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Vážení čitatelia,  milí Staroturanci 
a priaznivci nášho mesačníka, 
či už v menšej miere alebo tej väčšej, patrí 
pri vstupe do nového roku bilancia toho od-
chádzajúceho.

Avšak ten uplynulý rok bol pomerne skú-
py na akékoľvek bilancovanie či hodnotenie. 
Ochorenie, ktoré so sebou priniesol, nás za-
siahlo totiž v tom najcitlivejšom mieste, a tým 
je jednoznačne zdravie. Ak nie sme zdraví, 
obmedzuje nás to v práci, záľubách i pri vy-
konávaní  najbežnejších činností. 

Ochorenie COVID-19, ktoré sa počas 
minulého roku rozšírilo do celého sveta, 
neobišlo ani naše mesto. Malo za následok 
nepríjemné obmedzenia, zákazy a opatrenia, 
ktoré nám pretrvávajú i teraz. Žiaľ, niekedy 
nám znemožnili prítomnosť toho najcennej-
šieho, a to našich rodín, najbližších priateľov 
a známych. 

V mnohých ohľadoch sme si to i my 
v redakcii uvedomili, že byť s tými, ktorých 
máme najradšej, nie je samozrejmosť. To 
platilo aj o Vás, našich čitateľoch, kedy sme 
s Vami počas letných mesiacov nemohli byť 
prostredníctvom nášho Staroturianskeho 
spravodajcu. Stalo sa to vôbec po prvý raz 
v histórii novín, že sme obmedzili ich vydá-
vanie. 

A preto si myslíme, že nie je na mieste 
bilancovanie, ale skôr želanie, aby sa takáto 
situácia už nezopakovala a mohli sme Vám 
každý mesiac prinášať zaujímavý a inšpiratív-
ny obsah, kde si každý z Vás nájde to, čo ho 
zaujíma i baví. Naďalej sa tiež budeme snažiť 
skvalitniť stránky Spravodajcu, či už novými 
rubrikami, článkami, ale občas prinesieme 

i nejakú tú súťažnú krížovku. Skrátka máte sa 
na čo počas roka 2021 tešiť a veríme, že nám 
i naďalej zachováte svoju priazeň.

POZVÁNKA

Milí priaznivci kultúry, 
rok 2020 nám nebol moc 

naklonený. O to viac dúfame, že 
v tomto roku 2021 pripravíme 

pre Vás viac kultúrnych podujatí 
a sprostredkujeme Vám viac 

kultúrnych zážitkov.  
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Vážení spoluobčania,  
milí Staroturania, 
vzácni naši rodáci
Iba pred pár hodinami sme sa prehupli do 
nového roka, aby sme začali napĺňať ďalšie 
obdobie svojou existenciou. Podobne ako 
minulý rok, aj pre prvé dni tohto aktuálneho 
očakávame, aký bude, čo nám prinesie. Je ne-
pochybné, že si všetci prajeme, aby bol lepší 
ako ten predchádzajúci. V mojom príhovore 
chcem spoločne s Vami zdieľať nádej, aby sme 
boli obdarení najmä zdravím, spokojnosťou 
a pokojom v spoločnosti svojich najbližších. 
Som presvedčený, že iba vnútorná rovnováha 
je hnacou silou pre naplnenie našich ambí-
cií, alebo ako je u nás zvykom – predsavzatí. 
Toto je predpokladom k tomu, aby sme vyu-
žili šance a príležitosti, ktoré nám tento rok 
prinesie.

Čas a priestor v tomto roku nadväzujú 
bezprostredne na ten minulý, ktorý sa v istom 
momente odchýlil od štandardov, na aké sme 
boli počas predchádzajúcich rokov zvyknu-
tí. Od jari minulého roka došlo v dôsledku 
pandémie k zásadným zmenám vo všetkých 
sférach nášho života. Mnohé veci, ktoré sa 
rokmi premenili zo vzácností na samozrej-
mosti, nám zvláštne a doposiaľ nepoznané 
okolnosti menili pred očami späť na niečo 
vzácne, čo nechceme stratiť. Problémy, kto-
rým sme čelili, neboli malé. Paradoxne, práve 
vďaka nim sme sa vzájomne lepšie spozna-
li. Či už z lepšej, v istých prípadoch aj z tej 
horšej stránky. Jednoznačne je ale potrebné 
povedať, že vo väčšine prípadov treba oceniť 
statočnosť, neúnavnosť a silu mnohých ľudí 
postaviť sa osudu v situáciách, ktoré by boli aj 
pre mnohých z nás mimoriadne ťažké. 

Som nesmierne rád, že aj v podmienkach 
malého mesta, akým Stará Turá je, sme sa 
dokázali vysporiadať s nepriaznivou situáciou. 
Ak budeme rozvážni, aj táto negatívna skúse-
nosť môže byť pre nás osožná, poučná. Z po-
hľadu vedenia mesta a poslaneckého zboru 
došlo v dôsledku tejto výnimočnej situácie 
k prehodnoteniu viacerých aspektov fungova-
nia mesta, čo sa prejavilo tým, že sme dokáza-
li zvládnuť aj túto veľmi nepriaznivú situáciu. 

Mnohé, doposiaľ automatické postupy si vy-
žadovali špecifický prístup. Pri napredovaní 
mesta sme sa nechceli zmieriť s tým, že by 
sme zastavili aktivity, ktoré garantujú jeho 
ďalší rozvoj. Aj preto sme pokračovali v prá-
cach na prestavbe budov bývalých priestorov 
spoločnosti Technotur a internátu bývalej 
priemyslovky na nájomné byty. Podobne to 
bolo aj s naštartovaním prác pre budovanie 
rodinných domov v lokalite Nové Hnilíky. 
Investovali sme do ciest a chodníkov vo väč-
šom rozsahu, ako bolo pôvodne naplánova-
né. O krátky čas dokončíme rekonštrukčné 
práce na budove hotelovej školy, kde budú 
už v tomto roku sídliť mestské spoločnosti. 
Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice na 
Papradi bola dokončená v decembri minulého 
roka. Samozrejme, okrem týchto zásadnej-
ších aktivít bolo zrealizovaných množstvo 
iných projektov. 

Za všetkými zmienenými aktivitami stoja 
tímy ľudí. Bez ich angažovanosti a vzájomnej 
pomoci by sme nenapĺňali naše ciele. Chcel 
by som preto poďakovať všetkým, ktorí sa 
bezprostredne podieľali na týchto úspechoch 
– kolegom na mestskom úrade, v mestských 
spoločnostiach, školách, školských zariade-
niach, ako aj poslancom mestského zastupi-
teľstva. Napriek všeobecnému útlmu života 
v meste ďakujem všetkým spoločenským or-
ganizáciám, podnikateľským subjektom ako 
i jednotlivcom, ktorí i v tejto neľahkej situá-
cii dokazovali, že im nie je život obyvateľov 
nášho mesta ľahostajný. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou 
prispeli v tejto neľahkej dobe k zveľaďovaniu 
a zviditeľňovaniu Starej Turej, resp. šíreniu 
jej dobrého mena. Nech bol minulý rok ako-
koľvek ťažký, dokázali sme spoločným úsilím 
dosiahnuť výsledky, ktoré nás posunuli o krok 
ďalej.

Pred nami je celý rok 2021. Ak sme si 
v minulosti o takomto čase hovorili, že nevie-
me, aký ten nasledujúci rok bude, v dnešných 
dňoch to platí o to viac. Vnímam, že mnohí 

majú obavy z neistej budúcnosti, strach o svo-
jich blízkych, o ich bezpečnosť a zdravie. Vní-
mam aj to, že sa tu mieša hnev s frustráciou, 
ktoré sú výsledkom mnohých nejasných roz-
hodnutí súvisiacich s pandémiou. Žiaľ, ešte 
chvíľu potrvá, kým budeme ťahať za dlhšiu 
stranu povrazu. Preto, pokiaľ to ide, odložme 
negatívne emócie a snažme sa viac zamerať na 
vzájomnú dôveru a schopnosť vyťažiť z našich 
očakávaní maximum. 

Je isté, že rok 2021 nejaký bude. Čaká 
nás v ňom veľa práce, nemálo prekážok. 
Osobne som presvedčený, že v dosahovaní 
cieľov budeme úspešní a zvládneme ho k na-
šej spokojnosti. Chcel by som preto odovzdať 
novoročný vinš všetkým obyvateľom Starej 
Turej, ako aj obyvateľom, ktorí nemôžu byť 
momentálne v našom meste z rôznych dôvo-
dov, ale i rodákom, ktorí môžu byť s nami iba 
mysľou a vzácnymi spomienkami. Dovoľte 
mi čo najúprimnejšie a z celého srdca zaželať 
Vám do nového roku  najmä pevné  zdravie, 
šťastie, lásku, Božie  požehnanie. Navzájom 
sa obohacujme o dobrú náladu, usilujme sa 
zlo prekonať dobrom a ceňme  si  len  to, čo 
má pre nás naozajstnú hodnotu. Na prahu 
nového roka prajem sebe, ale aj Vám, aby 
všetky očakávané ako aj nečakané udalosti, 
všetky chvíle, ktoré v novom roku strávite, či 
už s rodinou, priateľmi alebo známymi, boli 
radostné. Želám Vám veľa využitých príle-
žitostí. 

Našej krásnej Starej Turej želám, aby sa 
rozvíjala nielen po materiálnej stránke, ale 
aby sme skvalitňovali a rozvíjali naše vzájom-
né vzťahy a prostredníctvom nich robili v nej 
život krajším.

Nové nájomné byty  pripravené na odovzdanie
 n Odd. ekonomiky a majetku 

mesta/Kancelária primátora

Jednou z priorít vedenia mesta 
Stará Turá je trvalo udržateľný 
rozvoj mesta Stará Turá. S tým 
súvisí aj spomalenie negatívnej 
demografie Starej Turej. 

Práve preto od začiatku vo-
lebného obdobia mesto intenzív-
ne pracovalo na príprave žiadostí 
o úver zo ŠFRB a dotácii z Mi-
nisterstva dopravy a výstavby 
SR na prestavbu nevyužívaných 
a chátrajúcich budov v majetku 
mesta na nájomné byty. 

