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T A R O T U R I A N S K Y
VÝ

ST
AV

A Sladký život včely
9. - 13. január 
10.00 – 18.00 h., 
DK Javorina

OD
BE

R 
KR

VI Darovanie krvi
17. január 
8.00 – 10.00 h., 
DK Javorina KU

LT
ÚR

A Koncert skupiny 
Kandráčovci
20. január, 18.00 h., 
DK Javorina

Vážení a milí 
spoluobčania,
po pokojných vianočných sviatkoch, strá-
vených v  kruhu našich rodín, prežívame 
prvé hodiny roku 2017, podávame si ruky 
s priateľmi a známymi, vyslovujeme želania 
pre rok, do ktorého sme práve vstúpili. Rok 
2016 je preč.

Zostane už len v spomienkach. Už nedo-
kážeme na ňom nič zmeniť, ale mali by sme 
sa z neho poučiť. V živote je to tak, že jedno 
končí a druhé začína. Určite sa ho každý 
snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už 
v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej.

Pri pohľade na minulý rok, ale najmä na 
dni, ktoré sú pred nami, je treba povedať, že 
nebudú iné ako predchádzajúce.

Žijeme v prekrásnom meste. Ak všetci 
priložíme ruku k dielu a práci, môže byť 
ešte krajšie. Problémy a ťažkosti v ňom by 
nám nemali byť ľahostajné. Mali by sme sa 
spoločnými silami podieľať na ich odstra-
ňovaní a  riešení. Len takouto spoločnou 
prácou a záujmom bude naše mesto prekvi-
tať a vzmáhať sa. Prosím Vás v nastávajúcom 
roku o pomoc a podporu, lebo bez Vašej 
podpory sa budeme len ťažko posúvať ďalej.  
Ďakujem všetkým za slová podpory a uzna-
nia, všetky takého vyjadrenia mi dávajú silu 
a chuť aktívne riešiť problémy, a prekonávať 
prekážky, ktoré nám život kladie do cesty pri 
budovaní Starej Turej.  

Prajem si, aby sa mesto posúvalo 
v nastúpenej ceste  a aby sme si na konci 
roka mohli  povedať, že sme urobili všetko 
to, čo sme pre jeho rozvoj mohli urobiť.

Poďakovanie za úspešný rok 2016 
patrí všetkým mojim kolegom, poslancom 
mestského zastupiteľstva, pracovníkom 
mestského úradu, príspevkových organizá-
cií, organizácií s majetkovou účasťou mesta, 
ale aj škôl a školských zariadení za ich prácu 
v prospech mesta a jeho obyvateľov.  

Z ároveň  s a 
chcem poďakovať 
všetkým občanom 
mesta, ktorí poctivo 
pracovali a  neboli 
ľahostajní ku svojmu 
okoliu pri rodinnom 
či bytovom dome 
a ktorí podporovali 
aktivity mesta na 
všetkých úrovniach spoločenského, politic-
kého, kultúrneho ši športového diania.

Moje poďakovanie patrí všetkým tým, 
s  ktorými udržuje mesto Stará Turá tra-
dične dobré vzťahy. Sú to všetky inštitúcie, 
úrady, zamestnávatelia, podniky, ale aj malí 
a strední podnikatelia a živnostníci, lekári, 
Rímsko – katolícka cirkev, Evanjelická cir-
kev augsburského vyznania, Cirkev bratská 
či ostatné cirkevné spoločenstvá, pôsobiace 
v našom  meste, klub dôchodcov, športové 
kluby, dobrovoľné zbory a občianske zdru-
ženia, ktoré pôsobia na území Starej Turej.

Vážení spoluobčania,
mojím želaním je, aby naša Stará Turá 

bola aj v roku 2017 mestom plným pokoja, 
vzájomného porozumenia, tolerancie, aby 
bola pre nás stabilným mestom pre život 
a prácu.

Dovoľte mi zaželať Vám z celého srdca 
pevné zdravie, pokoj v  rodinách, veľa 
pracovných a  osobných úspechov. Nech 
nestrácate radosť zo života a  vieru, že sa 
Vám prípadne aj zlé podarí prekonať a opäť 
vo Vašom živote bude svietiť slnko. Treba 
sa inšpirovať prírodou, kde navždy zvíťazí 
teplo nad zimou a svetlo nad tmou.

Želám Vám a  nám spoločne, milí 
Staroturanci, aby tých zamračených dní 
bolo v našich dušiach čo najmenej. Želám 

Vám veľa lásky v každej jej ľudskej podobe 
a nádej na lepší zajtrajšok.

Šťastný nový rok, 
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Všetkým čitateľom, prispievateľom 
a spolupracovníkom praje redakcia 

Staroturianskeho spravodajcu najmä 
veľa zdravia, ale aj dostatok šťastia, 
lásky a vzájomného porozumenia 

v novom roku 2017. 

PF 2017
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Hodnotenie roku 2016
Mesto Stará Turá bolo po celý rok 2016 vo veľmi dobrej finančnej kondícií. 
Priemerný stav finančných prostriedkov na bankových účtoch presahoval 
čiastku 1 mil. €, z toho 600 tis. € je viazaná v rezervnom fonde. V októbri 
2016 mesto po získaní prostriedkov z fondov EÚ splatilo preklenovací 
úver vo výške 500 tis. €, ktorým sa z časti financovala investičná akcia 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II etapa. Výsledky hos-
podárenia mesta v roku 2016 boli pozitívne ovplyvnené vyššími príjmami 
podielových daní. S ohľadom na dôsledné uplatňovanie zásad hospo-
dárnosti mesto očakáva na konci roka 2016 prebytkový rozpočet v sume 
264 tis. €. Chceme pokračovať vo využívaní takto vytvorených zdrojov na 
spolufinancovanie projektov z fondov EÚ. 

Sme pripravení  na výzvy v oblasti 
zlepšovania  nakladania s odpadmi  
projektom Stredisko triedeného 
zberu a kompostáreň, hotový je tiež 
projekt Rekonštrukcia a zateplenie 
MŠ Hurbanova 153, projekt rekon-
štrukcie a zateplenia ZŠ Hurbanova 
a projekt rekonštrukcie bežeckého 
oválu ZŠ Hurbanova. Pripravili sme 
i  projekty na nasvietenie ďalších 
troch priechodov pre chodcov.

V roku 2016 sa nám s podpo-
rou prostriedkov z  havarijného 
fondu Ministerstva školstva poda-
rilo vyriešiť problém vykurovania 
hospodárskeho pavilónu a  telo-
cvične ZŠ na ulici Komenského. 
Výstavbou dvoch malých plynových 
kotolní sa nahradila stará veľká ply-
nová kotolňa, ktorej prevádzka už 
bola neefektívna a  úspora plynu 
za prvé mesiace je päťdesiat per-
centná. Pokračovali sme i zámere 
budovania detských ihrísk v miest-
nych častiach a v októbri sme odo-
vzdali do užívania detské ihrisko na 
Trávnikoch. V závere roka sa nám 
v spolupráci s mestskou príspevko-
vou organizáciou Technické služby 
podarilo zrealizovať projekt wor-
koutového ihriska na Hurbanovej 
ul. Na základe  výzvy  programu 
INTERREG na podporu cezhranič-
nej spolupráce sme v októbri spolu 
s českými partnermi predložili dve 
žiadosti o nenávratný finančný prí-
spevok. Prvý projekt „Z  Bielych 
Karpát k Baťovmu kanálu“ obsahuje 
v našej časti vybudovanie cyklocesty 
v úseku Topolecká-Nárcie-Hlavina 
a vyznačenie prepojenia na Novú 
Lhotu kde sa napájame na sieť 
moravských cyklociest. V  dru-
hom projekte s moravskou obcou 
Spytihněv „Rozhlédni se a poznej 
příhraniční krajinu“ je naším cieľom 
rekonštrukcia národnej kultúrnej 
pamiatky - Husitská veža.

Významnou oblasťou, ktorú 
mesto zabezpečuje prostredníc-
tvom svojej príspevkovej organizá-
cie Technické služby, je starostlivosť 
o poriadok a čistotu v meste a jeho 
prímestských častiach a zabezpečo-
vanie verejnoprospešných služieb 
od odvozu odpadu, cez starostli-
vosť o  verejnú zeleň, údržbu viac 
ako 90 km miestnych komuniká-
cií, údržbu verejného osvetlenia 
a mnoho ďalších činností týkajúcich 

sa starostlivosti o  životné pros-
tredie. V  priebehu roku 2016 sa 
podarilo zrekonštruovať cesty za 
cca  88 tis. € (časť MK Papraď, ul. 
Hviezdoslavova) a opraviť miestne 
komunikácie tryskovou metó-
dou - len havarijné stavy v meste 
a  v  miestnych častiach za cca 27 
tis. €. 

V roku 2016 Technické služby 
dokončili úpravu plôch pred 
Domom kultúry vrátane sadbo-
vých úprav. Ďalej zrekonštruovali 
chodník a  spevnenú plochu pred 
Základnou umeleckou školou. 
V  spolupráci s  ZUŠ zrekonštruo-
vali a opeknili i  studňu pred ško-
lou. Urobili zemné práce a sadbové 
úpravy na parkovom priestore medzi 
ul. SNP a Mierovou. Na verejnom 
osvetlení, okrem údržby cca 1120 
svetelných bodov, sa realizovalo 
nasvietenie priechodu pre chodcov 
pri OD TESCO. Nasvecovali tiež 
Dom smútku podľa navrhnutej štú-
die. Súčasne realizovali tiež druhú 
polovicu rekonštrukcie schodov na 
Dome smútku. V súvislosti so zme-
nou prevádzkovateľa pohrebných 
služieb nainštalovali signalizačné 
zariadenie na chladiace boxy a zakú-
pili  výhrevné koberce a sedáky do 
Domu smútku. 

