 
s našou mamou, babičkou, prababič-
kou, svokrou, krstnou mamou a svat-
kou, Annou NAĎOVOU z Vaďoviec, 
ktorá nás opustila 17.12.2015 vo veku 
91 rokov. S láskou spomína celá rodina.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našim drahým manže-
lom, otcom a dedkom Pavlom BIEL-
ČIKOM, ktorý nás opustil dňa 
24.12.2015 vo veku 69 rokov. Touto 
cestou chceme poďakovať členkám 

ZPOZ pani Chmurovej a pani Adamusovej za dôstojnú 
rozlúčku. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary.

Smútiaca rodina.

•
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí dňa 15.1.2016 odprevadili 
na poslednej ceste Šimona MED-
ŇANSKÉHO – otca, dedka, brata, 
švagra. Všetkým tiež ďakujeme za 
dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary 

a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina

Matričné okienko

Vítame bábätká
Jakub Ilušák, Ivan Viliam Prekop, Sebastián 
Samek, Gabriela Čelková, Miriam Stískalová

Idú spoločným životom
Matej Hadbábny z Nového Mesta nad 
Váhom a Martina Rzavská zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Štefan Mikulček, Pavol Bielčik, Mária Ježová, 
Marie Bridová, Šimon Medňanský, Pavlína 
Lašáková 

Zoznam jubilantov 
za mesiac FEBRUÁR 2016

Ing. Dušan Gulán, Elena Horváthová, 
Valter Masár, Zdenka Prokopová, Alena 
Pavlovičová, Vladimír Koštial, Dušan 
Novák, Pavel Nedorost, Jozef Hulman, 
Vladimír Sedláček, Viktor Parči, Ján Borsuk, 
Oľga Stupavská, Kristína Feriancová, 
Pavol Predný, Helena Sýkorová, Ing. Ján 
Vráblik, Ing. Viliam Václavek, Zuzana 
Feriancová, Zuzana Stachová, Ján Dynžík, 
Anna Zálešáková, MUDr. Irena Hebortová, 
Mária Matejáková, Eva Ukropcová, Zuzana 
Stančíková, Bohumil Trúsik, Ida Juráňová, 
Ján Ťažký, Marta Šurinová, Ľudmila 
Matušíková, Oľga Hudcovicová, Emília 
Klačková
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Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike
Pamätáte sa ešte na skratku ZENIT? Z – zručnosť, E – elán, N – nápaditosť, I – iniciatíva, 
T – tvorivosť... A všetko v duchu súťaživosti, teda príjemné spojené s užitočným. Dobré 
dobrým zostane, to platilo a platiť bude, a tak už tretie desaťročie pokračujú súťaže štu-
dentov stredných odborných škôl v profesiách, ktoré by mali byť ich budúcim „chlebom“.

Víťazi školských kôl súťaže ZENIT v elektro-
nike sa stretli 3. decembra 2015 v Strednej 
odbornej škole Stará Turá na 32. ročníku 
krajského kola tejto súťaže pod záštitou 
Krajského centra voľného času v Trenčíne. 
Súťažiaci absolvovali vedomostné testy 
z teórie a praktické zručnosti, kde mali podľa 

predloženej dokumentácie vyrobiť funkčný 
výrobok. 

18 študentov z trenčianskeho kraja súťa-
žilo v dvoch kategóriách. V kategórii A súťa-
žilo 9 študentov tretích a štvrtých ročníkov, 
v kategórii B 9 študentov prvých a druhých 
ročníkov stredných škôl. 

Výsledky súťažiacich hodnotila odborná 
porota, ktorá bola menovaná z pedagogic-
kého dozoru jednotlivých škôl. Predsedom 
krajskej komisie bol Ing. Jiří Konečný zo 
Starej Turej. Diplomy a odmeny najlepším 
súťažiacim odovzdal v mene centra voľného 
času v Trenčíne riaditeľ Strednej odbornej 
školy v Starej Turej Ing. Milan Duroška. 
Dvaja najlepší z každej kategórie postupujú 

do celoštátneho kola, ktoré sa tentokrát 
bude konať v Prešove vo februári v  roku 
2016. Postupujúcim, medzi ktorými sú aj 
dvaja žiaci SOŠ Stará Turá – Samuel Kacej 
a Miroslav Chalko, prajeme veľa úspechov 
a čo najlepšiu reprezentáciu trenčianskeho 
kraja a školy.  SOŠ Stará Turá

§ Dňa 4.12.2015 v čase o 13:06 hod. telefonicky oznámila manažérka OC 
nad Tescom, že si všimla ako neznáma osoba na chodbe vyberá zo sto-

janov na loptičky a žuvačky peniaze zo spodnej časti stojana, ktorý tam má 
umiestnené nadácia Baby-world. Po príchode hliadky MsP na miesto mana-
žérka uviedla, že neznáma osoba práve odchádza na Škode Felícia červenej 
farby IL 774CG. Následne ukázala hliadke kamerový záznam ako páchateľ 
vyberá z automatov peniaze a tvári sa pritom nenápadne. Hliadka si zapísala 
e. č. vozidla a odišla pátrať do ulíc mesta. Asi po 30 minútach si hliadka dala 
vozidlo vylustrovať u OOPZ. Tam bolo zistené, že vozidlo je evidované na 
osobu Z. R. bytom Dubnica nad Váhom. Neskôr bolo zistené, že menovaný 
pán pracoval pre nadáciu Baby-world ako servisný technik automatov na 
žuvačky. Z dôvodu že sa už v minulosti dopustil vykradnutia zariadení, bol 
s ním rozviazaný pracovný pomer. Konateľ nadačnej spoločnosti hliadke MsP 
prisľúbil, že si s ním pohovorí o danej veci a keď nebude spolupracovať, tak 
podá na páchateľa trestné oznámenie.

§ Dňa 10.12.2015 v čase o 14.20 hod. sa dostavila na MsP pani K. N. bytom 
Stará Turá – Súš, ktorá prišla odovzdať nájdené peniaze v celkovej sume 

590 eur. Menovaná peniaze našla na parkovisku pred OD Tesco a nakoľko 
sa peniaze nachádzali v obyčajnom papierovom vrecku bez osobných údajov 
a nebola do tejto doby hlásená ich strata, celú vec prevzala hliadka OOPZ 
Stará Turá k zadukomentovaniu. Peniaze sa napokon na druhý deň šťastne 
dostali k osobe, ktorá ich stratila. I toto svedčí o skutočnosti, že sa medzi nami 
stále nachádzajú slušní a poctiví ľudia.

§ Dňa 22.12.2015 bola v čase o 12:05 hod. oznámená krádež v OD Billa. 
Za priestupok proti majetku bola riešená pani M. K. zo Starej Turej. 