V júni sa spustila rekonštruk-
cia 1. a 2. poschodia budovy, kde 
predtým sídlila spoločnosť Tech-
notur, s. r. o. 

V mesiaci december 2020 sa 
byty dokončili a boli skolaudova-
né. Prestavbou objektu tu vznik-
lo 23 jednoizbových nájomných 

bytov a 1 dvojizbový nájomný 
byt. Byty budú začiatkom mesia-
ca január 2021 odovzdané novým 
nájomcom.

pokračovanie na str. 3 è
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Daň z nehnuteľností
 n Horňáková Magdaléna 

ekonomické odd. MsÚ

Vážení občania, 
vzhľadom k tomu, že sme sa prehupli do no-
vého roku 2021, dovoľte, aby sme Vám opäť 
pripomenuli povinnosť súvisiacu s podaním 
priznania k dani z nehnuteľností.

Ak sa v  roku 2020 u Vás nič nezmenilo, 
čo sa týka vlastníctva nehnuteľností, alebo 
nájmu či užívania nehnuteľností, daňové 
priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

Kto podáva priznanie k dani 
z nehnuteľností:

- ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájom-
com alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo 
došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, 
účelu využitia stavby, bytu alebo nebytové-
ho priestoru, alebo Vám zaniklo vlastníctvo, 
správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, 
ste povinný podať priznanie k dani z nehnu-
teľností alebo čiastkové priznanie k dani 
z nehnuteľností. Pred uplynutím lehoty na 
podanie priznania k dani z nehnuteľností, 
alebo čiastkového priznania k týmto daniam, 
môže daňovník podať opravné priznanie. Da-
ňovník je povinný podať dodatočné prizna-
nie ak zistí, že v priznaní, alebo čiastkovom 
priznaní k dani z nehnuteľností neuviedol 
správne údaje na vyrubenie dane.

Najčastejšie zmeny, ktoré 
majú vplyv na podanie 
priznania k dani z 
nehnuteľností sú:

- kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, 
darovanie nehnuteľnosti, nehnuteľnosť na-
dobudnutá darom, zdedenie nehnuteľnosti, 
nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou, rozvod 
a následné rozhodnutie súdu o majetkovom 
vysporiadaní, získanie právoplatného sta-
vebného povolenia, získanie právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia, získanie prá-
voplatného povolenia na zmeny v užívaní 
stavby, zbúranie stavby, nájomný vzťah so Sl. 
pozemkovým fondom, dlhodobý nájomný 
vzťah, ktorý je zapísaný v katastri a trvá naj-
menej 5 rokov, zmena druhu, alebo výmery 
pozemku a pod. 

Aký dátum je rozhodujúci na 
podanie daňového priznania:

 § ak  nastala  zmena v období medzi 02. 
januárom 2020 a 01. januárom 2021 
(vrátane), priznanie sa podáva najneskôr 
do 31. januára 2021

 § ak ste nehnuteľnosť kúpili/predali alebo 
darovali/získali darom, tak rozhoduje 
dátum povolenia vkladu do katastra 
nehnuteľností

 § ak ste nehnuteľnosť zdedili, tak do 30 dní 
od vzniku daňovej povinnosti, rozhoduje 
dátum nadobudnutia právoplatnosti 
Osvedčenia o dedičstve

 § ak ste nehnuteľnosť vydražili, tak do 
30 dní od vzniku daňovej povinnosti,  
rozhoduje dátum právoplatnosti dražby, 
alebo deň príklepu schválený súdom

 § pri získaní právoplatného stavebného 
povolenia, kolaudačného rozhodnutia 
a rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,  
tu je rozhodujúci dátum právoplatnosti 
rozhodnutia, ktorý vyznačí odd. výstavby 
MsÚ v Starej Turej, pri ukončení výstavby 
drobnej stavby, tu je rozhodujúci dátum, 
keď ohlásite ukončenie výstavby drobnej 
stavby

 § pri majetkovom vysporiadaní manželov 
po rozvode – dátum povolenia vkladu 
katastrom

Doklady potrebné pri 
podávaní priznania k dani 
z nehnuteľností:

- rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, 
právoplatné dedičské osvedčenie, právoplatné 
stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné 

rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie súdu,  
preukaz ZŤP  a  pod.

Oslobodenie od dane, alebo 
zníženie dane:

Mesto Stará Turá ustanovilo vekovú hrani-
cu fyzických osôb na poskytnutie zníženia 
dane z pozemkov, stavieb a bytov na viac 
ako 70 rokov (v roku 2021 sú to občania 
nar. v r. 1950).  O zníženie či oslobodenie 
od dane je nutné požiadať, a to v termíne 
do 31. januára na to zdaňovacie obdobie, na 
ktoré Vám prvýkrát vzniká nárok na zní-
ženie. Po tomto termíne nárok na zníženie 
alebo oslobodenie zaniká a môže byť uplat-
nený až v nasledujúcom roku. V prípade, že 
nehnuteľnosť nadobudnete dedením  alebo 
dražbou, uplatníte si nárok na úľavu pri po-
daní priznania. Mesto Stará Turá poskytuje 
oslobodenia a zníženia, ktoré sú uvedené vo 
VZN č. 6/2019. 

V opačnom prípade, ak daňovník má 
uplatnené zníženie z dôvodu, že je fyzická 
osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia 
ako 70 rokov, alebo držiteľ preukazu fyzic-
kej osoby s ťažkým zdravotným postihnu-
tím a v minulom roku predal, alebo daroval 
nehnuteľnosť, je povinný podať čiastkové 
priznanie na zánik daňovej povinnosti, lebo 
nárok na zníženie mu v roku 2021 zaniká.

Mesto Stará Turá  ako správca dane vy-
rubí na základe podaného priznania k dani 
z nehnuteľností daň, ktorej splatnosť a spôsob 
úhrady bude uvedená v rozhodnutí. Tlačivá 
si občania môžu vyzdvihnúť na Mestskom 
úrade v Starej Turej na ekonomickom od-
delení, č. d. 112, alebo si ich môžu stiahnuť 
z webovej stránky Mesta Stará Turá (Tlačivá 

– oddelenie ekonomiky a majetku mesta –tla-
čivá pre DZN... Daň z nehnuteľností). Tu sú 
uvedené aj aktuálne sadzby dane z nehnuteľ-
ností - VZN č. 6/2019-Nar. o podmienkach 
určovania a vyberania miestnych daní.

V prípade, že budete požadovať od 
správcu dane iné informácie, radi Vám ich 
poskytneme na ekonomickom oddelení,  č. t. 
032/7461627, e-mail: dane@staratura.sk.

è pokračovanie zo str. 2

Celkové náklady rekonštrukcie 
sú  225 200,02 € z toho: 

 § úver zo ŠFRB je 56 130 €,
 § dotácia z MDV SR je 

168 740 €,
 § z vlastných zdrojov mesto 

investovalo 330,02 €.

V roku 2021 chce mesto v rámci 
investícií pokračovať najmä v bu-
dovaní nájomného bývania pre 

obyvateľov. V opustenom objekte 
internátu bývalej Strednej prie-
myselnej školy a budove „Domu 

špecialistov“ na Ul. Štefánikovej 
vznikne vďaka úveru zo ŠFRB 
a dotáciám z Ministerstva do-

pravy a výstavby SR v budúcom 
roku ďalších 89 bytov. 
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Primátor mesta  odovzdal pred 
Vianocami pozdrav všetkým 
staroturianskym seniorom

 n Kancelária primátora

Vianoce sú obdobie, kedy sa stretávajú rodiny, 
kedy navštevujeme svojich blízkych a medzi 
nimi i starých rodičov. Tohtoročné sviatky 
však boli iné a mnohé rodiny počas Vianoc 
z obavy o zdravie svojich starkých nenavští-
vili a atmosféru Vianoc s nimi zdielali cez 
telefón či internet. V tejto mimoriadnej si-
tuácii ani vedenie mesta nemohlo seniorov 
navštíviť priamo na spoločných schôdzkach 
v Dennom centre seniorov tak, ako tomu bý-
valo po minulé roky. 

I preto sa rozhodol primátor mesta po-
zvať 10. decembra k malému posedeniu na 
pôde mestského úradu dámy, ktoré v Starej 
Turej vedú organizácie združujúce senio-
rov. Pozvanie prijala predsedníčka Klubu 

dôchodcov - pani Jarmila Ha-
labrínová a predsedníčka Jednoty 
dôchodcov Stará Turá – pani Eva 
Tomisová. 

Obe prišli v sprievode man-
želov a prostredníctvom nich 
poslal vianočný pozdrav všetkým 
seniorom, ktorí v Starej Turej žijú 
a stretávajú sa spoločne s nimi na 
pravidelných schôdzach. 

V závere milého stretnutia 
sa zúčastnení rozlúčili s prianím, 
aby sa situácia na Slovensku čo 
najskôr zlepšila a mohli tak vzác-
ni hostia pozdrav od primátora 
čo najskôr odovzdať všetkým seniorom v Sta-
rej Turej, ktorí chodia na spoločné stretnutia. 

Samozrejme pozdrav primátora smeroval aj 
všetkým ďalším staroturianskym seniorom. 

ODBEROVÉ MIESTO  pre testovanie na 
ochorenie COVID-19 je už i v Starej Turej

 n redakcia  
zdroj: www.healt.gov.sk

Od 7.12.2020 bolo v meste Stará 
Turá zriadené odberové miesto 
pre bezplatné testovanie anti-
génovými testami na ochorenie 
COVID-19. Už počas mesiaca 
december bolo vo veľkej miere 
využívané nielen občanmi mesta, 
ale aj občanmi z priľahlých obcí. 

Odberové miesto sa nachá-
dza pri Poliklinike Stará Turá 
v zadnej časti pri garážach.  

Otvorené majú v pracovné 
dni PONDELOK - PIATOK 
vždy od 10.00 do 18.00 hod. 

Počas víkendov a sviatkov majú 
odberové miesto zatvorené. 

Prevádzkovateľom odbe-
rového miesta v Starej Turej je 
spoločnosť Ako zachrániť život, 
s. r. o.