Prevádzkovaním nehnuteľného 
majetku mesta a to bytových i neby-
tových priestorov a tepelného hos-
podárstva je poverená spoločnosť 
TECHNOTUR, s. r. o. V roku 2016 
opravili nebytové priestory v dome 
špecialistov. V súčinnosti s majetko-
vým oddelením zabezpečujú i väč-
šie opravy bytového fondu mesta. 
V rámci obchodnej súťaže bol opä-
tovne vyberaný nájomca priestorov 
lekárne na poliklinike. Prostriedky 
z  nájmu sa TECHNOTUR zavia-
zal investovať do objektu polikli-
niky. Prvou investíciou  je oprava  
detského pavilónu. V  roku 2016 
vymenili podlahy, okná v  spoloč-
ných priestoroch, boli odstránené 
sklenené priečky v chodbe. V strope 
boli zabudované nové svietidlá. 
Prebudovali sociálne zariadenia 
a  vybudovali bezbariérové WC. 
Upravili aj prístup do detského 
oddelenia vybudovaním novej prí-
stupovej rampy. Doterajšie prein-
vestované náklady sú v čiastke 58 
tis. € bez dane z pridanej hodnoty. 

Do konca kalendárneho roka pri-
budne na toto oddelenie do spo-
ločných priestorov aj nový nábytok 
v sume 4 000,- € bez dane z pridanej 
hodnoty. Všetky tieto práce sú kon-
zultované s  regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva a spĺňajú 
požiadavky na takéto zariadenie. 
Ďalšie priestory budú rekonštru-
ovať v  roku 2017. V  roku 2016 
dal TECHNOTUR spracovať pro-
jekt na ďalšiu etapu modernizácie 
tepelného hospodárstva a  v  roku 
2017 bude pokračovať v  rekon-
štrukcii výmenníkovej stanice č.4. 
Celkové náklady na túto moderni-
záciu budú do 1,3 mil. € bez dane 
z pridanej hodnoty. Na odberných 
miestach výmenníkovej stanice č.4 
bude osadených 19 kompaktných 
odovzdávacích staníc (KOS) s prí-
pravou tepla na vykurovanie a teplej 
vody v bytových domoch.

Dôležitou službou mesta je 
opatrovateľská služba pre našich 
starších spoluobčanov, ktorí sú 
odkázaní na pomoci pri úkonoch 
sebaobsluhy, starostlivosti o svoju 
domácnosť a základných sociálnych 
aktivitách. Túto službu vykonávajú 
terénne opatrovateľky v  domác-
nosti klientov prevažne v pracov-
ných dňoch. V prípade požiadavky 
klienta sa opatrovateľská služba 
vykonáva aj vo večerných hodinách 
či počas víkendu.  Počas roka 2016 
sme zamestnávali 11 opatrovateliek 
na plný úväzok + 2 opatrovateľky 
na dohodu o vykonaní práce pre 40 
opatrovaných klientov. Od febru-
ára 2016 sme sa úspešne zapojili do 
projektu „Podpora opatrovateľskej 
služby“, z ktorého sme získali dotá-
ciu na čiastočnú úhradu nákladov 
na 5 opatrovateliek. V rámci opatro-
vateľskej služby je podľa požiadavky 
odkázaných občanov zabezpečo-
vaný aj rozvoz  obedov. V roku 2016 
bolo rozvezených viac ako 10 000 
obedov. 

V  zariadení opatrovateľskej 
služby (ZOS) Stará Turá sa posky-
tuje pomoc pri stravovaní, hygiene, 
obliekaní, pohybe, orientácii v pro-
stredí, dodržiavaní liečebného 
režimu a dohľade, sociálne poraden-
stvo, sociálna rehabilitácia, ubyto-
vanie, stravovanie, upratovanie, 
pranie, žehlenie a údržba bielizne 
a šatstva pre 13  klientov. 

Podporné sociálne služby mesto 
poskytuje občanom v dennom cen-
tre (Klub dôchodcov),  ktoré slúži 
na uspokojovanie kultúrnych a spo-
ločenských záujmov seniorov alebo 
občanov s  ŤZP. V  súčasnosti sú 
zriadené 2 denné centrá – v Starej 
Turej a miestnej časti Papraď. Táto 
sociálna služba sa poskytuje bez-
platne cca 154 členom denných 
centier. Sociálne  oddelenie koor-
dinuje činnosť a prevádzku oboch 
denných centier. V  roku 2016 sa 
zabezpečením 4 kultúrnych a 4  rela-
xačno-poznávacích aktivít podarilo 

spestriť život seniorov nášho mesta. 
V  roku 2016 sme poskytli 5 

žiadateľom schválenú jednorazovú 
dávku v  hmotnej núdzi v  celko-
vej sume 750 Eur a 12 žiadateľom 
mimoriadnu dávku v celkovej sume 
1480 Eur .Tiež  bolo vyplatených 70 
príspevkov pre narodené dieťa v cel-
kovej sume 7000 Eur.

V  roku 2016 z  charitatívneho 
účtu bola poskytnutá pomoc v cel-
kovej sume 5712 Eur a to:  peňažná 
pomoc 20 deťom s ŤZP v sume 1500 
Eur, 33 seniorom vo forme darče-
kových poukážok na lieky v sume 
660 Eur, 18 rodinám s ŤZP deťmi 
rekondičný pobyt v sume1521 Eur, 
2 letné tábory pre 19 detí zo soci-
álne znevýhodneného prostredia 
v sume 1509 Eur, rekondičný pobyt 
1 občanovi s ŤZP v sume 100 Eur a 4 
občanom v ťažkej životnej situácii 
v sume 422 Eur.  

Pri plnení úloh Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta 
Stará Turá na rok 2012 – 2016 
spolupracujeme aj komunitnými 
organizáciami – ZO Detská orga-
nizácia Fénix, OZ Sluha, Materské 
centrum Žabka, Švajčiarska Misia 
viery Súš, ZO Jednota dôchodcov, 
ZO Slovenský zväz telesne postih-
nutých a cirkvami. 

Mimo uvedenej činnosti sa 
pracovníčky sociálneho oddele-
nia v spolupráci s členmi komisie 
pre sociálne veci a bývanie aktívne 
podieľajú na príprave a  zúčast-
ňujú sa na rôznych aktivitách. 
Najdôležitejšou bolo zriadenie 
„Sociálneho šatníka“ ako nová soci-
álna služba pre odkázaných obča-
nov V roku 2016 bol vypracovaný 
a mestským zastupiteľstvom schvá-
lený nový Komunitný plán sociál-
nych služieb mesta Stará Turá na 
roky 2017 -2021.

Pozitívny vplyv na život našich 
občanov v miestnych častiach má 
činnosť organizácií Dobrovoľného 
hasičského zboru. Na činnosť 
občianskych združení  DHZ 
Topolecká, Papraď, Drgoňova  
Dolina a Stará Turá sme poskytli prí-
spevok v celkovej výške  6000 EUR.

V apríli mesto zriadilo 4 dobro-
voľné hasičské zbory mesta: DHZM 
Stará Turá, Topolecká, Papraď, 
Drgoňova Dolina, ktoré sú zara-
dené do systému požiarnej ochrany 
Slovenska. Pre každú vytvorenú jed-
notku nám boli poskytnuté účelové 
nenávratné finančné prostriedky 
vo výške 2000 € od Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR,  teda cel-
kovo 8 000 €. Tieto prostriedky boli 
použité na zabezpečenie materiálne 
technického vybavenia DHZM, na 
osobné ochranné pracovné pros-
triedky, odbornú prípravu členov 
DHZM a  zabezpečenie servisu – 
opravy a nákup náhradných dielov 
na techniku a požiarne motorové 
vozidlá. Okrem týchto prostriedkov 
mesto zabezpečilo dofinancovanie 
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prevádzkových nákladov, ale aj 
opravu podláh garáže a montážnej 
jamy, montáž zariadenia na tempe-
rovanie teploty v hasičskej zbrojnici 
v  Drgoňovej Doline a  zateplenie 
garážových brán, vyrobenie vešia-
kovej steny a  označenie budovy 
v Starej Turej  v objeme 19 300 EUR. 
Minister vnútra  aj v roku 2016 vo 
februári osobne doviezol hasičom 
do Drgoňovej Doliny požiarne 
vozidlo IVECO ako výpožičku od 
Ministerstva vnútra SR.

Ani v roku 2016 sme nezabudli 
na výstavbu nájomných bytov. 
Pripravili sme územie pod výstavbu 
ďalšieho bytového domu na ul. 
Hlubockého. Spoločnosť STINEX, 
s. r. o. Nové Mesto nad Váhom, na 
základe zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve s mestom Stará Turá, ukon-
čila výstavbu 15 bytového domu 
a po jeho skolaudovaní sa v decem-
bri mohli nasťahovať nájomníci. 
Hneď začiatkom januára 2017 bude 
mesto podávať na ministerstvo 

výstavby a Štátny fond rozvoja býva-
nia žiadosť o dotáciu a úver na kúpu 
tohto bytového domu.

Jednou s priorít mesta je i udrža-
nie  úrovne našich školských zaria-
dení. Dokazuje to i fakt, že  2,4 mil. 
EUR z rozpočtu mesta, čo je 42 % 
celkového rozpočtu bežných príj-
mov smeruje na financovanie miezd 
a prevádzku školských zariadení. 

Sme jedno z mála miest, ktoré 
dokáže na 100 percent pokryť 
záujem rodičov o umiestenie detí 
v  materskej škole. Tiež Centrum 
voľného času si získalo  trvalý 
záujem detí o  krúžkovú činnosť. 
Pozoruhodné výsledky dosahuje 
Základná umelecká škola čo doka-
zuje viacero získaných ocenení 
a rast záujmu rodičov detí o niektoré 
učebné odbory. Deti zo školských 
zariadení sa pravidelne podieľajú na 
kultúrnych programoch a občian-
skych podujatiach organizovaných 
Domom kultúry Javorina  a mestom.

Cieľom Domu kultúry Javorina 

je ponúkať pestré kultúrne a spo-
ločenské vyžitie pre všetky vekové 
skupiny. Akcie organizuje v  DK 
Javorina i  na Námestí slobody. 
Najúspešnejšími akciami kona-
nými v  roku 2016 boli Festival 
Divné veci, Kopaničársky jarmek, 
Vítanie jari a Vianočný trh. V dome 
kultúry pre verejnosť pripravili 10 
večerných predstavení (koncerty, 
divadelné predstavenia), 4 výstavy, 
1 besedu, 1 prezentáciu kníh, burzu 
kníh a časopisov. 