Menovaná si z regálov povyberala rôzny tovar v hodnote bezmála 44 € a ten 
si dávala do svojej vlastnej tašky. Pri pokladni však tento tovar nevyložila na 
pokladničný pás a nezaplatila zaň. Túto skutočnosť zaregistroval pracovník 
SBS a za pokladňou menovanú oslovil, aby ukázala obsah tašky a privolal 
hliadku MsP. Pani bola v zmysle zákona riešená za priestupok proti majetku 
a bola jej uložená bloková pokuta. Taktiež bola dôrazne upozornená, že v prí-
pade opakovania krádeže, môže byť obvinená z TČ.

§ Dňa 22.12.2015 bolo v čase 22:56 hod. na MsP telefonicky oznámené, že 
na ulici Štefánikovej neznámi ľudia kričia a bijú sa. Hliadka na mieste 

zistila, že B.Ľ. bytom Nové Mesto n/V, neovláda svoje agresívne správanie, 
neustále kope do vecí okolo seba, napáda prítomné osoby a je nebezpečný 
pre seba aj svoje okolie. Hliadka MsP použila ako donucovacie prostriedky 
hmaty a chvaty a založila nepríčetnému mladíkovi putá. Ten bol následne 
predvedený na OOPZ za účelom vykonania dychovej skúšky, ktorej výsledok 
bol 1,19 ml/g (cca 2,5 promile), následne mu bolo privolané vozidlo RZP, ktoré 
ho previezlo do NsP v Novom Meste nad Váhom. K veci boli riadne spísané 
hlásenia o použití donucovacích prostriedkov a obmedzení osobnej slobody.
 MsP

Z  denníka  MsPVynikajúci úspech Základnej 
školy v Starej Turej
FUTSAL Cup - II. ročník celoštátnej súťaže žiakov základných 
škôl pre školský rok 2015/2016. Vyhlasovateľom súťaže bolo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub-
liky, Slovenská asociácia športu na školách a Slovenský futsal. 

FUTSAL CUP – cieľom pro-
jektu je motivovať deti a mlá-
dež k  pravidelnej športovej 
činnosti a podporovať rozvoj 
ich pohybových schopností, 
rozvíjať v  nich prvky súťaži-
vosti a  zodpovednosti, zvy-
šovať možnosti pohybových 
aktivít, pomáhať pri aktívnom 
formovaní zdravého život-
ného štýlu detí a mládeže ako 
prevencii proti negatívnym 
javom v  spoločnosti (drogy, 
alkohol, fajčenie), propa-
govať myšlienky fair play 
a  súdržnosti pri športovaní, 
výchovným pôsobením pod-
porovať osobnostný rozvoj 
všetkých vekových kategó-
rií zapojených do projektu, 
pomôcť vytvárať zo škôl „cen-
trá športu“, vyhľadávať špor-
tové talenty a podporovať ich 
ďalší rast, vytvárať podmienky 

pre rozvoj futsalu a úspešnú 
reprezentáciu slovenského 
športu v zahraničí.

Dňa 1. 12. 2015 sa konalo 
oblastné kolo sálového futbalu 
žiakov. Turnaja sa zúčastnilo 
5 družstiev: ZŠ Bošáca, ZŠ 
Kočovce, ZŠ Horná Streda, 
ZŠ Nové Mesto nad Váhom - 
Odborárska a ZŠ Stará Turá.

Našu školu reprezentovali
• Andrej Otrubný
• Radúz Dzureň
• Jan Záhora
• Fabián Nemec
• Michal Rozbeský
• Lukáš Spusta
• Martin Žoldák
• Andrej Adásek

Turnaj prebiehal formou hry 
každého mužstva s  každým. 
Naši chlapci boli vo výbornej 
kondícií, s elánom sa pustili 
do hry a podarilo sa im uspieť. 

Naši žiaci obsadili 
1. miesto a postúpili do kraj-
ského kola. Srdečne blahože-
láme a želáme veľa úspechov 
v krajskom kole. 

Mgr. Michal Denk 
Základná škola Stará Turá

Výsledky súťaže:

kat. A:
1. Mimlich Jakub, SPŠ Bzinská, 

Nové Mesto nad Váhom
2. Kacej Samuel, SOŠ Športová, 

Stará Turá
3. Brňák Andrej, 

SPŠ Dubnica nad Váhom
kat. B:
1. Štefún Richard, 

SPŠ Dubnica nad Váhom 
2. Chalko Miroslav, 

SOŠ Športová, Stará Turá
3. Bohdal Dominik, 

SOŠ strojnícka Považská Bystrica



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 02/2016  11

R A D O S Ť
Koľko dejov sveta

sa v radosť premieňa,
keď zaplače prvýkrát dieťa,

jeho narodenie, ako odmena.

Pocítiť radosť,
pomôcť priateľovi v núdzi,

nestál si bokom,
na rozhodnutiach medzí.

V mozaike denných starostí,
čo osud nadelil nám,

život by bol smutný bez radosti,
čaká na ňu každý sám...

J. Trúsiková

Teče voda teče, alebo odkedy potečie voda od Kyselej vody
Jedna téma, skôr však dvojtéma! O tej prvej pomyselnej téme som 
napísal nasledovný list kapelníkovi Pavlušovi:

Majstre Ladislave Pavluši,
dovoľujem si osloviť Vás. Som zo 
Starej Turej a  mojou záľubou je 
počúvanie predovšetkým ľudo-
vej hudby zo Slovácka a z Podluží, 
takej hudby, akú podáva Váš súbor 
Grande Moravia. Fandím Vám, ste 
skvelí! Postrehol som na TV Šláger, 
že ste dali do svojho repertoáru 
i pieseň prezidenta, T. G. Masaryka, 
Teče vode teče, v  speve manželov 
Řihákovcov! V jej šiestich veršoch 
spevácky pár ospevuje v posledných 
veršoch našu Starú Turú:

 
1. Teče voda, teče 

pres Velecký majír.
komus ňa zanechał,
starodávný frajír.

 
2. Nechał, sem ťa, nechał,

dobre ty víš komu.
co ty reči nosí
do vašého domu.

 
Do vašého domu,
pod vaše okénko,
dosť sem sa napłakał,
sivá hołuběnko.

3. Vráť sa miłý, vráť sa,
od kysełej vody,
odnésełs ně kłúček,
od mojéj słobody.

 
4. Ja, šak sa tá tvoja

słoboděnka vrátí,
až sa Stará Turá,
v kolečko obrátí.

 

5. Už sa Stará Turá
v kolečko obracá,
słoboděnka moja
sa ně nenavracá.

Chcem Vás súčasne informo-
vať, že prameň názvu, Kyselá voda, 
spomínaný vo štvrtom verši piesne 
u nás stále jestvuje cez kopec, cca 
2 – 3 km západným smerom od 
stredu nášho mesta! Tieto skutoč-
nosti našim poslucháčom ovlažujú 
dušu...Toľko z citácie úvodu listu!