V prípade, že potrebuje-
te testovanie môžete využiť aj 
najbližšie miesta. Zoznam an-
tigénových testovacích miest 
v Trenčianskom kraji nájdete 
v prehľadnej tabuľke.* 

Aktuálny zoznam všetkých 
odberových antigénových miest 
nájdete na www.health.gov.
sk/?ag-mom.

MESTO ODBERNÉ MIESTO ADRESA PREVÁDZKA

Nové Mesto 
nad Váhom

NsP Nové Mesto nad 
Váhom

M. R. Štefánika 812/2, 
915 31 Nové mesto nad 
Váhom

Pon - Pia
07:00 - 15:00

Nové Mesto 
nad Váhom

Ako zachrániť život 
s.r.o

Mýtna 146, Stará 
Turá (exteriér)

Pon - Pia
10:00 - 18:00

Partizánske
Nemocnica na okraji 
mesta, n.o.

Nová Nemocnica 511, 
958 01 Partizánske

Pon - Pia
07:00 - 15:00

Považská 
Bystrica

NsP Považská Bystrica
Pred okresným úradom, 
Považská Bystrica

Po - Pia 
10:00 - 16:00 (okrem stredy)
St 12:00-18:00

Považská 
Bystrica

Váš lekár, s.r.o.
Tatranská 293 - exteriér, 
Považská Bystrica

Pon - Pia 
12:00 - 20:00
objednávkový systém

Prievidza
Nemocnica s 
poliklinikou Prievidza so 
sídlom v Bojniciach

Nemocničná 2, 972 01 
Bojnice

Pon - Pia
12:00 - 20:00

Prievidza
Nemocnica Agel 
Handlová

Ulica SNP 26, 972 51 
Handlová

Pon - Pia
07:00 - 12:00 
13:00 - 15:00

Prievidza RÚVZ Prievidza Nemocničná 8, Bojnice
Uto, Str, Štv
08:00 - 12:00

Púchov
INTERNATIONAL 
RESCUE SYSTEM s.r.o.

Námestie slobody 12, 
Púchov

Pon - Pia
10:00 - 18:00

Púchov MEDIFORM, s.r.o.
Požiarna 1245/6, 
Púchov

Pon - Pia
10:00 - 18:00

Púchov Váš lekár, s.r.o.
J. Smreka 484/4 - 
interiér, Púchov

Pon - Pia 
14:00 - 22:00
objednávkový systém

Trenčín
Fakultná nemocnica 
Trenčín

Legionárska 28 - pri 
vrátnici vľavo, 911 01 
Trenčín

Pon - Pia
07:30 - 14:30

Trenčín RÚVZ Trenčín Nemocničná 4, Trenčín
Pon, Str, Pia
08:00 - 12:00

Trenčín RZP, a.s. Jesenského 33, Trenčín
Pon - Pia
07:30 - 15:30

Trenčín
Ústredná vojenská 
nemocnica SNP 
Ružomberok

Legionárska ulica č. 
3737, Trenčín

Pon - Pia
10:00 - 18:00

* zoznam miest bol aktualizovaný k dátumu 16.12.2020
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Kontajner na komunálny odpad bude vďaka dôslednému triedeniu prázdnejší.

ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO TRIEDENÉHO ODPADU:

Aby bol vývoz ekonomickejší a nechodili sme pre poloprázdne nádoby, bude 
zber zmesového komunálneho odpadu pri rodinných domoch v meste Stará 
Turá iba 1 x za 2 týždne, vždy v párny týždeň. Ale naopak pridávame vývoz 

bioodpadu, ktorý bude odvážaný 1x za týždeň- viď. leták.

POZOR 
ZMENA !!!

Plasty + VKM Papier Sklo Kovy BRO
 patrí do domáceho kom-

postéra, do zberných nádob 
alebo je ho možné odovzdať 
na mestskom zbernom dvore

ÁNO
(zbierané obaly z plastov 
a VKM musia byť čisté)

ÁNO
(zbieraný papier 
musí byť čistý)

ÁNO
(zbierané sklo musí byť čisté)

ÁNO
(zbierané obaly z kovov  

musia byť čisté)

ÁNO
(najmä kompostovateľný 

odpad z domácností)
číre a farebné fólie, tašky, 
vrecká, obaly od kozmetických 
a čistiacich prípravkov, prepravky, 
fľaše od nápojov, sirupov, 
olejov, tégliky z jogurtov, rôzne 
plastové nádobky, hračky, obaly 
kozmetických výrobkov, poháriky 
z automatov a pod.

noviny, časopisy, zošity, knihy, 
kancelársky papier, papierové 
vrecká, lepenka, krabice z tvrdého 
papiera, kartón, obálky, letáky, 
katalógy, telefónne zoznamy, 
plagáty, pohľadnice, zakladače, 
baliaci a krepový papier, papiero-
vý obal a pod.

fľaše, nádoby, obaly a premety zo 
skla, poháre, fľaštičky od kozme-
tiky bez kovových a plastových 
uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo 
z okuliarov a pod.

železné konzervy, hliníkové 
konzervy, hliníkové plechovky od 
nápojov a pod.

šupy, zvyšky ovocia a zeleniny 
čajové vrecká, pokazená zele-
nina a potraviny znehodnotené 
(POZOR bez obalu), škrupiny 
z vajec, orechov, zvyšky jedál, 
potravín, starý chlieb, tráva, lístie, 
vypletá burina bez dozretých 
semien, podrvené konáre, časti 
rastlín, kvety, zemina a pod.

NIE NIE NIE NIE NIE
polystyrén (aj penový polystyrén), 
objemné plasty (patria na 
Zberný dvor), obaly znečistené 
chemikáliami a olejmi,  hrubo 
znečistené plasty (zeminou, 
farbami, potravinami), podlahové 
krytiny, guma, molitan a pod.

voskový papier, papier s hliní-
kovou fóliou, obaly na mrazené 
potraviny, vreckových polievok, 
práškov do pečiva, korenín, na-
nukov, silne znečistený či mastný 
papier, kopírovací papier a pod.

vrchnáky, korky, gumy, porcelán, 
keramika, zrkadlá, drôtované 
sklo, dymové sklo,  časti uzáverov 
fliaš, žiarovky, obrazovky, silne 
znečistené sklo a pod.

znečistené obaly zvyškami 
obsahu, veľké kovy, motory rôzne 
tyče a iné prímesi komunálneho 
odpadu, nevhadzovať v plasto-
vých obaloch.

Obaly, v ktorých sa nachádzali 
potraviny, PET fľaše, 

sieťky z ovocia a zeleniny, 
mikoténové vrecká.

!!! Zakazuje sa ukladať odpad mimo zberných kontajnerov!!!

V prípade, že obyvatelia rodinných domov a bytoviek v Meste Stará Turá majú aj iný odpad, resp. odpad, ktorý sa pre 
svoje množstvo a charakter nezmestí do (1100 l) zberných nádob na to určených napr. prepálený kuchynský olej, väčšie 
kusy skla, veľké papierové a lepenkové krabice, textil, šatstvo, zvyšky pesticídov, farieb, zvyšky lepidiel, rozpúšťadlá, 

žiarivky, znečistené rukavice alebo textil od oleja a farieb, kovy môžu tento odpad zadarmo odovzdať na zbernom dvore.

Mesto Stará Turá 

Technické slu by  
Stará Turá 

!

 Trieden  zber komunálnych odpadov vo va om meste financuje OZV ELEKOS 

Na imi partnermi pre trieden  zber komunálneho 
odpadu v Meste Stará Turá sú: 
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Po 4 11 18 25 Po 1 8 15 22 Po 1 8 15 22 29 Po 5 12 19 26
Ut 5 12 19 26 Ut 2 9 16 23 Ut 2 9 16 23 30 Ut 6 13 20 27
St 6 13 20 27 St 3 10 17 24 St 3 10 17 24 31 St 7 14 21 28
Št 7 14 21 28 Št 4 11 18 25 Št 4 11 18 25 Št 1 8 15 22 29
Pi 1 8 15 22 29 Pi 5 12 19 26 Pi 5 12 19 26 Pi 2 9 16 23 30
So 2 9 16 23 30 So 6 13 20 27 So 6 13 20 27 So 3 10 17 24
Ne 3 10 17 24 31 Ne 7 14 21 28 Ne 7 14 21 28 Ne 4 11 18 25

Po 3 10 17 24 31 Po 7 14 21 28 Po 5 12 19 26 Po 2 9 16 23 30
Ut 4 11 18 25 Ut 1 8 15 22 29 Ut 6 13 20 27 Ut 3 10 17 24 31
St 5 12 19 26 St 2 9 16 23 30 St 7 14 21 28 St 4 11 18 25
Št 6 13 20 27 Št 3 10 17 24 Št 1 8 15 22 29 Št 5 12 19 26
Pi 7 14 21 28 Pi 4 11 18 25 Pi 2 9 16 23 30 Pi 6 13 20 27
So 1 8 15 22 29 So 5 12 19 26 So 3 10 17 24 31 So 7 14 21 28
Ne 2 9 16 23 30 Ne 6 13 20 27 Ne 4 11 18 25 Ne 1 8 15 22 29

Po 6 13 20 27 Po 4 11 18 25 Po 1 8 15 22 29 Po 6 13 20 27
Ut 7 14 21 28 Ut 5 12 19 26 Ut 2 9 16 23 30 Ut 7 14 21 28
St 1 8 15 22 29 St 6 13 20 27 St 3 10 17 24 St 1 8 15 22 29
Št 2 9 16 23 30 Št 7 14 21 28 Št 4 11 18 25 Št 2 9 16 23 30
Pi 3 10 17 24 Pi 1 8 15 22 29 Pi 5 12 19 26 Pi 3 10 17 24 31
So 4 11 18 25 So 2 9 16 23 30 So 6 13 20 27 So 4 11 18 25
Ne 5 12 19 26 Ne 3 10 17 24 31 Ne 7 14 21 28 Ne 5 12 19 26

Poznámka: dňa 07.01.2021 sa zberajú súčasne BRO s triedenými zložkami komunálnych odpadov 

Veľkoobjemový odpad – jarný a jesenný zber – termín zberu vyhlási mesto vždy vopred.