Pri organizovaní podujatí neza-
búdame na deti. Pravidelne organi-
zujeme Cestu rozprávkovým lesom, 
Rozlúčku s  letom a vo veľkej sále 
sme im ponúkli 3 predstavenia. 
Počas roka sme pripravili 7 zájazdov 
na kultúrne predstavenia a 8 zájaz-
dov na výlety pre rodiny s  deťmi 
počas prázdnin a na výstavy. 

V  roku 2016 sa podarilo zre-
konštruovať a  modernizovať 
priestory na prízemí DK Javorina 
pre Mestské múzeum a vytvorenie 

novej expozície múzea  v hodnote 
cca 50 tis. V rámci kultúrnych a spo-
ločenských akcií musím spome-
núť ešte tie najväčšie a to tradičný 
Staroturiansky jarmok a Veľký deň 
detí pre všetky detičky mesta. Mesto 
sa stalo spoluorganizátorom, resp. 
finančne podporilo 15 ďalších akcií 
a  podujatí napr. Javorinské sláv-
nosti, Staroturanský triatlon, Krásy 
Slovenska a pod.  

Ani oblasť podpory športu nie 
je mestu ľahostajná. Na financova-
nie prevádzky športového areálu 
prispievame ročne do výšky 50 tis. 
EUR a  ďalších 31 tis EUR sme-
ruje na činnosť športových klubov, 
hlavne Mestský basketbalový klub, 
Mestský futbalový klub, Strelecký 
klub, Tenisový klub, Kolkársky klub.

Na aktivity Nadácie Život sme 
prispeli čiastkou 2000 EUR a prí-
spevok na prevádzkovú činnosť OZ 
Žabka 5000,- EUR,

Ing. Anna Halinárová, 
primátorka mesta

Komentár k rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2017
Návrh rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 
a 2018 odzrkadľuje potreby a záujmy občanov mesta a je zosúladený 
s volebným programom.

Príjmová časť rozpočtu na rok 2017 odzrkad-
ľuje zvýšený príjem z podielových daní, ktoré 
avizuje Ministerstvo financií Slovenskej repub-
liky. Na rok 2017 mesto rozpočtuje tento prí-
jem vo výške 2 850 000 €, čo je o 294 735 € viac 
ako tomu bolo pri schvaľovaní rozpočtu na rok 
2016. Príjem dane z nehnuteľností rozpočtujeme 
vo výške 580 000 €, čo je v porovnaní s rokom 
2016 navýšenie o sumu 20.000 € z dôvodu mierne 
zvýšeného predpisu daní, ku ktorému došlo na 
základe výsledkov kontrolnej činnosti. Sadzby 
dane z nehnuteľností pre rok 2017 mesto meniť 
neuvažuje. Významný zdroj príjmov pre mesto 
predstavujú aj poplatky za komunálny odpad, 
ktoré rozpočtujeme približne na rovnakej úrovni 
ako v roku 2016, t.j. v čiastke 298 000 €. Príjem zo 
štátnych dotácií mesto rozpočtuje v sume 1 376 
188 €, čo je v porovnaní s rokom 2016 mierne 
navýšenie o sumu 91 801 €. Kapitálové príjmy 
v roku 2017 sú rozpočtované v objeme 784 904 €, 
z čoho suma 10 000 € je rozpočtovaný príjem 
z predaja pozemkov mesta a suma 774 904 € sú 
rôzne granty, pôžičky a dotácie z eurofondov na 
financovanie nasledovných investičných akcií: 
• Rekonštrukcia NKP Husitská veža
• Rekonštrukcia DK Papraď
• Kúpa bytového domu s 15 bytovými jednot-

kami na ulici Hlubockého
• Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ 

Hurbanova 
• Cyklochodník Stará Turá – Nová Lhota
• Rekonštrukcia, modernizácia a úprava exte-

riéru ZŠ Hurbanova
• Rekonštrukcia HZ Drgoňova dolina
• Kamerový systém
• Vybudovanie práčovne v ZOS

Vzhľadom k tomu, že výdavky na všetky inves-
tičné akcie v roku 2017 sú rozpočtované v objeme 
1 731 196 € a mesto na ich financovanie použije 

cudzie zdroje vo výške 
774 904 €, chýba-
júcu čiastku v objeme 
956 292 € mesto Stará 
Turá použije z  vlast-
ných zdrojov. 

Výdavky bežného roz-
počtu na rok 2017 sú 
rozpočtované vo výške 
5 358  937 €, z  toho 
suma 2  354  518  € 
je určená školstvu. 
Bežné výdavky na školy predstavujú z  celko-
vých bežných výdavkov mesta podiel vo výške 
43,94 %. Nemalé finančné prostriedky sú adre-
sované aj na rozvoj a podporu ostatných oblastí 
spoločenského života občanov nášho mesta. Na 
kultúru mesto Stará Turá v roku 2017 rozpoč-
tuje prostriedky vo výške 184 415 €, na šport 
92 200 €, na sociálnu starostlivosť 334 820 € 
a na ochranu majetku a bezpečnosť obyvateľov 
mesta je vyčlenená čiastka  380 358 €. Významné 
čiastky finančných prostriedkov sú smerované 
aj na udržiavanie čistoty a vzhľadu nášho mesta 
a tiež na zveľaďovanie životného prostredia. Za 
týmto účelom mesto prostredníctvom finančných 
transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu 
Technické služby  v rozpočte na rok 2017 vyčle-
nilo na likvidáciu komunálneho odpadu čiastku 
188 800 €, na údržbu komunikácií 237 600 € a na 
údržbu verejných priestranstiev sumu 101 400 €. 
Ostatné výdavky bežného rozpočtu sú vyčlenené 
na chod mestského úradu a zabezpečenie ostat-
ných služieb obyvateľstvu.
Výdavky kapitálového rozpočtu sú v roku 2017 
rozpočtované v objeme 1 731 196 €. Mesto v roku 
2017 okrem už spomenutých investičných akcií 
plánuje i naďalej zveľaďovať miestne chodníky, 
cesty a parkoviská a k  tomuto účelu vyčlenilo 

v rozpočte čiastku 100 000 € na komplexné rekon-
štrukcie komunikácií a 151 324 € na vybudovanie 
parkoviska na Hurbanovej ulici. V rámci úprav 
verejného priestranstva je v rozpočte na rok 2017 
vyčlenená suma 97 000 €. Tieto investičné akcie 
budú financované z vlastných finančných zdro-
jov mesta.  

Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 je 
zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet dosa-
huje prebytok vo výške 382 457 €, kapitálový 
rozpočet schodok vo výške 946 292 € a finančné 
operácie prebytok vo výške 563 835 €. Na vyrov-
nanie schodku kapitálového rozpočtu budú pou-
žité prostriedky z bežného rozpočtu, finančných 
operácií a tiež z rezervného fondu. Prostriedky 
z  rezervného fondu, ktorými bude krytá časť 
výdavkov na investičné akcie, sú rozpočtované 
v objeme 210 250 €. Návrh rozpočtu mesta Stará 
Turá na rok 2017 je záväzný, príjmy a výdavky 
rozpočtov na roky 2018 a 2019 sú len orientačné. 
Celkové príjmy a zároveň aj výdavky rozpočtu 
na rok 2017 sú vo výške 7 139 298 € a konečný 
zostatok rezervného fondu bude na konci roka 
2017 vykazovať sumu 643 725 €.   

Ing. Jaroslav Holota 
vedúci ekonomického oddelenia
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POĎAKOVANIE
Často sa stáva, že občania vznášajú pripomienky na nedostatky 
v našom meste. Každému sa snažíme odpovedať a ak je to v mož-
nostiach mesta i vyhovieť. O to milšie sme prijali list od našej 
občianky, ktorá nám ďakuje. Ďakuje za to, čo niektorí berú ako 
samozrejmosť. Veď presvedčte sa sami...

Ďakujem pani primátorke 
a mestu Stará Turá, že nám po 
štyridsiatych rokoch dali spraviť 
na Hviezdoslavovej ulici komplet 
novú cestu aj s chodníkmi. Iste 
nie je možné všetky ulice naraz 
v meste rekonštruovať vzhľadom 
na finančné prostriedky, počasie 
a iné väčšie či menšie prekážky, 
tak sme si museli počkať. 

Toto sa ale podarilo aj časovo 
(hoci nepoznám dohodnuté ter-
míny s firmou, ktorá na tom pra-
covala), ale z pohľadu občana to 
bol akoby darček k Vianociam. 

Zhotoviteľ a teda firma, ktorá 
to urobila sa skutočne predviedla 
v  tom najlepšom svetle, či už 
ide o chodníky, ktoré sú krásne 
položené, ale aj obrubníky 
s asfaltovým povrchom, najmä 
v zákrutách nemajú chybu. 

Ich pracovníci boli príjemný 
a ochotní mi kedykoľvek pomôcť 
pri prekračovaní jám. Všetko si 
vozili so sebou náradie rôzneho 

druhu, vodu, elektrocentrálu 
a pod. Na obed nasadli do auta, 
alebo au a poobede znova zabe-
rali, často až do zotmenia. Mala 
som možnosť ich činnosť pozo-
rovať, no prekvapil ma najmä ich 
vedúci, mladý šikovný a slušný 
človek, ktorý bol väčšinou s nimi 
a keď bolo treba dovysvetľovať 
čo po nich chce, zobral lopatu 
alebo krompáč a názorne ukázal. 
Videla som ho sem –tam tlačiť 
aj malý valec, keď sa ponáhľali 
s prípravou pod asfalt. Vážim si 
takýto prístup mladých ľudí na 
pracoviskách, čo vytvára dobrú 
atmosféru pre pracovné vzťahy 
a  tým samozrejme aj dobré 
a kvalitné výsledky. 