Povznáša všetkých nás, keď 
v  tak krásnej piesni sa ospevuje 
Stará Turá. Takých piesní veru veľa 
niet, možno ešte Kačenko Turanská, 
či Vyhorela Stará Turá, Brezová! Nie 
je treba asi ani veľa rozmýšľať nad jej 
slovami, aktérmi bola zrejme diev-
čina z Veľkej nad Veličkou a jej milý 
od Kyselej vody, z nášho mesta, či 
okolia! Je to milené, keď je to práve 
v tak krásnej a spevnej piesni zami-
lovaných, obľúbenej i našim býva-
lým p. prezidentom! Pripojme, že 
uvedomenie si tunajšej hranice 
Moravy a  Slovenska sa začalo 
postupne utvárať až neskoršie, po 
roku 1771, kedy cisárovná Mária 
Terézia dala ju vytýčiť; asi vtedy 
husličky primáša povili túto pie-
seň pre toto pomedzie! Ponúknutá 
pomyselná cezhraničná spojnica 
oboch týchto osídlení pri troche 
obrazotvornosti tiež napovedá, 
že iste sa po nej nediali iba zálety 
milej a milého, isto bola i čulou tra-
sou pri vzájomnom súžití tunajších 
obyvateľov! Dnes sa už nespýtame 

Ing. Miroslava Neráda st., čo bola 
prapôvodná matka myšlienky začať 
budovať cestu, ktorá by spojila pra-
mene riečok Tŕstia a  Veličky tra-
sou pod kopcom Slobodných (687 
n. m.), čo by spojila Velkou nad 
Veličkou, Novú Lhotu a  Javorník 
skrz Bielokarpatský hrebeň s našou 
Hlavinou (čo sa aj udialo) s predĺ-
žením do Koštialovej doliny (čo sa 
už neudialo) a tým priamo cestne so 
Starou Turou. Presne ako v tej piesni, 
keď prameň Kyselej vody po prúde 
potôčka v  doline je tu už, ako sa 
hovorí, na dovidenie! Takéto cestné 
spojenie vtedy iste by mu randenie 
so svojou milou veľmi zjednodušo-
valo. Kto vie, či by mu bolo až tak 
vzácne! Je to zaujímavé, že skutoč-
nosti a zámery rôzne vznikajúce sa 
niekedy stotožňujú. Asi i  tým, že 
to tak musí byť! Dávnejšie som po 
tejto ceste z Hlaviny až na štátnu 
hranicu nešiel, zainteresovaní však 
vravia, že sa k nej chováme horšie, 
ako by bola od macochy! Vraj ju 
devastuje ťažká doprava a  drobní 
rozkrádači! A stále sme ľahostajní 
a  ľahostajní. Pýtame sa, dokedy! 
Novšie informácie však vravia, že 
jej čarovné horské prostredie inten-
zívne využívajú sezónne cyklisti 
a lyžiari-bežkári. Veríme a dúfame, 
že i takýto stav nie je a nebude defi-
nitívny. V súvislostiach s obojstran-
nými cezhraničnými kontaktmi 
Janko Hvožďara, kedysi vyrastajúci 
v dome na miestach terajšieho OD 
Billa, vravieval, ako jeho otec mal 
povolenie od obce poskytovať vo 
svojom hospodárskom dvore prosté 
prenocovanie cezpoľným. Toto 
využívali prevažne občania Novej 

Lhoty, keď sa vracali s  nákupom 
hlavne husí z Dolniakov a nestihli za 
svetla prejsť hrebeň Bielych Karpát! 
I  v  takýchto a  podobných nazna-
čených súvislostiach treba dnes 
vidieť trvalú potrebu funkčnosti 
tejto cezhraničnej spojnice, takejto 
cezhraničnej spolupráce, stretávania 
sa, ku ktorej sa týmto prihováram! 
I toto dedičstvo predkov našich mali 
by sme si starostlivo uchovávať, či 
zveľaďovať!

Jedna téma a predsa dvojtéma! 
I k tej druhej pomyselnej by azda 
bolo treba tiež čo-to napísať, pripo-
menúť. V roku 2010, pri uvádzaní 
čitateľom knihy Stará Turá - naše 
mesto, osobne oslovil som tam 
prítomného prof. RNDr. Rudolfa 
Ondrášika, DrSc. o odbornú výpo-
moc pri revitalizácii prameňa 
Kyselá voda v lokalite Za brezinami, 
poblíž Dubníka 2. Za tie roky veľa 
sa vo veci vykonalo, nezostáva toho 
veľa k dokončeniu. Očakávam, že 
i tieto, akési poeticko – prózaické 
riadky okolo krásnej piesne mohli 
byť pohnútkou tým, čo držia liace 
tejto záležitosti k plesknutiu bičom. 
Ten ostatok prác k dokončeniu, čo 
by bolo sprístupnenie prameňa 
k užívaniu, mohlo by sa udiať ešte 
v  tomto roku. Ak bude treba prí-
padné ďalšie skúmanie prameňa, 
nič nebráni tomu, aby sa tak udialo 
až následne! Nuž, pouvažujme, aby 
slová piesne Teče, vode teče pat-
rili v súčasnosti i vodám prameňa 
Kyselá voda, keď ju prídu občania 
konzumovať. Nuž nech teda tečie 
voda tečie nielen cez Velecký majer! 

Gustáv Rumánek

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej 
autobusovej dopravy od 13.12.2015
Na území Trenčianskeho samo-
správneho kraja zabezpečujú prí-
mestskú autobusovú dopravu dvaja 
zmluvní dopravcovia SAD Prievidza, 
a. s. a SAD Trenčín, a. s. v súlade 
so zmluvou o  službách vo verej-
nom záujme, pričom zabezpečujú 
dopravnú obslužnosť na 209 autobu-
sových linkách a obsluhujú všetkých 
276 obcí v kraji. Zmeny v cestovných 
poriadkoch prímestskej autobusovej 
dopravy sa vykonávajú každoročne po 
rokovaniach s predstaviteľmi dotknu-
tých samospráv, železničnej dopravy 
a autobusovými dopravcami, pričom 
veľmi dôležité sú pre tvorcov nových 
cestovných poriadkov aj pripomienky 
samotných cestujúcich ako aj obec-
ných samospráv. 

V zmysle § 15 ods. 3 a 4 zákona 
č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 
v znení neskorších predpisov dopravný 
správny orgán, t. j. Trenčiansky samo-
správny kraj, na základe požiada-
viek občanov, starostov niektorých 

dotknutých obcí v rámci kraja schválil 
zmeny cestovných poriadkov prímest-
skej autobusovej dopravy. Zmeny ces-
tovných poriadkov zahŕňajú zmeny 
časových posunov odchodov/prícho-
dov autobusov, úpravy jazdných dôb 
a zapracovanie značiek schválených 
Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR pre rok 
2016.

V schválených cestovných poriad-
koch je zrealizovaných viac ako 250 
prestupov, čím sa vylepší nadväznosť 
medzi jednotlivými autobusovými 
linkami, ako i jednotlivým druhmi 
verejnej dopravy. V praxi to znamená, 
že ak dva autobusy v ten istý čas idú 
podobnou trasou spoločne (aj keď 
sú to iné linky), a každý má nižšiu 
obsaditeľnosť, vďaka prestupom 
sa na jednej trase autobus naplní. 
Súčasný systém je nastavený eko-
nomicky, pričom ostáva zachovaná 
možnosť dopraviť sa na miesto určenia 
autobusom. Zmenami cestovných 

poriadkov prímestskej autobusovej 
dopravy ostáva zachovaná dopravná 
obslužnosť kraja. 