Mesto	  Stará	  Turá

Pred	  vyhodením	  PET	  fliaš,	  kartónov,	  VKM	  a	  kovových	  obalov	  tieto	  odpadové	  obaly	  stlačte,	  aby	  ste	  naplno	  využili	  
celý	  využiteľný	  objem	  zberných	  nádob.	  Obaly	  z	  VKM	  a	  kovové	  obaly	  pred	  ich	  vyhodením	  aj	  vypláchnite	  a	  vyčistite.

ELEKTROODPAD + 
NEBEZPEČNÝ ODPAD

Jarný a jesenný zber - termín zberu vyhlási mesto vždy vopred. V prípade potreby je 
možné tieto druhy odpadov odovzdať v priebehu roka ba Zbernom dvore.

PAPIER PLASTY SKLO KOVOVÉ OBALY»

To, že ochrana životného prostredia sa vypláca, vieme všetci. 
V spolupráci s nami sa určite vyplatí aj Vám.

	  	  	  Harmonogram	  vývozu	  	  separovaného	  odpadu	  	  v	  roku	  2021

apríl

augustjúl

Biologický rozložiteľný odpad - BRO

Zber separovaného odpadu do vriec na základe harmonogramu. 1x do mesiaca

Veľa šťastia v roku 2021 Vám praje kolektív Technických služieb Stará Turá

Zber triedených zložiek 
komunálnych odpadov

január február marec

november

jún

Zber bioodpadu 1x za týždeň vždy v stredu. Ak pripadne vývoz na sviatok, vývoz  
bude nasledujúci deň vo štvrtok- 7.1., 2.9., 16.9., 18.11.2020

december

máj

Vývoz zmesového komunálneho
opadu pre rodinné domy  !!! rodinné domy v meste Stará Turá  1 x za 2 týždne, vždy v párny týždeň. !!!

september október

VKM

Technické	  služby	  Stará	  Turá
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! ! !  P O Z O R  O B Č A N I A  ! ! !
Od 1.1.2021 dochádza v Starej Turej k zákazu 
ukladania bioodpadu a kuchynského odpadu 

(BRKO) do kontajnera na zmesný odpad 
(prevažne sú to kontajnery čiernej farby)!
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Dom kultúry Javorina

 n Milí priaznivci kultúry, rok 2020 nám 
nebol moc naklonený. O to viac dúfame, že 
v tomto roku 2021 pripravíme pre Vás viac 
kultúrnych podujatí a sprostredkujeme Vám 
viac kultúrnych zážitkov. Aby ste sa mali as-
poň trošku na čo tešiť, toto sú podujatia, ktoré 
pre Vás plánujeme:

 n Február: Cigánski diabli
 n Marec: Jaromír Dušek – Štyri 

dohody, Jaromír Dušek – Piata dohoda, 
Radošinské naivné divadlo – Mužské 
oddelenie

 n Apríl: Klimaktérium.

Podujatia budú uskutočnené len v prípade priaznivej epidemiologickej 
situácie. Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na Vás!

NOVINKY 
mestskej knižnice

n BELET R I A
Guez, Olivier: Mengeleho zmiznutie 
Šikulová,Veronika: Tremolo ostinato 

(neromán)
Pronská, Jana: Právo na lásku

n DET EK T Í V K Y
Dán, Dominik: V tieni
Connelly, Michael: Výstraha

n NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti 

(10. diel)

n DET SK Á LI T ER AT ÚR A
Glocko, Peter: Čarovala Anička, 

šalamúnska hlavička
Nerádová, Mária: Brlôžky
Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka (14. 

diel)
Raýman, Juraj: Náš brat hlavička
Šikula, Vincent, Kellenberger, Martin: Deti

n DET SK Á 
NÁUČ NÁ LI T ER AT ÚR A
Prečo? Zvieratá (brilantné odpovede na 

zvedavé otázky) Kol.: Môj prvý atlas 
vesmíru

Vianočné 
pozdravy zo 
Školského 
klubu

 n Kolektív vychovávateliek ŠKD

Vianoce sú vždy časom, kedy sa na chvíľu 
zastavíme a spomalíme. A preto sme si i my 
v Školskom klube spomenuli na našich senio-
rov. Deti im vyrobili krásne vianočné pozdra-

vy s venovaním. A my, vychovávateľky, sme 
sa zapojili do výzvy: „Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok?“ Chceli sme im toto 
náročné obdobie aspoň trošku spríjemniť 
a potešiť ich.

OBČIANSKA INZERCIA
 § Orez, výrez a strihanie ovocných a komplikovaných stromov. Rezanie a štiepanie 

dreva štiepačkou, čistenie zanedbaných lúk, sadov a pozemkov. Rýchlo, lacno a spoľah-
livo. Bližšie informácie na tel. č. 0919 320 767.

 § Výrub rizikových stromov pomocou horolezeckej techniky, kosenie záhrad a sa-
dov. Ceny dohodou. Bližšie informácie na tel. č. 0949 339 169.

Tieto publikácie sa dostanú 
k čitateľom prostredníctvom 
Fondu na podporu umenia.
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SMÚTOČNÉ SPOMIENKY, 
POĎAKOVANIA, ROZLÚČKY

Dňa 27.1.2021 uplynie 1 rok, čo 
nás navždy opustila milovaná 
manželka, mama a babička 
Marie SITÁROVÁ.

S úctou a láskou spomína 
celá rodina. 

•
Len ten kto stratil toho, koho mal rád, 

pochopí, čo je bolesť a žiaľ.  
Aj keď si odišiel a niet Ťa medzi nami,  

v našich srdciach zostávaš stále s nami. 

S hlbokým žiaľom oznamujeme 
všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, že dňa 22. októbra 
2020 nás navždy opustil náš 
milovaný otec, dedko, svokor, 
brat, švagor, príbuzný, priateľ 

a sused Vladimír DUREC vo veku 69 rokov. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Zastalo srdce, utíchol hlas, 

zaplakal každý, kto Ťa mal rád....

S bolesťou v srdci si dovoľujeme 
pripomenúť všetkým známym, 
že 5. januára 2021 uplynul je-
den rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, ma-
mička, babička, sestra, krstná 

mama, švagriná  a priateľka Mgr. Jarosla-
va SADLOŇOVÁ , ktorá navždy zostane 
v našich srdciach. Za tichú spomienku ďaku-
jeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú 
s nami.

S láskou a úctou manžel, dcéra 
s deťmi a blízka rodina.

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

Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.

Dňa 11.12.2020 uplynulo 7 ro-
kov čo nás navždy opustil náš 
blízky Juraj DUREC. 

S láskou spomína celá rodina.

„V živote nemožno byť vždy hrdinom, 
ale za každých okolností možno zostať 

človekom!“

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli 16.11.2020 rozlú-
čiť s naším drahým manželom, 
otcom, dedom a pradedom 
Viktorom MAJESKÝM, ktorý 

nás opustil dňa 11.11.2020. Ďakujeme za 
prejavený súcit a kvetinové dary. Veľká vďa-
ka patrí pánovi dekanovi Mgr. Danielovi 
Vachanovi za dôstojný pohrebný obrad, za 
svätú omšu a povzbudivé slová v homílii. 
Naša vďaka patrí aj Pohrebníctvu Stará Turá 
za zabezpečenie dôstojného priebehu obradu.

Smútiaca manželka a dcéry s rodinami

•
Nesmúťte nado mnou, len tichý sen mi prajte 

a spomienku si na mňa v srdci uchovajte. 

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našim otcom, 
starým otcom, krstným otcom, 
bratom, priateľom a susedom 
Zdenkom MALKOM z Papra-

de, ktorý nás navždy opustil 4.12.2020 vo 
veku 75 rokov. 
Ďakujeme všetkým tým, ktorí mu venovali 
tichú spomienku. Ďakujeme za kvetinové 
dary a prejavy slov útechy a tiež za dôstojnú 
rozlúčku.

Smútiaca rodina

•
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. 

V srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie. 

So smútkom v srdci 
si dňa 19.1.2021 
pripomenieme 10. 
výročie od smrti 
n á š h o  d r a h é h o 
J á n a  Š U R I N U 

a 9.2.2021 uplynú 4 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička, babička a pra-
babička Marta ŠURINOVÁ. 

S láskou a úctou spomína celá 
rodina, priatelia a známi. 

Čas plynie, bolesť zostáva.

Dňa 30.1.2021 uplynie 15 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a starý otec 
Vladimír KLIMÁČEK. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a synovia 

Vladimír a Miloš s rodinami. 

•
Dňa 20. januára 2021 uplynie 
25 rokov od chvíle, čo nás na-
vždy opustil manžel, otec, starý 
o t e c  M U D r .  L e o p o l d 
BARSZCZ.

S láskou a hlbokou úctou 
spomínajú manželka Viera a deti s rodinami.

•
Čas plynie ako rieky prúd, 

kto Ťa mal rád nevie zabudnúť.

Dňa 24.1.2021 uplynie 10 rokov, 
čo nás opustil náš manžel, otec 
a starý otec Tomáš MIKLÁŠ. 

S láskou spomína manželka 
Emília, syn Miroslav s rodinou 

a dcéra Jarmila s rodinou.

•
Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, 

však spomienky na Vás sú hlboko v nás. 

Dňa 9. 1. 2021 uply-
nie 9 rokov čo nás 
navždy opustili naši 
b l í z k i  M á r i a 
D U R C O V Á 
a Radovan VISKUP.

S láskou spomína celá rodina.

•
Dňa 13.12.2020 uplynulo 25 
rokov, čo nás navždy opustila vo 
veku 70 rokov naša milovaná 
mama, babička a sestra Anna 
STANČÍKOVÁ. 

S láskou spomína celá rodina.