Neviem ktoré firmy rekon-
štruovali ostatné ulice okolo 
nás, ale naša je krásne položená 
a tým i zo všetkých najkrajšia. 
Vďaka všetkým za to. 

Kvetoslava Třetinová, 
Hviezdoslavova 614/5

POĎAKOVANIE
Už veľa rokov je neodmysliteľnou súčasťou vianočných trhov 
i dobrovoľná zbierka organizovaná Mestom Stará Turá pros-
tredníctvom sociálneho oddelenia a Komisie pre sociálne veci 
a bývanie pri MsZ. Okrem zbierky členky komisie spolu s pracov-
níčkami sociálneho, majetkového oddelenia  a ochotnými dobro-
voľníčkami ponúkajú skvelý domáci punč, predajom ktorého sa 
snažia získať ďalšiu finančnú hotovosť do charitatívneho účtu. 

Aj tohtoročná snaha všetkých zainteresovaných priniesla výsle-
dok, ktorý všetkých organizátorov potešil. Do dobrovoľnej 
zbierky sme získali 493,83 € a predajom punču sa nám podarilo 
navýšiť charitatívny účet o sumu 1 245,34 €. Poďakovanie patrí 
predovšetkým Vám, ľuďom s otvoreným srdcom, ktorí aj touto 
formou pomáhajú dobrej veci – pomôcť našim občanom v ťaž-
kých životných situáciách.

Je dôležité nielen získať finančné prostriedky, ale informovať 
prispievateľov o ich využití. Počas roku 2016 získalo 33 seniorov 
s ŤZP poukaz na nákup liekov a výživových doplnkov v celkovej 
sume 660 €. Pomoc smerovala aj k štyrom rodinám v ťažkej život-
nej situácii, ktoré na riešenie vážnych problémov získali pomoc vo 
výške 421 €. Širšia ponuka bola pre deti zo sociálne odkázaného 
prostredia. Dvanásť detí prežilo pekný týždeň v letnom tábore 
v Tatranskej Lesnej, sedem detí  využilo ponuku denného tábora 
organizovaného  CVČ. Celková suma za tieto tábory predstavo-
vala čiastku 1 900 € s finančnou podporou Nadácie ŽIVOT vo 
výške 500 €. Podujatie Otvorená náruč s bohatým programom pre 
deti s ŤZP a ich rodičov z Podjavorinskej oblasti, bolo podporené 
vďaka vypracovaným projektom cez  ČSOB nadáciu a Nadáciu 
ŽIVOT v celkovej výške 3 500 €. Rekondičný pobyt zameraný na 
jedenásť deti s autizmom a s ŤZP bol financovaný vďaka podpore 
firiem  ELSTER s. r. o., SENSUS Slovensko a.s., JUSTUR s. r. o. 
a Nadácii ŽIVOT vo výške 2 021 €. Všetkým prispievateľom, fir-
mám i Nadácii ŽIVOT vyjadrujem úprimné poďakovanie za to, 
že sme mali možnosť pomôcť a potešiť pomerne veľkú skupinu 
našich občanov.

Všetky tieto podporené činnosti svedčia o nadšení a zápale 
členiek komisie pre sociálne veci a bývanie, pracovníčok sociál-
neho a majetkového oddelenia a o ich maximálnej snahe získať 
financie na aktivity, ktoré pomôžu našim ľuďom zlepšiť a skvalit-
niť ich život. Aj touto cestou chcem členkám komisie a pracov-
níčkam MsÚ, ktoré sa angažujú v sociálnych veciach úprimne 
poďakovať za pomoc, iniciatívu a čas strávený pri príprave pod-
ujatí a počas nich.

Júlia Bublavá,  
predsedníčka komisie 

pre sociálne veci a bývanie

Poďakovanie dobrým ľuďom
24. až 26. novembra 2016 sa v Tesco Stará 
Turá uskutočnila potravinová zbierka pre 
ľudí, ktorí sú v núdzi.  Spoločnými silami 
sme vyzbierali 18,5 nákupných vozíkov, 
čo predstavuje 315 kg, alebo 1437 EUR. 
Aj preto sme mohli tento rok pomôcť 54 
Staroturanským rodinám a 10 Lubinským. 
Zúčastnilo sa 62 dobrovoľníkov pri zbierke, 
odvoze, triedený tovaru, delení do škatúľ 
a rozvoze po domácnostiach, čo tiež možno 
vyjadriť 160 hod. Za potravinovú pomoc 
ďakuje Evanjelická diakonia, Katolícka 

charita a Komisia pre sociálne veci a býva-
nie. Ale veľké poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa akokoľvek podieľali na zdarnej 
akcii. Z tohto všetkého vidieť, že v našom 
meste a okolí žijú ešte ľudia z dobrým srd-
com a nie sú im ľahostajní ani ľudia, ktorí 
našu pomoc potrebujú. Za odmenu nám 
bolo dopriate vidieť prekvapené a vďačné 
ľudské oči. Aj preto je radosť pomáhať. Ešte 
raz všetkým veľké ĎAKUJEME.

Pilátová Zdena  
za Komisiu pre sociálne veci a bývanie 

OBČIANSKA INZERCIA

• Výrub rizikových stromov pomocou horolezec-
kej techniky, kosenie záhrad a sadov. Ceny doho-
dou. Bližšie informácie na tel. č. 0949 339 169. 

• Predám osobné auto Škoda Felícia Combi bie-
lej farby, r. výroby 1998, katalyzátor + ťažné 
zariadenie. STK do 30.9.2018. Emisná kontrola 
do 30.9.2018. Stav 134.224 km. Cena 950 € + 
dohoda. Kontakt: 0904 672 136 - Stará Turá.
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STARÝ A NOVÝ
Tak odišiel nám

starý rok,
zostarol sám,

už sa tváril ako prorok.

Zobral si so sebou
zlé i neprajné,

rozlúčili sme sa s tebou,
celkom dôstojne.

A teraz tu stojí,
nový rok, mladý a neskúsený,

s prázdnym košom,
môžeme nakladať.

Radosti, bôle, smútky,
vytúžené ciele,
veselé príhody,

rôznorodé pohnútky.

Keby človek vedel,
čo príde,

ustúpil by o krok,
alebo dva kroky

podišiel by vpred.

Tak si prajme, všetko dobré,
pevné zdravie,
staré známe,
čo nás čaká,

to nás neminie...

J. Trúsiková

S O C I Á L N Y  Š A T N Í K
Jedným z cieľov komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stará Turá je vytvorenie sociálneho 
šatníka pre obyvateľov nášho mesta. Tento cieľ sa nám podarilo zrealizovať a preto oznamujeme, že 

od 12.01.2017 je sociálny šatník otvorený 
v priestoroch bývalej materskej škôlky na ul. M. R. Štefánika č. 354 

(v pavilóne, kde je veterinárka, ale z druhej strany).

V šatníku sa bude poskytovať bezplatná vecná 
pomoc pre invalidných a starobných dôchodcov 
s  nízkym príjmom, rodiny s  nezaopatrenými 
deťmi, občanov v  hmotnej núdzi, odchovan-
cov detských domovov, občanov alebo rodiny 
v náhlej krízovej situácii, občanov bez domovov. 
Sociálny šatník bude otvorený vždy vo štvrtok 
v čase od 14,00 h. – do 16,00 h.  prvý a druhý 
týždeň v mesiaci. 
V  týchto hodinách budeme aj prijímať veci, 
ktoré doma už nepotrebujete a sú ešte funkčné 
a nepoškodené: 

ZOZNAM VHODNÝ NA DAROVANIE 
SOCIÁLNEMU ŠATNÍKU
• Šatstvo pánske, dámske, detské;
• Obuv každého druhu, mierne obnosená, pán-

ska, dámska, detská;
• Doplnky na denné nosenie, funkčné kabelky, 

kravaty, šatky, opasky;
• Posteľné obliečky, prikrývky, deky, paplóny, 

vankúše;
• Obrusy, utierky, záclony, závesy;
• Biela a  čierna technika pre domácnosť vo 

funkčnom stave;

• Športové potreby, lyže, korčule, lyžiarske 
topánky, palice, sane, boby;

• Originálne CD, DVD, VHS nosiče
• Hračky, kočíky, detské postieľky, detské 

sedačky;
• Príbory, sklo, porcelán, keramika, prútené 

košíky;
• Nábytok po predchádzajúcej dohode, v prí-

pade, že sa nájde ihneď vhodný odberateľ;

Pri príležitosti otvorenia sociálneho šatníka, by 
sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podie-
ľali pri realizácii tohto projektu. Ďakujeme pani 
primátorke Ing. Anne Halinárovej, riaditeľke 
Technoturu Ing. Zuzane Petrášovej, riaditeľke 
Technických služieb Ing. Jane Vráblovej, maji-
teľovi autodopravy Stará Turá p. Jaroslavovi 
Gajarovi a samozrejme všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí priložili ruku k dielu  a dielo sa podarilo. 
Sme radi, že sa nám pomocou aj týchto ľudí poda-
rilo urobiť niečo, čo pomôže druhým v neľahkej 
sociálnej situácii.  Ďakujeme...

Sociálne oddelenie  MsÚ Stará Turá

Vyjadrenie uznania dobrovoľníkom v sociálnej oblasti
Dobrovoľníctvo bolo vždy prítomné v spoločnosti, ale v súčasnosti 
nadobudlo oveľa väčší a dôležitejší význam. Jeho podstata vychádza 
zo zmyslu solidárnosti a nezištnosti, slobodného dávania sa do služieb 
druhým bez akejkoľvek diskriminácie.

Predpokladom pre prácu v dobro-
voľníckych aktivitách sú morálne 
a ľudské kvality, pevná vôľa, trpez-
livosť, vytrvalosť, tolerancia, spo-
ľahlivosť, vľúdnosť,..... Ochota 
a chuť pracovať ako dobrovoľník je 
vzácna a je hodnotou sama o sebe.