Trenčiansky samosprávny 
kraj dbá o  zachovanie dopravnej 
obslužnosti v rámci kraja a zároveň 
pokračuje v zlepšení kvality cesto-
vania. Jeho snahou je zvýšiť úroveň 
prepravy cestujúcej verejnosti ich 
bezpečnou a pohodlnou dopravou 
z  miesta nástupu do miesta cieľa, 
zvýšiť kvalitu cestovania postup-
ným zavádzaním wifi-pripojenia 
do autobusoch a novinkou je mož-
nosť využitia aplikácie „mojbus.sk“. 
Vďaka tejto službe získajú cestujúci 
vždy aktuálne informácie o spoje-
niach, momentálnej polohe autobusov, 
presnom čase odchodov a príchodov, 
či prípadnom meškaní. Po stiahnutí 
aplikácie tak môžu mať nové cestovné 
poriadky vždy pri sebe. Motiváciou 
je pre cestujúcich aj zavedenie nul-
tého tarifného pásma, kde sa oplatí 
nasadnúť do modrého autobusu aj na 

jednu zastávku, ako aj nižšie cestovné 
pre kategóriu seniorov nad 70 rokov. 
Cestovné poriadky sú vždy aktuálne 
dostupné na stránkach dopravcov 
a na stránke www.tsk.sk, www.cp.sk, 
www.mojbus.sk

Odbor dopravy Úradu 
TSK a OKaMV Ú TSK
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Kultúrne vyžitie v roku 2015
Dom kultúry Javorina prehrnul poslednú 
stranu svojho kalendára, a tým ukončil 
svoju bohatú činnosť v roku 2015.

Už pri plánovaní programov sme vychádzali 
z možností domu kultúry, záujmu občanov 
a ponuky umeleckých agentúr. Snažili sme 
sa zostaviť pestrý kalendár, aby oslovil všetky 
vekové skupiny. Okrem akcií v dome kul-
túry sme sa zamerali i na Námestie slobody. 
Keďže naše námestie je pýchou mesta, náv-
števníci, hlavne z okolia, veľmi pozitívne 
hodnotia akcie uskutočnené v takomto krás-
nom prostredí. 

Medzi podujatia uskutočnené vo veľ-
kej sále sme zaradili hudobno-zábavné 
programy, koncerty a divadelné predstave-
nia. Najväčší záujem bol o koncert hudobnej 
skupiny Progres, Fragile, Františka a Vojtu 
Nedvědovcov, predstavenie RND Sláva 
a  divadelné predstavenie Mandarínková 
izba.

Dôležitou oblasťou našej činnosti sú 
akcie podporujúce tradície, zvyky a  fol-
klór. Vítanie jari, Remeslá našich predkov, 
Kopaničársky jarmek a  Vianočný trh, to 
sú podujatia, ktoré boli zamerané nielen 
na predaj výrobkov, ale hlavne prezento-
vali remeslá a  folklórny život. Múdrosť 
a  šikovnosť našich predkov – remeselní-
kov si zaslúži šírenie medzi mladú generá-
ciu. Zároveň dáva možnosť na neformálne 
stretnutia priateľov, či známych. 

Priestory v  DK Javorina sa snažíme 
využívať v maximálnej miere, aby v  celej 
budove bolo cítiť nádych kultúry. Stredisko 
cezhraničnej spolupráce slúži na realizáciu 
kurzov (spoločenské tance, rezbárska škola) 
a hlavne prezentáciu výstav. Priestor sme 
poskytli ZUŠ na realizáciu výstavy výtvar-
ných prác Stará Turá – moje mesto. Pri 
príležitosti celoslovenského podujatia Noc 
múzeí a  galérií bola inštalovaná výstava, 
ktorá zachytávala prierez podniku Chirana 
počas 80-tich rokov. Klub paličkovanej čipky 
pôsobiaci pri DK Javorina i v roku 2015 pre-
zentoval svoje práce na výstave Krása čipky. 

Počas leta mohli návštevníci vzhliadnuť 
hodnotnú výstavu krojov Čo kopec prejdeš, 
to iný kroj nájdeš a záver roka patril výstave 
Škola v  spomienkach. Okrem názorných 
školských potrieb mohli hostia zasadnúť do 
starých školských lavíc. 

Podporovať a rozvíjať talenty a byť nápo-
mocní pri propagácií ich tvorby, je jedným 
z našich cieľov. Stará Turá má veľa šikovných, 
múdrych ľudí. Viacerí sú literárne čino-
rodí. V poslednom období sme sa podie-
ľali na prezentácií kníh domácich autorov 
Evy Tomisovej, Eleny Márie Rumánkovej, 
Gustáva Rumánka a  človeka, ktorý má 
v našom meste korene Bohuslava Rapoša. 
Pozitívny ohlas mali besedy so spisovateľmi 
Pavlom Baričákom a Danielom Pastirčákom. 

Počas roka sme nezabúdali ani na sta-
roturianske deti. Tradičnými akciami boli 
Cesta rozprávkovým lesom, Rozlúčka 
s letom a Mikuláš v Starej Turej. Predstavenia 
vo veľkej sále sme organizovali v spolupráci 
s Materským centrom Žabka. 

V  júni sme v  spolupráci s  herečkou 
Monikou Haasovej pripravili 1. ročník fes-
tivalu Divné veci. Stará Turá v ten deň žila 
tradičnou i netradičnou kultúrou, príjemnú 
atmosféru festivalu si návštevníci vychutná-
vali plnými dúškami. 

Aby ponuka domu kultúry bola pes-
trá, počas roka sme pripravili autobusové 
zájazdy na predstavenia do divadiel v Nitre, 
Bratislave a Prahe a počas letných prázdnin 
sme prichystali zaujímavú ponuku na výlety 
pre rodiny s deťmi.

Pracovníci Domu kultúry Javorina 
pozorne načúvajú svojim návštevníkom, 
aby kultúrne aktivity boli pre občanov zau-
jímavé, lákavé, aby si každý našiel ten svoj 
druh umenia. 

Možnosti kultúrneho vyžitia v našom 
meste chceme stále skvalitňovať, preto nás 
zaujíma i váš názor. Budeme radi, ak nám 
vaše námety, či pripomienky poviete osobne, 
telefonicky, alebo pošlete mailom.