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia 
uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!
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NAJ optický klam a ilúzia
 n Mgr. Miroslava Lacová 

ZUŠ Stará Turá 
foto: ZUŠ Stará Turá

Modely šiat a kostýmov z pie-
rok, sklíčok, cestovín, mušlí či 
alobalu? Áno, aj takéto modely  
vytvorili žiaci výtvarného od-
boru ZUŠ počas dištančného 
vzdelávania, kedy mali príleži-
tosť ukázať svoju tvorivosť a fan-
táziu zapojením sa do školskej 
súťaže „Kostýmový výtvarník“. 
Po jej úspešnej realizácii, kedy 
mladí kostyméri vytvorili viac 
ako 60 modelov, pripravila pani 
učiteľka Miroslava LACOVÁ 
opäť netradičnú a originálnu vý-
zvu pre svojich žiakov a tentoraz 
i pre rodičov. Nakresliť mali NAJ 
optický klam a ilúziu. 

Premýšľate nad tým, ako 
sa to dá? Tak to sa dozviete 
vo videoprezentácii najlepších 
prác súťaže, ktorú pútavo zo-
stavila pani učiteľka Alexandra 
Klimeková Kršáková, za čo jej 

pekne ďakujeme. Pozrieť si ju 
môžete na webovej stránke školy 
– www.zusstaratura.sk. 

Naši súťažiaci sa pri tvorbe 
klamov a ilúzií inšpirovali diela-
mi svetoznámeho umelca, zakla-
dateľa Op-artu (optické umenie) 
Victora Vasarelyho. Viete, že ten-
to francúzsko-maďarský umelec 
prežil detstvo v Piešťanoch, kde 
jeho otec pracoval? Matka po-
chádzala z Trnavy. A možno 
ďalší takýto umelec nám vyrastá 
v našej škole. Veď do súťaže sa 
aktívne zapojilo až 76 detí a 8 
rodičov, ktorých kresby a maľby 
sa hýbu, točia pred očami alebo 
máte pocit, že kráčate v obraze, 
či padáte do hĺbky. Víťazná prá-
ca Nelly HORŇÁKOVEJ je toho 
dôkazom. Kto trpíte závratmi, 
tak sa na jej prácu radšej nepo-
zerajte. J

Naši umelci kreslili štvorce, 
kruhy, línie, ktoré napriek stro-
hým formám pôsobia živo. Mno-
hí obdivovatelia ich prác boli 

prekvapení, ako to dosiahli. 
Pritom je to len optický klam 
pohybu alebo nestability. 

„Veľmi pekná téma, zaba-
vili sme sa celá rodina, lebo 
téma išla ďalej a tvorili až 
v Košiciach,“ napísala ko-
mentár pod videoprezentá-
ciu pani Monika Kandríková 
Mináriková. Spolu s dcérkou 
Karolínkou nakreslili pozo-
ruhodné klamy a zároveň sa 
počas nášho dištančného vzde-
lávania i zabavili. A to bolo tiež 
cieľom našej súťaže. 

Deti i rodičia boli za svoje 
ILÚZIE ocenení, aby nám verili, 
že to nebol iba KLAM. 

Pripomíname si 100 rokov  od narodenia 
Františka Lukeša ml. 
František Lukeš ml. (29.1.1921 
Kunovice - 23.1.2003 Bratislava), 
fotograf, kameraman dokumen-
tárneho a hraného filmu., otec 
František Lukeš st., manželka 
Jela Lukešová-Tučná (1.5.1930 
Martin).
Vyrastal na Starej Turej v rodine 
miestneho fotografistu. V mla-
dosti staval modely lietadiel spo-
lu s Vladimírom Zatkalíkom, či 
Štefanom Drškom. Profesné zá-

klady pre fotografovanie získal 
v Uherskom Hradišti, pre prácu 
s filmovou kamerou a umelým 
osvetlením sa vyučil v Prostějo-
ve r. 1938.

O štyri roky najskôr naru-
koval do Trenčína, absolvoval 
kurz leteckého fotografovania. 
Nastúpil do leteckej školy, k mjr. 
Trnkovi do propagačného od-
delenia. Letecké fotografie ro-
bil i pre časopis Vzlet. V tomto 

období zhotovil pre Starú Turú 
známe letecké fotografie, keď sa 
vracal z fotografovania Bradla. 
Neskôr bol  poverený  vyhotove-
ním reportážnych fotografií zo 
Slovenského národného povsta-
nia z miest intenzívnych bojov 
(vyfotografoval tiež prílet škpt. 
Fr. Fajtla na Troch duboch dňa 
17.9.1944 na jednanie s gen. Go-
lianom).

pokračovanie na str. 11 è

 n rodič Ľubica Halienková

 n Nella Horňáková, ocenená za NAJ klam a ilúziu súťaže  n Martáková Karolína

 n Karolínka Kandríková s mamou
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Bronzová medaila  od ministra školstva 
Čínskej republiky a deväť ďalších ocenení

 n Mgr. Miroslava Lacová, ZUŠ Stará Turá, foto: ZUŠ Stará Turá

Od začiatku školského roka ubehli len štyri mesiace a už sa malí 
umelci výtvarného oboru ZUŠ, pani učiteľky Mgr. Miroslavy Lacovej, 
tešia až z 19-tich medzinárodných ocenení, ktoré získali zo súťaží 
detskej umeleckej tvorby v USA, Japonsku, Francúzsku, Česku 
a v Čínskej republike a tiež z úspechu v Srbsku, kde na festivale 
detskej tvorivosti „Joy of Europe“ vybrala odborná porota práce 
3 žiakov na medzinárodnú virtuálnu výstavu.

Tie posledné vzácne ocenenia 
poslali deťom až z ďalekého 
Taiwanu, kde sa konala svetová 
súťaž a výstava detského ume-
nia pod názvom THE 51 TH 
WORLD SCHOOL CHIL-
DREN´S ART EXHIBITION. 
Táto každoročná prehliadka má 

za cieľ podporovať medzikultúr-
ne vzájomné porozumenie mladej 
generácie vo svete  prostredníc-
tvom vlastnej umeleckej tvorby. 
Ministerstvo školstva zverejnilo, 
že napriek narušenej atmosfére 
spôsobenej covid pandémiou, 
v tomto ročníku prijali viac ako 

54 000 prác detí z 25 krajín sveta. 
Prostredníctvom tohto vzdeláva-
cieho podujatia si porota i verej-
nosť mohli pozrieť umelecké die-
la autorov s odlišným životným 
štýlom, skúsenosťami a kultúrou. 
Prijaté výtvarné práce posudzo-
vala 40-členná porota, ktorú 
tvorili významní umelci, pro-
fesori umenia a psychológovia. 
MARCO ŠEDOVIČ za svoju 
kolorovanú kresbu „Cestujeme 
na hory“, získal Bronzovú me-
dailu a Bronzový certifikát od 
ministra školstva Čínskej repub-
liky. Porota vyzdvihla umelcovu 
fantáziu i originalitu spracovania 
námetu. Marcova práca je uverej-

nená v katalógu víťazných prác, 
ktorý propaguje súťaž celosve-
tovo. A nielen Marcova práca 
oslovila odbornú porotu. Špeci-
álnym Certifikátom pre vybra-
ných žiakov za svieže a kreatívne 
maľovanie bolo v silnej konku-
rencii ocenených i ďalších deväť 
výtvarníkov:

A N DR E A Š I M O N Č IČ O -
VÁ, KLAUDIA KUSENDO-
VÁ, KAMILA KORYTÁROVÁ, 
MARTIN KYSELICA, TIMEA 
TOMÁŠKOVÁ, ESTER MALÁ-
ROVÁ, JULIANNA VOLÁRO-
VÁ, KAROLÍNA PASTUCHO-
VÁ a DOMINIK JACKO. 

Víťazné práce súťaže mohli obdi-
vovať návštevníci v Nanhai galé-
rii v Taipei, odkiaľ sa výstava pre-
sunie do Malajzie. Organizátori 
ju plánujú vystavovať v ďalších 3 
krajinách. 

Mladým umelcom blahože-
láme k medzinárodným ocene-
niam a prajeme im, aby ich práce 
úspešne putovali do ďalších kra-
jín sveta. A hlavne, aby mali stále 
radosť z výtvarnej tvorby.

pokračovanie zo str. 10 è
Tieto fotografie dnes tvoria základ dokumen-
taristických archívov tohto obdobia v Múzeu 
SNP v Banskej Bystrici. V tomto období vlas-
tenec a partizán Pavel Haruštiak z Lubiny 
robil spojku medzi ním a otcom, Františkom 
Lukešom st. na Starej Turej. Po r.1945 ako 
kameramanom stál pri zakladaní slovenské-
ho dokumentárneho filmu (Nástup). Známe 
sú jeho filmy Vzduch, naše more, Prvý zlet 
čs. plachtárov, či Dúha nad Slovenskom. 
V r.1945 získal Pilotný diplom č.2118, vo 
Vajnoroch nalietal takmer sto letových hodín, 

v r.1948 mu ho však odobrali. Po r.1949 pre-
šiel k hranému filmu v Bratislave. Spolupra-
coval predovšetkým s režisérom Vladimírom 
Bahnom. Celkom nakrútil pätnásť celove-
černých hraných filmov, napr. Štyridsaťštyri,, 
Pole neorané či Námestie svätej Alžbety. Bol 
vyznamenaný Národnou cenou (1949) a Za 
vynikajúcu prácu (1955).

František Lukeš ml. mal za manželku Jelu 
Tučnú-Lukešovú (1.5.1930 Martin), herečku. 
Absolvovala štúdium na Divadelnej fakulte 
VŠMU v Bratislave, bola členkou činohry 
Štátneho divadla Košice a od r.1954 členkou 

hereckého súboru Čs. rozhlasu v Bratislave. 
Hrala vo viacerých filmoch. Jej doménou sa 
stala herecká práca v rozhlase. Venovala sa 
i recitovaniu poézie. Bola menovaná zaslúži-
lou pracovníčkou kultúry (1974).

František Lukeš ml. venoval nášmu mest-
skému múzeu veľa dokumentárnych fotogra-
fií z nedávnej histórie Starej Turej. Zomrel 
v Bratislave, kde je i pochovaný.

 n revzaté z knihy 
p. Gustáva Rumánka - Trvalky
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„Ctený pane 
redaktore!“

 n Juraj Krištofík, archívne foto

Ján Nepomuk Wallo (1869 – 1959) patril 
k významnej národoveckej a bryndziarskej 
rodine. Okrem iného sa zaslúži l 
o vybudovanie železničnej trate Nové Mesto 
nad Váhom – Veselí nad Moravou a taktiež 
stál pri zrode meštianskej školy. 