Pri príležitosti medzinárod-
ného dňa dobrovoľníctva dostali 
dobrovoľníčky a  dobrovoľníci, 
ktorí sa nezištne angažujú v soci-
álnej oblasti verejné uznanie. 
Možnosť nominovať dobrovoľ-
níkov využili viaceré komunitné 
organizácie a cirkevné spoločen-
stvá, ktoré v našom meste ponú-
kajú aktivity rôznym vekovým 
skupinám. Komisia pre sociálne 
veci a bývanie pri MsZ z 28 nomi-
novaných osôb vybrala 23 dobro-
voľníkov. Dňa 7.12.2016 im na 
pôde Mestského úradu v  Starej 
Turej poďakovala primátorka Ing. 
Anna Halinárová a predsedníčka 
Komisie pre sociálne veci a býva-
nie pri MsZ Mgr. Júlia Bublavá za 

ich prínos pre komunitu a  ľudí 
v  našom meste. Ďakovný list 
a malé ocenenie, ktoré si každý 
účastník prevzal z rúk primátorky, 
bol len symbolickým morálnym 
ocenením ich záslužnej obetavej 
práce v prospech iných.  

Aj keď dobrovoľník za svoju 
pomoc nič neočakáva, snahou 
mesta Stará Turá je už každoročne  
vyzdvihnúť a oceniť ľudí, ktorých 
dobrovoľná práca je výnimočná, 
vysoko prospešná a  zároveň je 
inšpiratívnym príkladom aj pre 
ostatných. 

Dobrovoľník je každý 
dobrý človek, ktorý má záujem 
o druhých, dokáže si vo svojom 
živote nájsť priestor a  čas pre 
iného človeka, ktorý potrebuje 
pomôcť a to bez nároku na mzdu 
alebo iné materiálne prilepšenie.

Súčasťou aktu poďakovania 
dobrovoľníkom bolo aj stretnu-
tie so zástupcami jednotlivých 

poskytovateľov sociálnych slu-
žieb a  komunitných organizácií 
pôsobiacich v sociálnom priestore 
v našom meste. Zástupcovia mesta 
Stará Turá, Zariadenia opatrova-
teľskej služby, Denného centra 
seniorov Stará Turá a  Papraď, 
Materského centra Žabka, 
Diakonie pri ECAV, Katolíckej 
cirkvi, Švajčiarskej misie viery 
– Prameň na Súši, Jednoty 
dôchodcov, Únie nevidiacich 
a slabozrakých, Slovenského zväzu 
telesne postihnutých, Klubu absti-
nentov, Nočných havranov v prí-
jemnej predvianočnej atmosfére 
rozprúdili zaujímavú a podnetnú 
diskusiu o  vlastných aktivitách, 
cieľoch, úspechoch i problémoch. 
Stretnutie ľudí, pre ktorých pomoc 
iným má vysoké miesto v ich hod-
notovom rebríčku, bolo inšpira-
tívne pre všetkých prítomných. 
Zaželajme si, aby sme sa i o rok 
mohli stretnúť a vymeniť si nové 
skúsenosti a starosti pri dobrovoľ-
níckych aktivitách.

sociálne oddelenie MsÚ

Naši ocenení dobrovoľníci:

Diakonia pri ECAV Stará Turá: 
Gulánová Želmíra 
Mgr. Topolčanyová Iveta
Materské centrum ŽABKA:
Mgr. Gajarová Mária
Mgr. Mocková Michaela
Denné centrum seniorov Stará Turá:
Mikláš Bohumil 
Jarmila Halabrínová
Denné centrum seniorov Papraď:
Klimáčková Ľudmila,
Pribišová Alžbeta
Jednota dôchodcov z.o. Stará Turá:
Mgr. Cibulková Alžbeta 
Katolícka cirkev Stará Turá:
Mgr. Truhlíková Vilma 
Nočné havrany:
Anna Štefková
Anna Repčíková
Ján Repčík
Peter Janovic
Ivana Janovicová
Jarmila Lužná
Július Szekfü
Alena Szekfüová
Gabriela Uková
Martin Adamkovič
Ing. Zdenka Adamkovičová
Zuzana Kubečková
Komisia pre sociálne veci a bývanie:
Mgr. Júlia Bublavá
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Novinky zo ZŠ
V mesiacoch november a december sa v škole uskutočnilo veľké množstvo 
súťaží, akcií, zažili sme aj veľa zábavy a veľmi veľa úspechov na rôznych 
vedomostných a športových súťažiach.

V dňoch 7. – 13. novembra sa na Slovensku každoročne koná Týždeň 
vedy a techniky, ktorého cieľom je zviditeľňovať vedu na Slovensku.  
Na našej škole sa v tomto období konali tieto podujatia:

•  práca s drevenými robotickými 3D puzzlami žiaci 5.-7. ročníka;
•  Informatická súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnili žiaci 3. – 9. ročníka;
•  školské kolo Technickej olympiády

Dňa 8. 11. 2016 sa na našej škole na Hurbanovej ulici uskutočnilo školské 
kolo Technickej olympiády. V kategórií A (žiaci 8. – 9. ročníka) postu-
pujú do okresného kola Patrik Klimáček z 8. B a Lenka Dzurová z 9. C, 
z kategórie B (žiaci 5. – 7. ročníka) postúpil Štefan Remeň zo 6. B.

Dňa 15. 11. 2016 sa v ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom konalo 
okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ. Našu školu reprezentovali: Filip 
Kocúrik, Adam Mikuš, Daniel Samuel Bobocký.

Školy boli vylosované do dvoch skupín. Naši žiaci v skupine tesne pre-
hrali so ZŠ Považany 3:4 a výrazne so ZŠ Odborárska 0:4. Po dvoch pre-
hrách v skupine sme nepostúpili do finále a celkovo sme sa umiestnili na 
5. - 7. mieste.

Dňa 16. 11. 2016 sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo Okresné 
kolo dievčat v stolnom tenise. Našu školu vzorne reprezentovali žiačky:  
Lenka Dzurová z 9. C, Ella Glatzová 8. C a Petra Sadloňová 6. A. Turnaja 
sa zúčastnilo osem ZŠ, ktoré podľa vylosovania boli rozdelené do dvoch 
skupín. Víťazi oboch skupín sa stretli vo finále o postup do regionálneho 
kola. 

Po výborných výkonoch sme v skupine obsadili prvé miesto:
ZŠ Stará Turá - ZŠ Odborárska NMnV 4 : 1 
ZŠ Stará Turá - ZŠ Nálepkova NMnV 4 : 1 
ZŠ Stará Turá - ZŠ Bošáca  4 : 1   

Vo finále sme sa stretli s víťazom druhej skupiny ZŠ Tematínska NMnV. 
Napriek bojovnému a obetavému výkonu sme toto finále prehrali a obsadili 
celkove 2. miesto.  Finále: ZŠ Stará Turá - ZŠ Tematínska NMnV 2 : 5. 
Najlepšou hráčkou turnaja bola Lenka Dzurová. 

Dňa 23. novembra 2016 sa aj na našej škole konalo Celoslovenské testo-
vanie žiakov 5. ročníka z matematiky a slovenského jazyka. 16 žiakov bolo 
testovaných elektronicky a ostatní piataci boli testovaní klasicky písomnou 
formou. Výsledky budú až koncom decembra .

Dňa 29. 11. 2016 sa v našej škole uskutočnilo predkolo v basket-
bale dievčat. Turnaja sa okrem našich žiačok zúčastnili aj družstvá ZŠ 
Odborárska NMnV a ZŠ Lúka. Po jednostrannom priebehu naše dievčatá 
bez problémov zvíťazili v oboch stretnutiach a postúpili zaslúžene do okres-
ného kola. O postup sa zaslúžili - Natália Malková, Martina Gajdošíková, 
Zuzana Ostrovská, Ella Glatzová, Natália Drobná, Martina Ondrejková, 
Bibiana Burianová, Zaira Gergelyová, Linda Gregorová. 
Výsledky:
Stará Turá - ZŠ Odborárska 45 : 6
Stará Turá - ZŠ Lúka 46 : 16
1. miesto Základná škola Stará Turá - postupujeme do okresného kola.

Náboj Junior je medzinárodná súťaž, ktorá sa koná súčasne na mnohých 
miestach Českej a Slovenskej  Republiky. Je určená pre žiakov 2.stupňa ZŠ 
a 1.stupňa osemročných gymnázií.

Našu školu v  tejto súťaži  reprezentoval tím žiakov deviateho roč-
níka v zložení: Dobroslava Pribišová (9. A),  Matúš Rybnikár (9. A),  
Dominik Schindler (9. B) a Martina Gajdošíková (9.C). Žiaci súťažili dňa 
25. novembra  2016 v Trenčíne - v SR sa súťažilo v 27. mestách, a v rámci 
Trenčianskeho kraja skončili na peknom  5. mieste.

Po úspešnom absolvovaní školského kola sa žiaci 2. stupňa Základnej 
školy na Hurbanovej ulici v  Starej Turej zúčastnili Okresného kola 
Technickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 1.12. 2016 na SPŠ Bzinská 
v Novom Meste nad Váhom.  V kategórii A súťažila Lenka Dzurová z 9.C 
a Patrik Klimáček z 8.B, ktorí vedomosťami a zručnosťami prekonali všet-
kých svojich súperov a vo svojej kategórii získali 1. miesto. Víťazstvom si 

zabezpečili postup na Krajské kolo Technickej olympiády, ktorá sa usku-
toční vo februári 2017.

ENGLISH WEEK - Angličtina s lektorom Koncom novembra 25. 11. 
- 29. 11. 2016 k nám opäť zavítal lektor anglického jazyka Ray Sikorski, 
ktorý je u nás v škole veľmi obľúbený. Hodiny s ním sú zamerané výlučne na 
konverzáciu, na skupinovú prácu a prácu vo dvojiciach, kde sa žiaci najviac 
naučia a overia si svoje vedomosti z anglického jazyka.

V nedeľu 4. decembra 2016 sa konal tradičný koncert Nadácie život 
pri príležitosti Vianoc.

Žiaci 2. stupňa ZŠ do programu prispeli vianočnou piesňou a scénkou 
o dievčatku, ktoré vďaka priateľom z rozprávok odhalí skutočnú hodnotu 
Vianoc. Žiaci 1. stupňa sa predstavili divadelným predstavením - rozpráv-
kou Perinbaba.