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina Stará Turá 

Na mestskom úrade už aj platba kartou
Od decembra minulého roku môžu občania mesta 
využívať v pokladni mestského úradu POS terminál. 
Rozširuje tak možnosti občanov pri platení mestských 
daní a poplatkov. Okrem platby v hotovosti a banko-
vého prevodu je teda sprístupnená aj možnosť zapla-
tiť príslušný poplatok štandardnou platobnou kartou. 
Pri platbe kartou priamo na mestskom úrade ušetríte 
prípadný poplatok za platbu šeku na pošte. Zároveň 
nemusíte znášať riziko, že po ceste na mestský úrad 

stratíte alebo Vám bude odcudzená hotovosť, ktorú máte pri sebe. Veríme, že túto 
možnosť budú občania čo možno v najväčšej miere využívať.  Ekonomické odd. MsÚ

Festival Divné veci

Remeslá našich predkov

Výstava Čo kopec prejdeš, to iný kroj nvájdeš

Prezentácia kníh manželov Rumánkových
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Futbalisti „A“ mužstva Starej Turej 
budú bojovať opäť o záchranu
Futbalisti „A“ mužstva Starej Turej vstupovali do jesennej časti nového 
ročníka 2015/16 v 5. lige Sever s cieľom zabojovať o stred tabuľky, 
čím by sa vyhli bojom o záchranu.

Mužstvo prevzal po záchrane v jarnej 
časti hrajúci tréner Jozej Tuka, kto-
rému pomáhal ako asistent a vedúci 
mužstva Miroslav Adásek. Vedenie 
klubu je už druhý rok bez prezidenta 
klubu. O túto funkciu nie je záujem 
v meste hlavne z dôvodu nestabilnej 
ekonomiky a má to značný vplyv aj 
na jeho chod. Vedením klubu je pove-
rený sekretár klubu a manažér infor-
mačného systému Mgr. Miroslav Krč. 
I napriek týmto problémom sa snažil 
výkonný výbor posilniť mužstvo do 
novej sezóny.

Prišli mladí chlapci, ktorí potre-
bujú v tejto súťaži dozrieť. Z Nového 
Mesta n/V to boli: Ján Tuka, Jakub 
Bončo a Juraj Macho, ktorý sa zapojil 
do prípravy až po prázdninách. Zo 
Spartaka Myjava prišiel na hosťova-
nie mladý, talentovaný Jakub Kulíšek. 
Z „B“ mužstva, ktoré hrá svoje zápasy 
v Kostolnom, stiahol tréner Tomáša 
Otrubného a Petra Barteka. Po dlh-
šej prestávke sa vrátil do mužstva 
Peter Magula. Po 2 rokoch sa poda-
rilo vedeniu klubu vybaviť prestup 
Michala Sládka zo Senice, od ktorého 
mužstvo očakávalo, že bude väčším 
postrachom brankárov.

V jesennej časti to určite nebol 
jeho najlepší výkon. Srbský študent 
Vladimír Lomen sa pripojil k tímu až 
koncom jesene a to z dôvodu štúdia 
na VŠ, ale jeho prítomnosť bolo cítiť. 
Klub by mu mal v jarnej časti vytvoriť 
podmienky tak, aby sa mohol zúčast-
niť aspoň jedného tréningu a hlavne 
majstrovských zápasov. Jesennú časť 
pre zranenie nedohral Matúš Majtás, 
ktorý je po operácii a  zimnú prí-
pravu by mohol absolvovať s mier-
nou záťažou. V  „B“ mužstve ostal 
Dušan Biháry, ktorý odmietol hrať 
za prvé mužstvo i napriek vytvore-
niu veľmi dobrých podmienok. Je to 
talentovaný hráč, len nemá záujem 
o tréningový proces. Bez tréningov je 
ťažko hrať krajskú súťaž. Tréner Jozef 
Tuka sa počas jesene snažil o určitú 
zmenu, ktorá mala pomôcť hrá-
čom a celému mužstvu. Hráči mali 
zraz pred domácim zápasom oveľa 
skôr. Najprv si pozreli video záznam 
z posledného zápasu, potom absol-
vovali ľahký tréning a po tréningu 
bol spoločný obed. Snahou trénera 

bolo vytvoriť v  mužstve v  prvom 
rade dobrú partiu. To sa darilo len 
v prvej časti. Po prvých 5 zápasoch 
získali 7 bodov a nebyť straty dvoch 
bodov už v prvom zápase s Malou 
Hradnou 1:1, tak by bola určite väč-
šia spokojnosť. Hráči nesklamali ani 
v  Malej Čause, keď prehrali tesne 
1:0. V ďalšom priebehu prišli neča-
kané prehry a straty bodov hlavne 
doma. Prvú domácu prehru utŕžili 
v 7. kole s Ladcami 2:3 a druhú v 12. 
kole s Bošanmi 0:2. Nedarilo sa ani 
v zápasoch so Zem. Kostoľanmi 1:1 
a s Tr. Turnou 0:0. Doma mužstvo 
stratilo až 12 bodov. Vonku vyhralo 
len jeden zápas, a to v Uhrovci 2:3. 
Nie vydarenú jesennú časť zakončili 
vysokou prehrou v poslednom kole 
v Brvništi 5:1. Celkom po jeseni zís-
kali muži len 15 bodov po 4 víťaz-
stvách, 3 remízach a  8 prehrách. 
Najslabším článkom bola ofenzívna 
činnosť. Mužstvo strelilo len 14 gólov, 
pričom najlepším strelcom jesene bol 
kapitán Ondrej Peterka s 5 gólmi, 4 
strelil Michal Sládek, od ktorého 
klub očakával väčšiu produktivitu. 
V  defenzívnej činnosti patril klub 
opäť k tým slabším, keď inkasoval až 
29 gólov. Najviac bude klubu chýbať 
v jarnej časti brankár Lukáš Vrzala, 
ktorého prioritou bude štúdium na 
VŠ. Na jeho post by sa mal vrátiť Peter 
Viskup, najstarší a najskúsenejší hráč 
Starej Turej, ktorý je zároveň členom 
výkonného výboru.

Klub a vedenie by mali prehod-
notiť, či zápasy hrajúce v  sobotu 
mali význam pre lepšiu kooperáciu 
s „B“ mužstvom. Divákov na domáce 
zápasy chodilo stále menej a  boli 
zapríčinené slabšou hrou a určite aj 
fan klubom, ktorého miesto nepatrí 
na hlavnú tribúnu. Bude to úloha 
výkonného výboru, aby aj 
túto záležitosť doriešil v pro-
spech divákov. Smerovanie 
klubu a  vízie do budúcna 
mala riešiť výročná členská 
schôdza, ktorá sa konala 
dňa 11. decembra 2015 na 
MsÚ. Prvýkrát sa takéhoto 
sedenia zúčastnila aj pri-
mátorka mesta Ing. Anna 
Halinárová a  jej zástup-
kyňa Bc. Zuzana Zigová. 