Koncom roka 1952, počas ťažkého obdobia 
neslobody, sa rozhodol napísať list redaktoro-
vi Antonínovi Nedvědovi, ktorý viedol den-
ník Pravda v horúcej fáze totality. Vedenie 
KSČ ho vyslalo do Bratislavy v marci 1952, 
keď prepukli problémy s tzv. buržoáznym 
nacionalizmom a kozmopolitizmom. Ned-
věd pochádzal z Tuchlovíc neďaleko Prahy, 
predtým bol zodpovedným redaktorom Ze-
mědělských novín. Po príchode do Bratislavy 
sa snažil rýchlo prispôsobiť a hovoril lámanou 
slovenčinou a poslovenčil si aj meno v tiráži - 
na Anton Nedved. Noviny boli v rokoch 1952 
a 1953 zrkadlom svojej doby – ponurej, plnej 
strachu z komunistickej vrchnosti – i z pravdy. 

Wallo napísal list v požehnanom veku 
83 rokov, avšak jeho kritika komunistického 
zriadenia v Československu a ZSSR bola pre-
kvapivo racionálna. Odvaha, akou sa Wallo 
vyznačoval počas celého života, vystupuje do 
popredia najmä vtedy, ak si uvedomíme, že 
list napísal v decembri 1952, keď v Českoslo-
vensku prebiehali vykonštruované politické 
procesy proti opozícii a nepohodlným členom 
KSČ. List som ponechal v pôvodnej verzii 
bez úpravy.   

Ctený pane redaktore!

Už som mnohokrát myslel, že Vám musím 
napísať stranivá dopisuvania Vašich článkov do 
časopisu Pravdy. Budete prekvapení, keď prečí-
tate obsah tohto dopisu. No ale nemožno už ďalej 
znášať tie vaše články, v ktorých tak za múdrych 
a vzdelaných držíte ten ľud ruský a zvlášť jeho 
vodcu Stalina. A či sme my ozaj takí hlúpi, že 
sa musíme učiť od Rusov, ktorí ešte len pred pár 
rokmi úplne boli zaostalí duševne a oproti nám 
stáročia pozadu, a hľa, v tak krátkej sa natoľko 
zveľadili, že my sa mosíme od nich učiť? Keby 
človek nemal svoje myšlienky od Boha a milosť 
jeho v srdciach našich, už by bol musel hrozné 
veci prekonať, lebo to čo Vy mnohokrát hlásite, sú 
pre nás ľudí cit a česť majúcich, neprijateľné, ba 
čo viac, k zlosti povzbudzujúce. 

A Vy čo! Všetko toto jako blaho a radosť nám 
predstavujete. Či ozaj sme tak hlúpi, aby sme 
sa museli od Rusov učiť? Jestli sa naši vedúci 
cítia tak slabými, že si nariadenia od Stalina 
a jeho vlády žiadajú, to nejdeme zapierať, lebo 
by sotva mohli vedieť, že ako nás majú trízniť. 

Sme toho povedomia, že všetky tieto 
jednania nám vydaných nariade-
ní, toto neľudské jednanie len stade 
čerpáte s tým povedomím, že týmto 
spôsobom dostanete ľud úplne do 
moci tjs. Do otroctva. Všetko toto 
sa koná s terorom, lebo ináč by vám 
to nebolo možno prekonať.

Úfam však, že Vy sám, keď 
dávate mnohý ten článok do vašej 
Pravdy, snáď aj vy s trpkosťou ho 
dávate do tlačiarne, lebo cítite tu 
nesprávnosť, oproti nám ľudu Čes-
koslovenského. Však ale Boh chráň, 
aby ste svoju mienku mohol uplat-
niť v zmysle, že by ste ten článok 
zadržal u seba. A teraz v krátkosti 
chcem Vám podať všetko to, čo tlačí 
všetkých občanov Rčs (republiky 
československej – pozn. aut.). Je to 
zavedenie strany komunistickej, iným menom 
„Ľudová demokratická republika“. Bohužiaľ, že 
si ju robotníctvo samo zvolilo, keď im boli veľ-
ké sľuby sľubované, platí zdviženie, tak že niet 
divu, že ľud robotnícky sadol na lep ako to ho-
vorí slovenské príslovie a tak volil komunizmus 
a s ním aj ľud roľnícky. Však ale už teraz vidia 
keď ich majú v rukách, kde ich tie sľuby zaviedli, 
a ešte len zavádzať budú. Robotníctvu sa ide stŕ-
hať z platov a žiada sa, aby sa pracovalo s väčším 
tempom, aby každý pracoval čo možno najviac. 
Dnes už vidia, kde ich tie sľuby zaviedli a to nie 
je celé. Môžeme čakať, čo jaké nariadenia nám 
prídu, ktoré nás budú bolestne tlačiť. 

Načo človek nikdy myslieť nemohol, to sa deje 
za terajšej doby komunizmu z Ruska od náš-
ho slavianskeho brata a ochrancu doneseného. 

Zhabanie majetku jak veľkých, tiež malých, 
zrušenie obchodov a vyhadzuvanie majiteľov 
s tovarom, ako tiež aj s z obchodov a remeselní-
kov zo svojich dielní, ktorí si svoj krvopotne za-
robený groš vložili do obchodu, továrne a dielne, 
aby mohol usporený peniaz lepšie uložiť a pritom 
chlieb dať svojmu pomocníkovi u neho zamest-
nanému. Všetky tieto neľudské veci habaných 
majetkov sa robia pod menom „Národný pod-
nik“, lebo ináč by sa to muselo povedať národné 
zbojstvo, čo ináč nie je ani možno toto jednanie 
pomenovať. Nemôžem Vás pochopiť, že Vy také-
to ľud stlačujúce deje môžete pomenovať blahom 
ľudu. Tiež ten ľud ruský môžete tak oslavovať 
a nám ho za príklad dávať, že sa máme od neho 
učiť. Len to jedno vidno z toho, že nemáte po-
ňatia o živote ruského ľudu a jeho otroctva za 

 n Obálka, v ktorej bol list vložený

 n Ján Nepomuk Wallo
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cárizmu, tak dnes ešte viac. Nie je toto ha-
nobenie svojho Československého občian-
stva? Tiež to vypovedá – nie mnohých 
úradníkov a zamestnancov v továrňach 
a obchodoch – a miesto týchto dávaných 
druhých, ktorí nemajú mnohí ani vedo-
mia o vedení toho miesta. Tiež udávate, 
ako by Rčs. založili komunisti, nie je toto 
satira?!

Myslím, že by ste mal vedieť, čo dnes 
už každé decko vie, že Rčs. Založili 
Dr. Masaryk, Dr. Beneš a Dr. Štefánik 
(Slovák) a žiaden komunizmus, ktorý ju 
teraz zhumploval a zotročil. Tiež ako si 
to dovoľujete oproti týmto ľuďom takým 
podlým spôsobom písať, kde mnohí z vás 
nie je hoden do šľapaje ich stúpiť, a vy-
chvaľujete terajší stav ako jedinú spásu 
nášho života. Rusa máte za spasiteľa a za 
nášho ochrancu, keď všetky nariadenia 
našej vlády idú od neho, od toho nášho 
láskavého brata a otca Stalina, ako ho 
už pomenoval jeden z vedúcich vo vláde 
v Prahe. 

 Bolo by už načase, aby ste sa 
spamätal a nám neoznamoval čo máme 
všetko od Ruska. Je to divné, že národ, 
ktorý bol utláčaný a otročený stáročia, te-
raz tak v krátkej dobe sa zveľadil natoľko, 
že my si musíme od neho príklad brať a sa 
od neho učiť. Som presvedčený, že mnohí 
z vás zmýšľajú inak, ale aby mohli v po-
koji žiť, musia tak jednať, ako to vláda 
pod terorom žiada.

Ctený pán redaktor!
Kedykoľvek budete do Pravdy dávať 
články a tiež do rádia, spomeňte na tento 
dopis a zanechajte tú veľkú chválu oproti 
Rusku a zvlášť Stalinovi, lebo je to hum-
buk všetko čo ste dosiaľ o ňom písal, lebo 
on je nešťastie miliónov ľudí celého sveta. 

S týmto končiac tento dopis som Váš 
dobre pracujúci spoluobčan republiky Čes-
koslovenskej.

Ako sa to ukazuje dľa rečí, ktoré po-
čúvame, v dobe od 16. do 22. marca 1952, 
prichodia nám rozličné správy. Bolo po-
čuť, že náš minister vojenstva Čepička 
(v tom období minister národnej obrany, 
za manželku si vzal dcéru preziden-
ta Klementa Gottwalda Martu – pozn 
aut.) mal byť odídený do Švajčiarska, ale 
po krátkej dobe už sme ho počuli hovoriť 
v rádiu. 

Tiež teraz počuť, že minister Zápo-
tocký bol ranený a už včul zas idú chýry, 
že je preč a ani sa nevie, že kde sa nachodí, 
ale aj to počuť, že by mal byť odvedený 
do Ruska. Už nech je akokoľvek, ukazuje 
to na nesúlad našej vlády a jej jednania. 
Darmo je, inak to ani nemôže byť. Sú to 
smutné ukážky, ale pri takýchto jedna-
niach nariadení nemožno inšie očakávať. 
Ako som už párkrát spomenul, len na 

neľudskom kresťanskom základe založený 
štát môže takto jestvovať. 

Musí to veľmi špatne vyzerať, keď 
také prvé osoby ako Slánský (Významný 
komunistický politik Rudolf Slánský 
bol popravený na základe vykonštruo-
vaného politického procesu 3. 12. 1952, 
o čom Wallo pravdepodobne ešte ne-
vedel – pozn. aut.) a teraz aj Zápotocký 
(v tom čase bol Antonín Zápotocký 
predsedom vlády ČSR – pozn. aut.), 
ktoré boli prvé kapacity vedenia štátu, 
teraz sa vzdávajú vedenia, kde sú teraz 
najpotrebnejší k vedeniu štátu. Čo môže 
byť príčina? Dľa mojeho náhľadu musí 
v tom mať veľkú úlohu Rusko, ktoré dáva 
smer, aké nám má naša vláda nariadenia 
predpisovať, ktoré ako skusujeme, čím ďa-
lej tým viac prenasledujú a tlačia. Ako sa 
môže vyvinovať náš štát v pokoji, keď jeho 
hlavné osoby medzi sebou nie sú jednotní. 
Snáď sa ľud už prebudí a bude hľadieť 
s vami spraviť poriadok a to tým spôsobom, 
že vás povyhadzuje a nájde si ľudí, ktorí 
nie sú s Rusom, ale sami svojimi ľuďmi 
budú si spravovať svoj štát, ako to robil 
Masaryk a Beneš. 