Dňa 5. decembra 2016 hneď od rána bolo v škole rušno. Pretože navští-
vil našu školu MIKULÁŠ! Pochodil všetky triedy aj so svojím sprievodom 
a veru niekedy musel aj čert zakročiť, keď sa v triede nachádzal nejaký 
nezbedník. Mladší žiaci recitovali básničky alebo zaspievali krátke pes-
ničky, tí starší sa akosi viac okúňali. Prežili sme pekné dopoludnie vďaka 
žiakom 9. ročníka, ktorý sa tento rok s radosťou podujali na prezlečenie sa 
za Mikuláša, čerta a anjelikov.

Konali sa ešte školské kolá Geografickej olympiády, Olympiády v anglic-
kom jazyku. O priebehu a výsledkoch vás budeme informovať v nasledujú-
com čísle, ako aj o výsledkoch celoslovenského testovania žiakova 5. ročníka. 

Čo nás čaká po novom roku? No predsa polročné vysvedčenie.
Žiaci 7. ročníka ešte predtým absolvujú lyžiarsky výcvik. V termíne 

od 15. 1. 2017 do 20. 1. 2017 absolvujú prihlásení žiaci 7. ročníka lyžiar-
sky kurz v  lyžiarskom stredisku Skalka arena - Skalka pri Kremnici. 
Ubytovanie a strava je zabezpečené v chate Limba. Podrobnejšie informá-
cie dostane každý prihlásený žiak v písomnej forme.

Mgr. Lenka Durcová, 
ZŠ Stará Turá

Deviataci základných škôl   P O Z O R !  

 
 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V STAREJ TUREJ - www.sosst.sk 

bude pre budúci školský rok prijímať žiakov do nasledovných odborov: 

Moderné elektrotechnicko-informatické odbory: 

Informačné a sieťové technológie - 2561 M - študijný „priemyslovácky" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie) – „o 

niečo iiviac IKT oznamovacích sietí, ako elektrotechniky“    

Elektrotechnika - 2675 M - študijný „priemyslovácky" odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie) - „o niečo viac elektrotechniky,  

ielektroniky 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: elektroinštalácie 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 v budúcnosti budú 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 CNC strojov. Absolvent tiež 
ovláda a zabezpečuje nastavovanie a programovanie NC a moderných profesionálnych CNC strojov v kovoobrábaní. 
Absolventi odboru sú momentálne veľmi žiadam na trhu práce nie len 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 a pod, ako aj realizácia priamych 
televíznych prenosov. 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, plaváreň 
• posilňovňa, plaváreň pri objekte školy 

 

 

Informácie (aj možnosť návštevy školy) tiež na tel.: 032 77 63 077, 0905 647 874  
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice 
novembra do polovice 
decembra 2016?
•  V  stredu 23. 11. sme zorgani-

zovali pre žiakov 8. ročníkov 
výukový program Tajomstvá tem-
peramentu a BINGO.

• V piatok 25. 11. sa v CVČ usku-
točnil seminár Červené stužky 
pre členov detského parlamentu.

• V stredu 30. 11. deti  v CVČ vyrá-
bali netradičné ozdoby zo slaného 
cesta.

• V sobotu 3. 12. sa v CVČ Stará 
Turá uskutočniliPredvianočné 
dielničky s  Kikou, ktorých sa 
zúčastnila takmer dvadsiatka detí. 

• Od 5. do 7. 12 sme pripra-
vili pre maličké deti niekoľko 
Mikulášskych besiedok.

• V stredu 14. 12. si deti v rámci 
predvianočných dielničiek 
vyrábali netradičné vianočné 
dekorácie.

Čo pripravujeme 
na január 2017?
•  I napriek tomu, že činnosť záuj-

mových krúžkov rozbiehame až 
od 9. 1., už vo štvrtok 5. 1. o 17.00 
hod si môžu deti (od 12 rokov) 

a mládež prísť do CVČ vyskúšať 
Novoročnú zumbu s Kikou. Stačí 
si priniesť topánky na prezutie 
(vhodné na cvičenie).

• Ak si dáte novoročné predsavza-
tie a chcete sa začať hýbať, tu je 
ponuka novoročných cvičení 
v CVČ:
 » v utorok 10. 1. o 18.15 hod 
Danceaerobik (a  potom 
každý utorok rôzne druhy 
aerobiku)

 » v stredu 11. 1. o 17.00 hod 
Kalanetika (a potom každú 
stredu)

 » v stredu 11. 1. o 18.15 hod 
Stepaerobik (a potom každú 
stredu)

Vstupné na každé cvičenie je 2,- 
eurá, pre členky Klubu 1,- euro.

• V  stredu 18. 1. o  16.30 hod 
pozývame do CVČ rodičov detí 
všetkých vekových kategórií na 
zaujímavú besedu (Seba)výchova 
podľa temperamentu. Čaká vás 
hodinka zaujímavostí a úžasných 
možností vo výchove.

• V utorok 24. 1.  o 15.00 hod si 
môžu prísť nastávajúce mamičky 
vyskúšať orientálne tancovanie 
na akciu Orient pre tehuľky. 

Čo bude pre vás prínosom, ak 
túto akciu navštíviť? Dozviete 
sa zopár cenných informácií 
o  priaznivých účinkoch orien-
tálneho tanca v období gravidity 
(a nielen počas nej) a prakticky 
si môžete vyskúšať jemné a prí-
jemné orientálne pohyby na svo-
jom vlastnom tele.  Stačí si zobrať 
tričko, tepláky a hrubšie ponožky. 

Všetko ostatné dostanete v CVČ. 
Vstupné: 2,- eurá.

• V prípade priaznivých snehových 
podmienok budeme organizovať 
pre deti ZŠ akciu Snehová show. 
Bližšie informácie uvedieme na 
plagátoch, webových stránkach 
a facebooku  v mesiaci január.

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

Novoročné predsavzatia
S Novým rokom zvyky platia,
dávame si predsavzatia:
stop fajčeniu, pevnú vôľu,
zdravú stravu, žiadnu kolu.
Chceme zmeniť, čo nás ťaží,
a tak sa z nás každý snaží
vymyslieť najlepší štýl,
čím by zmenu zaručil.

Píšeme si na chladničku,
kupujeme pokladničku,
v spálni sa nám objavujú
prístroje, čo prisľubujú
kilá dole, pevný sval.
Čoho by som sa tak vzdal?

Nebudem sa prežierať!
Budem sa viac s deťmi hrať!
Odbúram pracovný stres!
Chcem žiť zdravšie, ako dnes.

Už 1. januára
mení sa mi život, strava,
na fitko ja klopem smelo,
chcem mať predsa krásne telo!

„Poslednú“ dnes dofajčím,
a klobásu vymením
za zelenú náhradu.
Veď na čo vlastním záhradu?

Obmedzím aj množstvo kávy,
nebudem pozerať správy, 
známych budem navštevovať
a budem si pospevovať.

Doprajem si viacej času,
začnem čítať, kúpim basu,
naučím sa na ňu hrať.
Budem sa viac usmievať.

Optimizmus z tváre zračí,
môj plán sa mi veľmi páči,
postupne mi chutia krúpy.
Mal som začať skôr, ja hlúpy!

Už 5. januára
však objaví sa prvá chmára,
čelo moje vráska špatí,
čo je za tým, milí, zlatí?

Predsavzatia lezú krkom,
strácajú sa, idú bokom.
Opúšťame naše ciele,
také pekné, také smelé.

To, čo sme si predsavzali,
pre pohodlie - nuž sme vzdali.
A na druhých zvádzame, 
čo my ťažko zvládame.

Ľahšie je žiť v pohodičke,
v posteli a pri chladničke,
ľahšie si je lieky dať,
ako zmeny dokázať.

Pamätajme všetci však:
robíme si z tela brak.
Všetko, čím mu uľahčíme,
tým ho vlastne odpravíme.

Prestaneme robiť, kráčať?
Rýchlo si navykne hačať.
A čím sa nám odplatí?
Sme chorí a bucľatí. 

Dodáme mu rýchle zdroje?
Rušíme mu súhru, spoje.
Výsledkom sú vyššie tlaky,
rôznych chorôb rôzne znaky.

Predsavzatia nie sú slová,
za ktoré sa všetko schová.
Je to možnosť novej cesty,
čo nám radí zmysel šiesty.

Každý z nás má v sebe vryté
možnosti a zdroje skryté.
Len ak MY sa posnažíme,
pozitívne ovplyvníme
všetko, čo nás štve a hatí.
To je pravda! Toto platí.

Prinútiť sa zmeniť žitie
a skvalitniť naše bytie,
máme v rukách každý z nás
my sme zdrojom zla i krás.

Všetko najlepšie v novom 
roku želá Věra Tepličková, 

CVČ Stará Turá

Ctíme tradície
Deti z  2.B triedy sa celý mesiac 
november  pripravovali, vyrá-
bali výrobky, trénovali koledy no 
i tanec. 

10. 12. 2016 sa zúčastnili mest-
ských vianočných trhov, pripra-
vili tvorivé dielničky, kde učili aj 
iné detičky a vyrábali spolu s nimi 
hviezdičky, koledovali, tancovali, 
svoje „hand made“ výrobky predá-
vali. Prežili peknú predvianočnú 
sobotu plnú krojov, zvykov, orieš-
kov, koláčikov, oblátok a medu.

Ďakujem všetkým, ktorí sa 
podieľali na našom druháckom 
jarmoku.