V  úvode schôdze si z  rúk primá-
torky prevzali pamätné plakety za 
dlhoročnú prácu v prospech klubu 
páni: Milan Zeman, Martin Bača, 
František Truhlík a Milan Kusenda. 
Klub bude aj naďalej viesť z povere-
nia Mgr. Miroslav Krč s tajomníkom 
Denisom Makarom. Zmena nastala 
v revíznej komisii, keď v jej čele bude 
Ing. Silvia Pullman Hodermarská. 
Tréneri jednotlivých družstiev 
potom zhodnotili činnosť počas 
jesene. Vyjadrili spokojnosť s vybu-
dovaním ihriska s  umelou trávou, 
ktoré realizovalo mesto v spolupráci 
s Mestským športovým areálom, s. r. 
o. Ihrisko má rozmery 60 x 30 m, čo 
nepostačuje na odohranie príprav-
ných, popr. majstrovských zápasov, 
ale vyrieši dlhoročný problém s tré-
ningovým procesom počas zimnej 
prípravy a  nepriaznivého počasia. 
Kolaudácia bude až po dokončení 
osvetlenia. Tréner Jozef Tuka vo 
svojom vystúpení spomínal tri zák-
ladné faktory, ktoré bude požadovať 
od každého jednotlivca, a to je sluš-
nosť, rešpekt a pokora. Hráči pôjdu 
do prípravy s cieľom zachrániť 5. ligu. 
K  tej bude nevyhnutné zabezpečiť 
ekonomickú stabilitu. Klub má roz-
počet aj s mládežou 50 000 eur, ale 
tie nebude jednoduché získať. Mesto 
by malo viac spolupracovať s podni-
kateľmi, od ktorých sa tiež očakáva 
podpora športových aktivít. Mal 
by tomu pomôcť aj schválený nový 
zákon o športe. Je potrebné, aby sa 
vedenie klubu prispôsobilo tomuto 
zákonu a  bude viesť svoj transpa-
rentný účet, ktorý je podmienený pre 
získanie dotácií zo zväzu, prípadne 
štátu. Poďakovanie za podporu 
v roku 2015 patrí mestu Stará Turá, 
spoločnostiam Sevotech, Prematlak, 
Prevak, Elster, Vodohospodárske 
stavby – ekologický podnik, Švehla, 
Vlato a Proxima Group z ČR. 

Ing. Ján Hodermarský

Žuvačky
Vážení spoluobčania!
Chcem sa na Vás týmto 
krátkym príspevkom obrátiť 
o vašu aktívnu spoluprácu 
pre krajší vzhľad nášho 
krásneho mesta Stará Turá. 
Začínajú nám ho totižto 
hyzdiť ŽUVAČKY! Vidno 
ich povypľúvané na krásnej 
novučičkej dlažbe najmä na 
pešej zóne v centre mesta, 
ale i  na námestí a  vôbec 
všade, kde sa pokládla nová 
farebná dlažba. Všade biele 
fľaky!

Čo s nimi??? Čo s tými, 
ktorí naše/svoje mesto takto 
hyzdia ? Aj doma vypľúvajú 
žuvačky na svoje koberce???

Viem, že tento problém 
je nielen v Starej Turej. Ako 
ho riešia inde neviem, ale 
v našom meste si ho musíme 
poriešiť my Staroturania. 
Lenže ako? Ak máte vhodný 
nápad, reagujte prosím na 
túto moju výzvu, svoje 
podnety/riešenia píšte do 
redakcie Staroturianskeho 
spravodajcu.

Dajme hlavy dohro-
mady ako sa vraví a vymys-
lime niečo na riešenie tohto 
problému, ktorý nemusel 
byť... Nemusel, ale je ako 
množstvo iných problémov, 
ktoré takisto nemuseli byť, 
ale sú...Nerád by som o dáky 
krátky čas kráčal po dlažbe, 
ktorá už nebude červená, ale 
bude biela a žuvačková.

Čo vy na to spoluob-
čania – pomôžete dlažbe 
zostať v jej pôvodnej farbe?

Za vaše nápady a rady 
som Vám už vopred vďačný.

spoluobčan 
Ľuboslav Plavina

Skúšobný tréning na ihrisku 
s umelou trávou v Starej Turej
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Stolní tenisti v polovici sezóny 
5. liga TN-NM-MY oblasti – dospelí
Keďže lepšie je začať pozitívnejšie, začneme družstvom B, ktoré si vyrovnanými výkonmi 
zabezpečilo priebežné I. miesto v 5. lige. Náskok štyroch bodov pred Sokolom Chocholná 
nám dáva dobrú štartovaciu pozíciu pred odvetami. Najlepšiu úspešnosť dosiahol Michal 
Vrzala, potom nasledujú Miroslav Viselka, Marek Horák, Tomáš Dzuro a Lenka Dzurová. 

3. liga TN kraja – dospelí
V 3. lige sme na tom oproti minulým sezónam horšie. Po 14. kole je A družstvo na 12. mieste. 
Dávame viac príležitostí mladým hráčom Tomášovi Dzurovi a Lenke Dzurovej, z dospelých 
stabilne hrávajú Erik Malek a Jaroslav Dzuro. 

Žiaci osadili 2. miesto v 1. lige starších žiakov 
V 1. lige starších žia-
kov Trenčianskeho 
kraja sa naše zmie-
šané družstvo v  zlo-
žení Tomáš Vrzala, 
L enka Dzurová 
a Simona Horáková 
umiestnilo na skve-
lom  2.  mieste . 
Družstvo žiakov 
finančne podporilo 
mesto Stará Turá. 
Touto cestou vyjad-
rujeme poďakovanie.

Vianočný turnaj v stolnom tenise
Dňa 28. 12. 2015 sa v stolnotenisovej herni 
na štadióne uskutočnil ďalší ročník tra-
dičného Vianočného turnaja. Možnosť 
rozhýbať sa aj medzi sviatkami využilo 13 
hráčov klubu a  mestskej ligy v  stolnom 
tenise. Účasť bola možno skromnejšia ako 
inokedy, ale to vôbec nevadilo, športové 
výkony boli strhujúce a  každý si dosýta 
zahral. Tentoraz sa hrala okrem dvojhier aj 
štvorhra. Víťazom sa stal Erik Malek, druhé 
miesto obsadil Michal Vrzala a tretí skon-
čil Tomáš Dzuro. Víťazmi vo štvorhre sa stala dvojica Vladimír Hornáček a Erik Malek pred 
Lenkou Dzurovou a Marekom Horákom.

Novoročný turnaj v stolnom tenise
Dňa 4. 1. 2016 sa v stolnotenisovej herni na štadióne uskutočnil ďalší ročník tradičného 
Novoročného turnaja žiakov nášho klubu. Víťazom sa stala Lenka Dzurová, druhé miesto 
obsadil Tomáš Vrzala a tretia skončila Petra Sadloňová. 

Striebro a bronz z majstrovstiev kraja mužov 
a žien v stolnom tenise pre Lenku Dzurovú  
Dňa 6.1.2016 sa v Trenčianskej Teplej uskutočnili majstrovstvá kraja v stolnom tenise mužov 
a žien. Naša hráčka Lenka Dzurová si vybojovala dve pódiové miesta. Vo štvorhre žien spolu 
s hráčkou TTC Považská Bystrica Monikou Uríkovou  prehrali až vo finále a obsadili 2. miesto. 
V zmiešanej štvorhre spolu s bývalým hráčom Starej Turej teraz STK Nové Mesto nad Váhom,  
Lacom Rehákom získali 3. miesto teda bronzovú medailu.