 Pravda, s týmto všetkým čušíte 
ako voš pod chrastou, a ten ľud len ďalej 
držíte za blázna, s ktorým môžete robiť čo 
chcete. Čas sa blíži, čo sa ľud pozdvihne a, 
aby si spravil poriadok, pravda, bez ko-
munistov a strany, lebo toto je to nešťastie 
celého ľudu sveta. Hlaďte spraviť poriadok, 
dokiaľ máte ešte čas, aby vám nebolo ne-
skoro!

23. XII. 1952

MATRIČNÉ 
OKIENKO
n VÍTAME BÁBÄTKÁ
Počet narodených detí: 1

n UZATVORILI 
MANŽELSTVO
Počet uzavretých 

manželstiev: 0

n POSLEDNÉ ROZLÚČKY
Vladimír Vavák, Zdenko 
Malek, Anna Miklovičová, 
Anna Valachová, Štefan 
Rácz, Ľubomíra Mináriková, 
Pevel Potfaj
Počet úmrtí: 13

 n minister 
národnej obrany 
Alexej Čepička

 n Josif Stalin

 n Rudolf Slánský
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„Šťastie si občas od našich 
nárokov potrebuje odpočinúť.“

 n Text: Mgr. Elena Klimová 
Foto: archív Ing. Martiny Monošovej

„Šťastie si občas od našich nárokov potrebuje odpočinúť. Kým sa 
k nám vráti, nezúfajme, ale znova a znova si pripomínajme jeho 
tvár, aby sme ho okamžite spoznali, keď sa vracia. A také čakanie 
potom voláme nádej“

To je citát z románu „Sladké 
sny“ jeho autorky Ing. Martiny 
Monošovej, rodenej Rumán-
kovej - spisovateľky, dizajnér-
ky, cestovateľky. Iba sa naro-
dila v trenčianskej pôrodnici 
26.4.1972, za svoje rodisko však 
považuje Starú Turú. Tu jej ro-
dičia vytvárali lásky plný domov, 
v ktorom vyrastala spolu s bratom 
Ivanom. Obaja umelecky založe-
ní, v tomto duchu viedli i svoje 
deti, podporovali ich talenty, no 
výber ich životných ciest neo-
vplyvňovali, nechali ich voľne sa 
rozhodnúť. 

Martina si vybrala 
cestu umeleckú

Najskôr na Strednej priemyselnej 
škole v Novom Meste nad Váhom 
študovala Strojársku konštrukciu. 
Toto „tvrdé“ technické štúdium 
si zjemňovala umelecky. Zú-
častňovala sa recitačných súťaží 
v slovenčine a v ruštine, vlastnú 
tvorbu prezentovala v literárnych 
súťažiach a viedla školský časo-
pis. Vysokoškolské štúdium ab-
solvovala na Fakulte architektúry 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, kde študovala odbor 
Priemyselný dizajn. Po skončení 
štúdií niekoľko rokov žila v An-
glicku a v Belgicku. Z Anglické-
ho prostredia napísala svoje prvé 
dva romány. Po návrate do rodnej 
krajiny sa venuje písaniu a dizaj-
nu, najmä grafickému.

Ako prvá priniesla do 
slovenskej literatúry 
tému opérstva...
...v románoch Lásky o piatej 
(2005, reedícia 2012) a Anglic-
ké prebúdzania (2006). Vo svo-
jej tvorbe pokračovala románmi 
Klišé (2010), Zlodeji bozkov 
(2012), Sladké sny (2013, vyšiel 
aj v češtine pod názvom Hvězdy 

nad Amsterdamem), Lekcie z ne-
návisti (2013, vyšiel aj v češtine), 
Miluje-nemiluje, idem! (2014), 
Perly tej druhej (2014), SOPHIE 
1: Ples u vojvodkyne (2018), 
SOPHIE 2: Rytierova druhá 
šanca (2019), Harmónia zaklia-
ta farbami (2019), SOPHIE 3: 
Ruže pre princeznú (2020).  

Ja som našu rodáčku 
trošku vyspovedala

 § Predstav nám, prosím, 
svoju rodinu.

Mama Mgr. Elena Mária Ru-
mánková, rod.Vavrovičová – 
učiteľka, maliarka, spisovateľka, 
autorka niekoľkých piesní, napr. 
Pieseň o Starej Turej. Otec Ing. 
Gustáv Rumánek – konštruk-
tér, básnik, publicista. Bohužiaľ, 
minulý rok od nás odišiel do ne-
návratna. Starší brat Mgr. Ivan 
Rumánek, PhD. – jazykovedec, 
prekladateľ, vysokoškolský uči-
teľ, polyglot – ovláda asi 25 sve-
tových jazykov, autor vedeckých 
a odborných kníh, japonológ, 
buddhológ. Môj manžel nemá 
rád publicitu.

 § Vydala si sa na 
spisovateľskú dráhu. Čo ťa 
k tomu viedlo? Boli niekedy 
chvíle, kedy si svoju voľbu 
oľutovala?

Písanie nie je voľba, je to po-
treba. So svojimi talentami sa 
človek asi už narodí, ale záleží 
od životných podmienok, či sa 
mu podarí tieto talenty využiť. 
Mnoho detí je talentovaných 
v mnohých smeroch, no nedá sa 
robiť všetko. A niekedy osud ne-
dopraje, aby sa človek realizoval 
aspoň v jednom. Osobne som 
mala veľké šťastie, že môžem pí-
sať a som veľmi vďačná, že mám 
tie podmienky. Stále to nie je pre 
mňa samozrejmosť a nemôžem si 
dovoliť čokoľvek podceniť.

 § Aké boli tvoje dizajnérske 
začiatky?

Ako 10-ročná som si zohnala 
nepravú bábiku Barbie s jedným 
radom vláskov. Zariadila som jej 
útulný bytík v drevenej škatuli 
60 x 60 cm. Farebným papierom 
a látkami som obtiahla jej ná-
bytok zo zápalkových škatuliek, 
kdesi sa našiel aj kúsok molitanu 
na jeho očalúnenie. No a dodnes 
nedokážem vyhodiť garderóbu, 
čo som jej vtedy pošila. Zvyšky 
látok na ňu som chodievala pýtať 
do jediného krajčírskeho salónu 
v Starej Turej. Také boli moje 
dizajnérske začiatky.

 § Cítiš sa viac spisovateľkou 
alebo dizajnérkou?

Určite spisovateľkou, ale štú-
dium dizajnu a jeho podstata ma 
hlboko ovplyvnili. Napríklad 
určitú mieru komercie pokladám 
v umení za prejav životaschop-
nosti a nevnímam ju jednoznačne 
za negatívnu kategóriu... 

 § V roku 2019 si vydala 
faktografickú knihu 
o výtvarnom diele tvojej 
mamy „Harmónia zakliata 
farbami“. Bolo náročné 
zostaviť ju?

Na knihe o mojej mame som 
pracovala 11 rokov. Najviac času 
som strávila hľadaním majite-
ľov jej obrazov a u nich som jej 
diela fotila. Dúfala som, že sa 
mi podarí zmapovať aspoň ich 
polovicu, namaľovala vyše 400 
obrazov. Ale napokon som rada, 
že je ich aspoň tretina a že kniha 
je už na svete, lebo, žiaľ, náš otec 
sa jej vydania už nedožil. Bol to 
dlhodobý projekt a práca na tejto 
knihe bola, samozrejme, celkom 
iná, ako práca na mojej ktorejkoľ-
vek inej knihe.

 § Žiješ v Slovenskom Grobe. 
Aké stopy v tvojom srdci 
zanechal rodný kraj?

Aj keď žijem inde, vraciam sa 
k rodičom, teraz už len k mame, 
tak často, až mám pocit, že som 
ani nikdy neodišla. Stará Turá je 
čarovná, ľudia sú akísi vnútorne 
čistejší – aspoň tak to cítim, a ja 
sa tu vždy budem cítiť doma. Ale 

možno je to všetko hlavne v tom, 
že človek jednoducho patrí tam, 
kde vyrastal. Tam pozná najviac 
ľudí, ktorí rástli s ním a preto sa 
rodáci vzájomne berieme takí, 
akí sme. Málokto sa počas ro-
kov skutočne zmenil. Poznáme 
sa. Vieme, ako čo myslíme, na 
čo myslíme a to často-krát aj bez 
slov. Rodný kraj má každý len 
jeden a každý presne vie, kde sa 
jeho duša vie skutočne nadých-
nuť.

 § Čo je pre teba absolútnou 
životnou prioritou?

Rodina. A hneď potom písanie.

 § Ak by si si mohla na život 
vybrať akékoľvek miesto 
na Zemi, kde by to bolo 
a prečo?

Určite chcem ešte vidieť Rím či 
Barcelonu, ale žiť chcem iba tam, 
kde už som. Zamilovala som 
sa do našej záhrady s všadeprí-
tomným brečtanom a vtákmi, 
ktoré nám hniezdia pod kaž-
dým druhým listom, ktoré nám 
chodia ukazovať mladé, keď ich 
vyvedú a ktoré sa k nám potom 
každý rok vracajú. Kuchynské 
okno mám od jari plné tisícov 
odtieňov zelene, v zime nám 
tam svetielkuje zasnežená jed-
lička. Koncom mája z okna na 
poschodí takmer dočiahneme 
čerešne, mesiac predtým z tých 
kvetov rozprávkovo sneží pri 
každom závane vetra. Z višne 
a hrozna v sezóne plašíme škorce, 
z našej bazy robím sirup. Väčšinu 
jarných podvečerov si z čerstvej 
mäty robíme čaj a pred Vianoca-
mi si odstrihnem zopár vetvičiek 
zo striebornej jedličky a mahónie 
na veniec na vstupné dvere, z kto-
rých dám aj susedke...