Deti 2.B triedy 
Mgr. Soňa Kotrasová
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NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Seifert, Jaroslav: Mamička • Albom, Mitch: Nestrácajte 
vieru • Jurík, Ľuboš: Dialógy s hviezdami literatúry • Hamzová, 
Mária: Obyčajné šťastie • Šikulová, Veronika: Petrichor • Stern 
Fischerová, Viola: Mengeleho dievča : skutočný príbeh Slovenky, 
ktorá prežila štyri koncentračné tábory Detektívky Bjork, Samuel: 
Sova • Mankell, Henning: Biela levica Náučná literatúra Saniga, 
Miroslav: O prírode veselo i vážne • Kol.: Štúrovci • Graclík, Miroslav: 
Úlomky spomienok (spomienková kniha speváčky a skladateľky 
Mariky Gombitovej) Detská literatúra Janovic, Tomáš: Zažmúr 
očká (veršíky pre najmenších) • Beer, Hans de: Ako sa medvedík 
stratil a ako sa našiel • Bendová, Krista: Osmijanko rozpráva 8x8=64 
nových rozprávok • Futová, Gabriela: Lebo musím!

DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA PREDSTAVENIA

•	20. januára 2017 o 18.00 hod. – koncert skupiny Kandráčovci 
– repertoár skupiny tvorili spočiatku výsostne ľudové piesne, dnes 
je to skôr pôvodná ľudová melodika pretavená do svojrázneho 
etno-prevedenia. Koncerty sú doplnené nezameniteľným sprie-
vodným slovom. Vstupné: 10,- a 11,- €

ZÁJAZDY
•	28. mája 2017 – autobusový zájazd do Športovej haly v Nitre 

na rozlúčku s muzikálom Jesus Christ Superstar – najdokona-
lejší muzikál všetkých čias, ktorý prešiel celý svet a hral sa na 
najväčšch muzikálových scénach. Réžia: Ján Ďurovčík; účinkujú: 
Patrik Vykočil, Janko Slezák, Ivan Tásler a IMT Smile, Katarína 
Hasprová, Nela Pocisková a mnohí ďalší. Cenu oznámime doda-
točne. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili čo najskôr.

VÝSTAVA
• Sladký život včely – výstava bola otvorená pri príležitosti 

Vianočného trhu, bude otvorená ešte i v januári, a to v termíne 
9. - 13. 1. 2017 v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod. Kľúče je 
potrebné vyžiadať si na sekretariáte Domu kultúry Javorina, prí-
padne na vrátnici!

KURZY
Pre všetkých kreatívnych a tvorivých ľudí pripravuje Dom kultúry 
Javorina kurzy:

•	Základy šitia na stroji / Šitie pre radosť – február / marec 2017 

•	Zdobenie kraslíc – marec / apríl 2017

•	RAWarenie – apríl 2017

•	Kurz fotografie – máj 2017!

Predaj vstupeniek, zájazdov, kurzov a bližšie informácie 
v kancelárii DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

OZNAM
Dom kultúry Javorina oznamuje, že z dôvodu čerpania 

dovoleniek bude v pondelok 2. januára zatvorený. 
Znovu otvorený bude od utorka 3. januára 2017.

Národná transfúzna služba SR
organizuje odber krvi 17. januára 
2017 od 8.00 do 10.00 hod. v Dome 
kultúry Javorina Stará Turá.
Darovanie krvi je prejav ľudskosti 
a spolupatričnosti.

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

18. februára 2017.
Hudba: Trend 

Vstupenky 15 EUR (večera + 1/2 fľaše vína) si 
môžete zakúpiť u E. Adámkovej, tel. 0908 748 983, 
alebo na sekretariáte Domu Kultúry Javorina Stará 

Turá, tel. 032/776 33 66.

Príjemné posedenie pri knihách Ivany Klein
Bol piatok, sychravý jesenný pod-
večer ako stvorený na stretnu-
tie s  priateľmi pri káve či čajíku. 
V kaviarni DK Javorina Stará Turá 
sa zažali malé, už skoro adventné 
svetielka a  miestnosť sa pomaly 
zaplnila do posledného miesta. 
Bola stretnutím autorky kníh Ivany 
Klein s čitateľmi a dobrou literatú-
rou. Toto stretnutie zorganizovala 
Mestská knižnica Kristíny Royovej. 
„Domov je chladná voda v zarose-
nom džbáne. Domov sú ruky, polo-
žené na stole, v nedeľnom tichu, po 
práci, prázdne a čakajúce, rozhodu-
júce, jediné, ktoré vytvárajú dejiny. 
Domov sú ruky, na ktorých smieš 
plakať“. Dovolila som si použiť slová 

Miroslava Válka a cítili sme sa tu 
ako doma. Naše mesto Stará Turá 
rodisko mnohých z nás, je bohaté 
históriou, osobnosťami, ktoré tu 
žili, ale i malebným prostredím. Žije 
a pôsobí tu i veľa dobrých spisova-
teľov. Časy minulé, významné osob-
nosti zachytili vo svojich dielach 
naši rodáci manželia p. Ing. Gustáv 
Rumánek a  p. Mgr. Elena Mária 
Rumánková, p. Ing. Eva Tomisová, 
p. PhDr, Jarmila Slezáčková, p. 
Vilma Truhlíková a  mnohí ďalší. 
Je to veľmi záslužná činnosť pre 
budúce generácie. Ku mladším 
autorkám patrí úspešná autorka 
románov Martina Monošová, ktorá 
nám vo svojich dielach približuje 

MES T SKÁ KNIŽNICA 
PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA NA ROK 2017

10. 2. Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! (tematické čítanie v spolupráci so ZŠ)

Marec
Besedy pre materské a základné školy – oboznámenie najmenších so 
spisovateľmi, ich tvorbou  a starostlivosťou o knihy

13. – 19. 3. Týždeň slovenských knižníc  

31. 3. Noc s Andersenom – tradičné rozprávkové dobrodružstvo plné súťaží a hier

7. 4. Burza kníh a časopisov

12. 4. Tradície Veľkej noci (rozprávanie spojené s tvorbou pre najmenších)

11. 7. Improvizované divadelné predstavenie rozprávky na Námestí Slobody

15. 8. Improvizované divadelné predstavenie rozprávky na Námestí Slobody

5. 9. Beseda so spisovateľom

8. 11. Čarovný večer s rozprávkou  

1. 12. Zimný slnovrat a Vianoce (výstava kníh s tematikou zimy)

11. – 15. 
12.

Rozprávanie o Vianociach spojené s výrobou dekorácií a zdobením 
stromčeka      

1x mesačne  
Návštevy v DOS (výmena kníh a časopisov spoj so zážitkovým rozprávaním 
– jar, úcta k starším...)
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
K tvojmu hrobu kvety položíme 
a v tichosti na Teba spomíname. 

Dňa 8.1.2017 uplynie 10 
rokov, čo nás navždy opus-
til vo veku 63 rokov, náš 
manžel, otec, dedko Anton 
BUBENÍK. 

S láskou spomínajú 
manželka, synovia 

Libor, Marián a Martin s rodinami. 

•
Dňa 1.12.2016 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil, náš 
otec a dedko Emil HERÁK. 

S láskou spomína 
celá rodina. 

•
Odišiel si tíško nie si medzi nami, 

no v našich srdciach stále ostaneš s nami. 

Ďakujeme všetkým kolegom, 
priateľom známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našim 
synom Mariánom SAME-
KOM dňa 25.11.2016. 
V najťažších chvíľach ste 
sa snažili zmierniť náš 

veľký žiaľ. Veľmi si to vážime a ešte raz Vám 
ďakujeme. Veľké Ďakujeme za dôstojnú 
rozlúčku patrí pánovi farárovi Mgr. Rado-
mírovi Vařákovi. Taktiež ďakujeme všetkým 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

S láskou spomínajú rodičia, sestra, 
bratranci s rodinami a ostatná rodina. 

•
Dňa 6.2.2016 sme si pri-
pomenuli nedožité 70-te 
narodeniny mojej manželky, 
mamičky a babičky 
Zdenky PRIBIŠOVEJ. 
Zároveň sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia deň 

25.11.2016, kedy nás pre chorobu navždy 
opustila. 

S láskou a úctou spomínajú manžel, 
syn s manželkou a vnúčik Samuško.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 

Zostali spomienky a odkaz jediný, 
veľmi nám chýbaš v kruhu našej rodiny.

Dňa 11.12.2016 uplynuli 3 
roky, čo nás navždy opustil 
náš blízky Juraj DUREC.

•
Na krídlach anjelov vzlietla vdiaľ, 

necíti bolesť, necíti žiaľ. 
Necíti života muky, 

tam v diaľke ju objali Pánove ruky. 
Trpkosť osudu, tá ju už nemučí 
našla pokoj v nebeskom náručí. 

Dňa 7.1.2017 si pripomí-
name 1. výročie od smrti 
našej drahej mamy, 
babičky a prababičky 
Márie JEŽOVEJ. 

S láskou spomínajú 
dcéry s rodinami.

•
So smútkom v srdci sme si 
dňa 2. januára 2017 pri-
pomenuli 3. výročie, odkedy 
nás navždy opustil náš otec 
a dedo Ivan DRŠKA.

•
Dňa 14.1.2017 si pripome-
nieme 6. výročie smrti 
našej milovanej manželky, 
matky, babičky a praba-
bičky Anky PEŠKOVEJ. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej prosím tichú spomienku. 

Ďakujeme.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel a dcéry s rodinami. 

V januári 
uplynie 6 
rokov od 
s m r t i 
n a š e j 
m a m y 
Alžbety 

KOŠTIALOVEJ a 11 rokov od smrti nášho 
otca Pavla KOŠTIALA. 

S láskou a úctou na nich spomínajú 
dcéry a syn s rodinami.

•
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, ale 

v našich srdciach žije stále s nami. 

Dňa 19.1.2017 uplynie 6. 
rokov od úmrtia Jána 
ŠURINU zo Starej Turej. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou 
spomína 

manželka s rodinou. 

Života kniha zavrela sa, klesli ruky 
pracovité, 

stíchli srdcia unavené. 
Osud Vám nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budete navždy žiť. 

Dňa 9.1.2017 
uplynie 5 
rokov, čo 
nás navždy 
o p u s t i l i 
naši blízky 
M á r i a 

DURCOVÁ a Radovan VISKUP. 

S láskou spomína celá rodina.  

•
Dňa 17.12.2016 sme si 
pripomenuli prvé výročie 
úmrtia našej mamy, 
babičky a prababičky Anny 
NAĎOVEJ.