Mestská stolnotenisová liga
V novembri  minulého roka sa rozbehla v stolnotenisovej hale na štadióne STK Stará Turá 
Mestská stolnotenisová liga.   Zúčastňuje sa jej 9 dvojčlenných družstiev, kde hrá každý s kaž-
dým. Súťaž zatiaľ vedie družstvo Dzuhorci v zložení Horák Marek a Dzurová Lenka. Na druhom 

mieste je družstvo 
Bezmena v  zložení 
G e s c h w a n d t n e r 
Roman a  Dzuro 
Tomáš. Na treťom 
mieste je družstvo 
Justur v zložení Nguen 
Quan a Dvoran Ján.

Erik Malek 
STK Stará Turá

Wushu centrum Stará 
Turá v roku 2015
Opäť sa hlási Wushu  centrum  Stará Turá. Tentokrát 
by sme chceli zosumarizovať udalosti uplynulého 
roka. V roku 2015 sme v januári oslávili Čínsky nový 
rok v znamení kozy, tradične karnevalom, ktorý sa 
konal v telocvični ZUŠ. Ďalšou akciou v minulom roku 
bola Juniorská liga u našich susedov v Českej repub-
like, odkiaľ sme si opäť priniesli krásne umiestnenia. 
Malí bojovníci zabojovali o medaile na Národnom 
turnaji vo Wushu usporiadanom našim klubom 
v apríli. Boli sme účastníci Medzinárodného wushu 
festivalu v Prahe, kam i tento rok zavítali súťažiaci 
z mnohých okolitých krajín, ako je Nemecko či Poľsko, 
ale aj z Talianska a Číny. V júni sme mali možnosť 
spraviť exhibíciu na Staroturianskom jarmoku. Tento 
mesiac bol na udalosti hojný, pretože sa tiež u nás 
konalo I. kolo detskej súťaže Kungfu Deti. Vystúpe-
nie bolo nasledované Skúškami technickej vyspelos-
ti (páskovaním), na ktorom bol zhodnotený výkon 
našich wushu detí. Za usilovnosť počas celého roka 
a zvládnutie určitých techník mohli zaslúžene získať 
vyššie stupne. V júni sa naši tréneri zúčastnili škole-
nia rozhodcov pod vedením medzinárodného lektora, 
ktoré nám pomôže pri odbornejšom hodnotení na 
súťažiach. 

Ani cez letné prázdniny sme nezaháľali. Aj keď 
deti mali tréningové voľno, dostali naši najmenší 
možnosť zúčastniť sa úžasného Wushu tábora v nád-
hernom prostredí. V lone prírody sa mohli zlepšo-
vať v umení Kung Fu, ale aj spoznávať sa a utužovať 
priateľstvá s kamarátmi z ostatných klubov. Ku koncu 
prázdnin sme sa pokúsili priblížiť wushu deťom z det-
ských domovov. Na Dubníku sme strávili popoludnie 
s deťmi z projektu Bublina. Predviedli sme im ukážku 
wushu a spravili sme im tréning pri učení zostavy Hra 
ôsmych zvierat. V júli sme vyrazili opäť na Vŕšky na 
wushu opekačku a ako správni bojovníci sme sa pokú-
sili poraziť nepriateľskú armádu – tentoraz s lukom 
s šípom J 

Po septembrovom nábore sa naše rady rozrástli 
o nových členov. S radosťou ich u nás vítame a držíme 
im palce na najbližších súťažiach a  na Páskovaní, 
ktoré preverí ich nadobudnuté zručnosti. V októbri 
sa konali druhé kolá hneď dvoch súťaží. Najprv sme 
zaskočili na návštevu do Česka na II. kolo Juniorskej 
ligy a potom naši malí bojovníci dostali šancu pred-
viesť sa na domácej pôde na II. kole súťaže Kungfu 
Deti v Starej Turej. Október sme zakončili prácou 
s vnútornou energiou na seminári Kaligrafickej jógy 
s čínskym majstrom Yangom. Na záver roka sme sa 
zúčastnili Športového festivalu v Trenčíne, kde sa 
okrem iných neolympijských športov prezentovalo 
Wu Shu z celého Slovenska. Počas celého roka 2015 
náš klub získal 77 medailí, z toho 25 zlatých, 34 strie-
borných a 18 bronzových. Všetkým cvičencom teda 
ďakujeme za ich výkony a dúfame, že sa budú len zlep-
šovať. Tešíme sa na Vás pri ďalšej príležitosti.

Wushu centrum Stará Turá
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Majstrovstvá 
kraja v kolkoch
Ako každý rok, aj teraz po Majstrovstvách klubu nasledovali Maj-
strovstvá kraja v kolkoch. Tento rok sú Majstrovstvá trenčianskeho 
kraja rozplánované na dve kolkárne v troch termínoch. Prvé kategó-
rie už máme odohraté a medaile rozdelené. 

V nedeľu 10. 1. sa konali na kolkárni v Starej Turej Majstrovstvá 
kraja v kategórii žiaci a v zlúčenej kategórii ženy a juniorky, pre malý 
počet junioriek v kraji. Ako prvá sa odohrala žiacka kategória za 
účasti 3 štartujúcich. Náš klub mal tiež zastúpenie v podaní Alexa 
Michalčíka, ktorý ako nováčik obsadil výkonom 215 pekné 3. miesto.

V kategórii ženy, juniorky sme mali početnejšie zastúpenie. 
Celkovo štartovalo 17 súťažiacich a z toho 6 našich. Víťazkou sa 
stala naša domáca hráčka Lenka Gordíková výkonom 578 kolov. 
Naša jediná juniorka Erika Lessová zvalila 533 kolov a skončila 
na 3. mieste. Emília Hochelová  obsadila 4. miesto výkonom 501, 
Magdaléna Garafová 5. miesto (498), Anna Medňanská 8. miesto 
výkonom 494 kolov a 9. miesto Anna Nemčeková, ktorá zvalila 
492 kolov.

Postupujúcim držíme na Majstrovstvách Slovenska palce.
MKK Stará Turá

Výzva na predkladanie 
žiadostí o grant
Kopaničiarsky región - miestna 
akčná skupina (KR-MAS) vyhla-
suje v dňoch od 10.12.2015 do 
29.2.2016 výzvu na predklada-
nie žiadostí o grant v rámci III. 
ročníka Grantového programu 

„Podporujeme akčných!“

Cieľom grantového programu je podporiť projekty realizované 
na území KR-MAS, ktoré pomôžu plnohodnotne naplniť voľno-
časové aktivity detí a mládeže a tiež podporiť činnosť dôchodcov.