 § Čo považuješ za svoj 
doteraz najväčší úspech, 
s čím si spokojná a čo 
nechceš zmeškať? 

Hádam teraz nikoho odpove-
ďou nesklamem, ale asi najväčší 
úspech je moja veľmi súkromná 
skúsenosť s odmietnutím zla. 
Zlo má nad nami moc len dovte-
dy, kým mu to dovolíme. No nie 
vždy si uvedomujeme, že zlo mô-



www.staratura.sk 1501/2021 STAROTURIANSKY 
SPRAVODAJCA

STAROTURIANSKY SPRAVODAJCA
mesačník mesta Stará Turá, ročník XXIX., číslo 12/2020 • ISSN 1338-9688 • Vydáva mesto Stará Turá, www.staratura.sk. 
Adresa redakcie a inzertného oddelenia: Mestský úrad, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 312002, tel.: 032/7461 615, 
7461 611, fax: 032/7764 276, e -mail: media@staratura.sk, msu@staratura.sk • Predsedníčka red. rady: Mgr. Lívia Boorová 
(kancelaria@staratura.sk) • Redakčná rada: Mgr.  Miroslav Krč, Mgr. Danka Pribišová, Bc. Eva Adámková, PhDr. Věra 
Tepličková, Bc. Gabriela Hučková • Šéfredaktor: Mgr.  Miroslav Krč (tel.:  032/7461  615, mobil: 0905 446 984, e -mail: 
media@staratura.sk) • Sadzba, tlač a distribúcia: T -štúdio, s. r. o. (www.t -studio.sk) • Vychádza začiatkom každého mesiaca, 
uzávierka čísla je vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia 
si vyhradzuje právo príspevky štylisticky upravovať, zostručňovať, prípadne i  neuverejniť. Za  obsah platenej inzercie 
a reklamy zodpovedá inzerent (objednávateľ). Zaslané rukopisy, fotografie, kresby redakcia nevracia, ak nebolo dohodnuté 
inak • Registrácia: EV 2849/08. Cena reklamy: 0,80 €/1 cm2. Vlastníkom tohto periodika je mesto Stará Turá.

žeme odmietnuť. A hoci skúšky 
sa človeku v živote opakujú, po-
chopila som, že svoj osud si riadi-
me sami. A ak sme zdraví, môže-
me byť naozaj požehnaní šťastím, 
ktoré sme si sami „naordinovali“.

 § Čo považuješ v živote 
človeka za najdôležitejšie?

Nevzdávať sa. Aj keď sa teraz 
nedarí, vždy treba držať hlavu 
hore, hľadieť dopredu a robiť si 
pozitívne plány do budúcnos-
ti. Teraz sa možno nedarí, ale 
raz sa musia zmeniť podmienky 
a potom sa dariť bude. A treba 
sa na to pripravovať. A niečo 
pre to robiť. A hľadať kroky, ako 
svoje plány uskutočňovať. Pekne 
postupne, krok za krokom. Ne-

vzdávať sa. A neobzerať sa na 
druhých, že im sa darí a mne nie. 
Bez závisti, lebo naozaj každý má 
svoje problémy a trápenia, len to 
hneď nevidno. A s úsmevom, 
lebo úsmev pomáha. Nevzdávať 
sa. Napĺňanie vlastných snov je 
veľké šťastie, ale šťastie nie je iba 
náhoda. Šťastie sa dá naplánovať.

 § Rozhovor ukončím 
otázkou, aká je tvoja 
životná filozofia?

Život nám ponúka veľa pekné-
ho a zaujímavého a záleží iba 
od nás, či si to vieme všimnúť. 
Nemíňajme svoju energiu a svoj 
drahocenný čas na boj so zbytoč-
nosťami. Ak aj v dnešnom svete 
nie je všetko ideálne, nemalo by 

nám to brániť v radosti zo života 
a ani pri napĺňaní nášho posla-
nia. Veď ak nezvládame spojku, 
kúpme si auto s automatickou 
prevodovkou a s duchom objavi-

teľa vyrazme v ústrety vlastnému 
osudu.

Martinka, nádherný epilóg. Od-
kaz pre nás všetkých. Ďakujeme.

Novinky zo ZŠ
 n Mgr. Katarína Medňanská

Milí naši čitatelia, 
opäť sme si pre Vás pripravili 
krátky článok, v ktorom Vám 
priblížime, ako prebieha každo-
denný školský život na našej ško-
le. Sme radi, že sa o našu činnosť 
zaujímate a že sa s Vami môžeme 
podeliť o všetko, čo sme v posled-
nom období prežili. 

Napriek nepriaznivej situácii 
a všetkým obmedzeniam, s kto-
rými sme sa museli popasovať, 
život na našej škole stále pulzuje. 
Na 1. stupni prebieha vyučovanie 
prezenčnou formou, na 2. stupni 
sa žiaci vzdelávajú dištančne.

Čo máme nové na 1. stupni:
Na 1. stupni sa už škola napl-
nila predsviatočnou atmosfé-
rou. Triedy sa zapojili do výzvy 

"Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok”, v rámci ktorej sme 
chystali darčeky a vianočné po-
zdravy pre domovy dôchodcov. 
Aj priestory školy - tried i cho-
dieb - sme si vyzdobili krás-
nymi vianočnými dekoráciami 
a výtvormi našich šikovných 
detí. Dňa 4.12. navštívil trie-
dy 1. stupňa Mikuláš s anjelom 
a čertom a obdaril deti drobný-
mi sladkosťami. Žiaci 1. stupňa 
sa tiež potešili z vyhodnotenia 
celoslovenskej čitateľskej súťaže 

"Čítame s Osmijankom - pridaj sa 
i ty!" za minulý školský rok. Na 1. 
mieste sa umiestnili žiaci súčas-
nej 2. A triedy s pani učiteľkou 

Kotrasovou. Súťažné úlohy rieši-
li aj napriek tomu, že prezenčné 
vyučovanie bolo na dlhý čas pre-
rušené, takže ich víťazstvo je o to 
cennejšie. Žiakov 3. a 4. ročníka 
bude v decembri ešte čakať rieše-
nie školského kola Pytagoriády.

Čo je nové v ŠKD:
V ŠKD čakajú na deti rôzne za-
ujímavé a tvorivé aktivity. Spolu 
s pani učiteľkami či asistentmi 
stavajú bunkre, cvičia, tvoria, 
vyrábajú rôzne dekorácie… 

Keďže žiaci sa nesmú mie-
šať, každý učiteľ je len so “svojou” 
triedou, skupinou. Asistenti sa 
tiež venujú žiakom so špeciál-
nymi potrebami, sú v kontakte 
s týmito žiakmi aj z 2. stupňa. 
Aby udržiavali našu myseľ svie-
žu, pravidelne nám pripravujú 
tzv. Mozgovňu - krátke zábavné 
videá s úlohami na premýšľanie. 

Čo je nové na 2. stupni:
Postupne sme na 2. stupni prešli 
na on-line vyučovanie (cez zoom 
alebo google meet cez účet edu-
page) takmer na všetkých pred-
metoch. Začali sme hlavnými 
predmetmi: SJL, MAT a ANJ, 

postupne sme pridali aj DEJ, 
GEG, BIO a ďalšie. Snažíme sa 
žiakom poskytnúť plnohodnot-
né vyučovanie, ale zároveň ich 
nepreťažovať a “nedržať” ich pri 
monitoroch niekoľko hodín den-
ne. Dbáme teda aj na vyváženosť 
a psychohygienu žiaka. 

 Nezabúdame však ani 
na rozvoj tvorivosti či morálnych 
hodnôt. So žiakmi sme sa zapo-
jili tiež do projektu "Koľko lásky 
sa zmestí do krabice od topánok” 

- žiaci mali v rámci SJ pripraviť 
pekný vianočný pozdrav a kto 
chcel, mohol spolu s rodičmi 
nachystať celý vianočný darček 
pre seniorov. Trieda 6. A má 

“partnerský” domov Bellina na 
Papradi. Sú to naši “kamaráti”, 
sem-tam si dopisujeme, preto 
sme pripravili pohľadnice a zo-
pár darčekov priamo pre nich. 
Chystáme im aj - každý zo svo-
jej domácnosti - krátky vianočný 
program vo forme piesne či vinšu. 

20.11. bol pre 6. A špeciálny 

deň. Na hodinu SJL sa nám to-
tiž cez zoom pripojil známy spi-
sovateľ a vzácny človek, Daniel 
Hevier. Celú hodinu viedol on 
a žiakov veľmi kreatívnym a zá-
bavným spôsobom “zasvätil” do 
témy: štúrovci. Myslím, že na 
túto hodinu literatúry tak ľahko 
nezabudneme. 

Naša škola sa tiež aktívne 
zapojila do projektu EDU TV, 
ktorý realizuje Ministerstvo 
školstva. Ide o nahrávanie vzde-
lávacích videí, ktoré majú pomôcť 
pri dištančnej forme výuky alebo 
ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu 
nemôže zúčastniť na vyučova-
ní. Projekt ocenia isto i rodičia, 
ktorí nevedia, ako svojim deťom 
vysvetliť učivo.

Na záver pridávame zopár 
fotiek, dúfam, že Vás potešia.

 n Martina Monošová s rodičmi a s bratom

 n Aj takto sa učilo na 
2. stupni na Mikluáša
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Ďalšie informácie spolu zo žiadosťou a súhlasom so 
spracovaním osobných údajov nájdete na 

www.staratura.sk,
prípadne vám ich poskytnú na 

Mestskom úrade č. dverí 118 (matrika)  

telefonicky na tel. čísle: 032/ 746 16 38 

 e-mail: matrika@staratura.sk  
 

najneskôr do 25.1.2021)

najneskôr do 14.6.2021) 

najneskôr do 11.10.2021)

Každá rodina má svoje vlastné uvítanie a na presnej hodine 
sa dohadujú rodičia priamo s pracovníčkou matriky.

 