Oblasť podpory: 
A.  Organizovanie voľnočasových aktivít podporujúcich zmyslu-

plné využívanie voľného času detí a mládeže
B.  Organizovanie aktivít na podporu činnosti ľudí v dôchodko-

vom veku   

Oprávnení žiadatelia: 
• organizácia so sídlom alebo pracoviskom na území  KR - 
MAS (mimovládna organizácia, podnikateľský subjekt, cirkev, 
škola...), 

• neformálna skupina občanov (za neformálnu skupinu obča-
nov sa považuje skupina aspoň troch osôb, ktoré konajú v spo-
ločnom záujme), 

• partnerstvo zložené z vyššie uvedených subjektov. 

Výzva na stiahnutie na: http://www.kopaniciarskyregion.sk/
index.php/grantovy-program

KR-MAS

Prvé vystúpenie 
najmladších 
muzikantov
V  príjemnom predvianočnom čase sa zišli rodi-
čia a starí rodičia, aby svojou účasťou posmelili 
a podporili prvé vystúpenie najmladších muzi-
kantov  prípravného ročníka hudobného odboru 
Základnej umeleckej školy v Starej Turej – na 
vianočnej besiedke. Deti si pripravili niekoľko 
pekných zimných a vianočných piesní, ktoré  spo-
ločne zaspievali a zahrali so sprievodom detských 
hudobných nástrojov. Ku vianočnej besiedke 
prispeli svojimi koledami i žiačky 1. a 2. ročníka 
dychového odboru. Všetci si zaslúžia uznanie za 
vynaložené úsilie, za svoje prvé vystúpenie,  za 
rodičovskú spoluprácu a pochopenie tak dôležité 
pri umeleckom raste detí.
Čoskoro nás čakajú prijímacie skúšky do príprav-
ného ročníka a ja by som rada všetkých rodičov 
a deti povzbudila, aby ak v svojom srdiečku cítia 
hudbu, neváhali a prišli. Hudba sprevádza člo-
veka odjakživa, je súčasťou jeho bytia, jeho duše, 
dieťaťu i dospelému sa stane vernou priateľkou 
vo chvíľach radosti i smútku a v tomto snáď príliš 
pretechnizovanom svete napĺňa život hlbokým 
zmyslom. Mgr. Monika Železníková
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Vyber si svoje povolanie
V rámci programu „Vyber si svoje povolanie“ 
navštívili žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Starej 
Turej minulý školský rok Sklársku umeleckú 
školu v Lednických Rovniach. Tento rok pro-
stredníctvom inovačnej myšlienky poznáva-
nia rôznych umeleckých škôl v praxi, sa  dňa 
27. novembra mali možnosť zoznámiť s tvor-
bou študentov a  priestormi Školy úžitkového 
výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Škola 
získala  na Slovensku popredné meno spo-
medzi stredných umeleckých škôl, pričom sa 
môže pýšiť aj dlhoročnou tradíciou. V tomto 
roku si škola pripomenula už 85. výročie 
svojho založenia výstavou významných 
absolventov „ŠUPKY“ - naprieč generáciami, 
v priestoroch Zoya Museum Elesko v Modre. 
Našim žiakom boli predstavené umelecké 
práce študentov ako súčasť prehliadky atelié-
rov v každom študijnom odbore jednotlivo 

- Propagačné výtvarníctvo, Úžitková foto-
grafia, Propagačná grafika, Konzervátorstvo 
a reštaurátorstvo, Keramický dizajn, Dizajn 
a tvarovanie dreva, Ručné výtvarné spracú-
vanie textílií, Kameňosochárstvo, Priemyselný 
dizajn. Škola Jozefa Vydru ponúka študen-
tom naozaj rozmanité množstvo umeleckého 
zamerania a tvorivého vyžitia. Žiaci získali 
množstvo inšpiratívnych podnetov pre svoju 
tvorbu a ktovie, možno i pre budúce štúdium 
a životné zameranie. Súčasne žiaci navštívili 
i známu Galériu Nedbalka, ktorá ponúka 
významnú zbierku obrazov a sochárskych prác 
slovenských národných umelcov z 19. storo-
čia. Za finančnú podporu takýchto krásnych 
autentických zážitkov ďakujeme Nadácii Život 
a Rodičovskej rade pri Základnej umeleckej 
škole v Starej Turej. 

Mgr. Oľga Medňanská

V Starej Turej darovali 
najvzácnejšiu tekutinu
Dňa 19.1.2016 v DK Javorina Stará 
Turá, NTS SR, pracovisko Trenčín, 
uskutočnila mobilný odber krvi. Po 
vyšetrení krv darovali: Martin Malárik, 
Alena Tučková, Oľga Lukáčová, 
Vlastimil Gulán, Anna Repčíková, 
Jana Repčíková, Janka Trúsiková, 
Lucia Valenčíková, Ľubomír Mikulec, 
Miroslav Baník, Branislav Nižňanský, 
Ján Sloboda, Darina Madilová, Zlata 
Roháčková, Martin Roháček, Matej 
Sliš, Stanislav Nikita, Jarmila Kubišová, 
Viera Jurdová, Erika Hornáčková, 
Lukáš Kalman, Andrej Petrovič, Lívia 
Boorová, Jaroslava Korytinová, Peter 
Zámečník, Eva Hučková, Drahoslava 
Lišková, Martina Melicherová, 
Radoslav Mosný, Marian Harušťák, 
Vojtech Mikeska, Pavol Barát, Brigita 
Capálková, Ivan Krúpa.

Poďakovanie patrí uvedeným 
darcom za darovanie najvzácnejšej 
tekutiny, ale i tým, ktorí po vyšetrení 
v uvedený deň krv nemohli darovať. 
Touto cestou ďakujeme i organizáto-
rom odberu. Text a foto: Viliam Solovič

Trenčianska nadácia 
vyhlasuje grantové kolo 
Nové nápady na Váhu 2016
Finančné prostriedky v celkovej výške 2 330 € 
sú určené na podporu projektov z vybraných 
oblastí života obyvateľov okresu Nové Mesto 
nad Váhom. Môžu sa týkať aktivít počas jari 
2016, konkrétne voľného času detí a mladých 
ľudí, prevencie kriminality, kultúry, športu, síd-
liskových aktivít a skvalitňovania životného 
prostredia.

Do programu sa môžu zapojiť mimovládne 
organizácie so sídlom v obciach a mestách 
okresu Nové Mesto nad Váhom, ale i so 
sídlom mimo tohto regiónu, pokiaľ sa ich 

projekt bude bezprostredne dotýkať života 
v ňom. Podporíme tiež zaujímavé projekty 
kultúrnych a voľnočasových inštitúcií ako sú 
knižnice, múzeá, galérie, centrá voľného času 
a samozrejme aj neformálne skupiny obyvate-
ľov. Maximálna výška podpory pre jeden pro-
jekt je 500 € a termín uzávierky grantového 
kola je 15. februára 2016.

Všetky potrebné informácie nájdete na 
stránke Trenčianskej nadácie:
http://www.trencianskanadacia.sk/
programy-a-projekty/grantovy-program

Trenčianska nadácia
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

Pri objednaní celej fúry je doprava
do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou

Drahoslava Lišková a Radoslav 
Mosný zhodne darovali krv 7krát.