S láskou spomína 
celá rodina.

Matričné okienko
Idú spoločným 
životom
Patrik Brázdil z Nových Zámkov 
a Lucia Pribišová zo Starej Turej, 
Pavel Chrenčík zo Starej Turej 
a Ing. Zuzana Pastuchová zo 
Starej Turej

Posledné rozlúčky
Miroslav Michalec, Ing. Milan 
Stančík, Oľga Hudcovicová, 
Marian Samek, Vladislav Samek, 
Milan Cibulka, Ing. Jana Naďová, 
Ján Kollár

Zoznam jubilantov 
za mesiac 

JANUÁR 2017
Milan Durec, Anna Hluchá, 
Gustáv Jankovič, Anna 
Hvoždarová, Mária Lukáčová, 
Anna Príbišová, Ing. Vladislav 
Mikláš, Oľga Žoldáková, 
Bohuslav Šedovič, Emília 
Kýšková, Ing. Jaroslav Bača, 
Elena Stančíková, Marta 
Hulmanová, Margita Druková, 
Ondrej Benes, Elena Černá, 
Cecília Červeňanská, Oľga 
Trgalová, Otokar Martišovič, 
Ján Minárech, Alžbeta Lachová, 
Marta Boledovičová, Anton 
Podhradský, Pavel Hornáček, 
Jarmila Príbišová, Ľudmila 
Pilátová, Miroslav Valenčík, 
Emília Kadlecová, Oľga 
Andová, Bohuš Bača, Emília 
Kováčová, Jaromír Solovic, 
Vlasta Koštialová, Ing. Ján 
Zelko, Alžbeta Dolníková, Anna 
Zemanová, Anna Nemcová, Emil 
Medňanský, Emília Vychlopnová, 
Anastázia Ukropcová, Oľga 
Horáková, Ing. Tibor Michalička, 
Oľga Nemcová, Emília Durcová, 
Alžbeta Vrkočová, Mária 
Dornáková, Emília Tučková, 
Alžbeta Hluchá

Smútočné spomienky sú uverejňované výhradne na žiadosť pozostalých a preto redakcia uverejňuje všetky dodané smútočné oznámenia bez úprav a bezplatne!

každodenný život svojej generácie. 
Pre napísanie knihy je potrebný 
talent i  veľká usilovnosť. Jednou 
z najmladších je Ivana Klein, ktorá 
bola naším hosťom. Vyštudovala 
univerzitu v Trnave, odbor germa-
nistika a  slovenský jazyk. Pracuje 
ako učiteľka. V  súčasnosti je na 
materskej dovolenke a  venuje sa 
malému synčekovi. Vyšli jej tri 
romány. Prvotinou je Zlatá kreditka. 
Je to príbeh o hľadaní lásky a šťastia. 
Lila musí prejsť veľa prekážok, kým 
dôjde k vytúženému cieľu. Druhým 
dielom je román s  kriminálnou 
zápletkou Milujem ťa na smrť. Kniha 
má napínavý dej, rýchly spád i neča-
kané rozuzlenie. Prečítala som ju za 

odpoludnie jedným dychom. Zatiaľ 
v  poslednom diele Chyť si svoje 
šťastie zanietená študentka litera-
túry rieši bežné problémy, ktoré 
prináša život, komplikovaný vzťah 
s matkou i dramatické 
okolnosti na dovo-
lenke v Egypte. Ivana 
Klein píše pod pseu-
donymom, prečo je to 
tak, nám už povedala 
sama. Odpovedala 
nám na zvedavé 
otázky. O  svojich 
prvých poviedkach, 
inšpirácii mamou 
(ktorá je tiež učiteľkou 
slovenčiny) a vzbudila 

k nej lásku k literatúre. O detstve, 
keď jej milovaný deduško predpo-
vedal, že napíše knihu. Tento sen sa 
jej splnil. Rozprávali sme sa o ceste, 
ktorá vedie k  vytvoreniu knihy - 

od myšlienky, keď sa 
zrodí námet, napísa-
nie, zadanie rukopisu 
do vydavateľstva až 
kým sa kniha dostane 
k  čitateľovi. Nakoľko 
je autorka inšpirovaná 
skutočnosťou, kedy 
najradšej tvorí. Vo 
svojich dielach sa vždy 
snaží o  to, aby nám 
kniha okrem zábavy, či 
napätia, ktorý prináša 

dej, mala čo povedať, bola pre nás 
motiváciou, zobrali sme si z nej pou-
čenie. Rozprávanie nám spestrili 
sestry Drgoncové z  Lubine, ktoré 
nám zaspievali. Jedna z nich nielen 
pekne spieva, ale ju i jej p. učiteľka 
Ivana Klein inšpirovala k napísaniu 
románu a  vydala sa na podobnú 
dráhu ako ona. Ivanka Klein Vidová 
si popri milých materských povin-
nostiach nájde čas i na svoju veľkú 
záľubu literatúru. Neprezradila 
nám, na čom pracuje, ale už teraz 
sa tešíme na ďalšiu dobrú knihu. 
Želáme jej veľa, veľa zdravia, radosti 
v rodinnom kruhu, tvorivých nápa-
dov a spokojných čitateľov.

Eva Nováčiková
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Vianočný koncert Základnej umeleckej školy v Starej Turej
Dňa 13.decembra 2016 nám 
žiaci a pedagógovia hudobné-
ho odboru Základnej umeleckej 
školy v Starej Turej opäť pripra-
vili slávnostný Vianočný koncert. 
Podieľalo sa na ňom 41 účinku-
júcich detí a 9 pedagógov.

Pestrú paletu skladieb od rôz-
nych skladateľov a  z  rôznych 
období, sme si mohli tento-
krát vypočuť v  priestore evan-
jelického kostola. Zazneli 
melódie slávnostné, veľkolepé 
a radostné, ale i pokojné a medi-
tatívne. Avšak všetky skladby 

sa  tematicky viazali k adventu 
a k Vianociam.

Vianočný koncert otvoril slá-
čikový orchester pod vedením 
pani učiteľky Márie Bodnárovej, 
DiS.art.  Vypočuli sme si 
skladby ako Prelúdiom z omše 
Tédeum od M. A. Charpentiera, 
Largo z  opery Xerxes od 
Georga Fridricha Händela 
alebo Áriu  C – dur od Johanna 
Sebastiana Bacha. Mohutné tóny 
organu  rozozvučal žiak Juraj 
Sobotka. Krásne sviatky pri-
šiel zaželať aj Detský folklórny 
súbor  Turanček pod vedením 

pána učiteľa MgA. Michala 
Stískala, v podobe vznešených 
tónov  Tichej noci a koledy Daj 
Boh šťastia. Programom kon-
certu sprevádzala slovom Mgr. 
Katarína Medňanská.

Slávnostný koncert ukončila 
skladba plná nádeje o  budúc-
nosti ľudstva, ktorú zhudobnil 
Ludwig van Beethoven- Óda na 
radosť. 

„Tvoje kúzla spoja zasa, čo 
rozdelil svet i  čas, celé ľudstvo 
pobratá sa tam, kde krídla pre-
stieraš…” Či to nie je práve to 

posolstvo, ktoré nám prináša 
i Dieťa narodené v Betleheme?

Za sviatočnú atmosféru 
a mnohé slová vďaky a pochvaly 
ďakujeme Vám ctení naši poslu-
cháči, ktorí nám zachovávate 
priazeň.

Touto cestou sa chceme zo 
srdca poďakovať evanjelickému 
cirkevnému zboru v Starej Turej 
za ústretovosť a možnosť ponúk-
nuť poslucháčovi hudobný ume-
lecký zážitok. 

ZUŠ Stará Turá

Od flauty k trúbke alebo ako to s dychovými nástrojmi vlastne je
Dňa 23.11.2016 sme sa s dvoma žiakmi našej školy, ktorí navštevujú odbor zobcová flau-
ta, zúčastnili celoslovenskej súťaže Čarovná flauta, ktorú organizuje ZUŠ Nižná. Táto 
súťaž nám nie je neznáma, nakoľko sme sa jej už viackrát nielen zúčastnili, ale získali aj 
popredné umiestnenia. 

Tento rok v nej súťažili naši najmladší žiaci, 
Ondrejko Stuchlý a Hanička Železníková.  
Hanička Železníková, žiačka tretieho 
ročníka 1. časti,  bola ocenená porotou 
Čestným uznaním. V súťaži boli zapojení 
žiaci z celého Slovenska, čím bolo možné 
porovnať si naše silné i slabšie stránky a tým 
prispieť k cieľavedomej a odhodlanej práci 
so žiakmi. 

V  tomto roku navštevuje ZUŠ Stará 
Turá spolu 29 žiakov dychového oddelenia. 
Pôsobia v  rôznych komorných zoskupe-
niach, hrajú v sláčikovom orchestri a taktiež 
v modernej kapele. V predvianočnom čase 
ich vystúpenia môžeme vidieť aj na tried-
nych besiedkach jednotlivých pedagógov, či 
na vianočnom koncerte 13.decembra 2016 
v evanjelickom kostole v Starej Turej.

A  ako to vlastne s  týmito dychovými 

nástrojmi v skutočnosti je? 
Celú skupinu dychových nástrojov 

môžeme rozdeliť na dve základné sku-
piny. Drevené dychové a plechové dychové 
nástroje. Pri drevených dychových nástro-
joch, medzi ktoré radíme zobcovú flautu, 
flautu priečnu, klarinet, saxofón, hoboj a i. sa 
tón tvorí nárazom vzduchu na hranu otvoru 
alebo rozkmitaním plátku. Pri plechových 
dychových  nástrojoch, ako trúbka, pozauna, 
tuba, tón vzniká rozochvením stĺpca vzdu-
chu pomocou pier hráča.

Štúdiu na týchto nástrojoch predchádza 
však trošku dlhšia cesta. Po prijatí žiaka do 
hudobného odboru  ZUŠ vo veku 6 rokov je 
fyzická vyspelosť nepostačujúca a preto žiak 
začína s výučbou v hre na menší nástroj, a to 
sopránovú  zobcovú flautu. 

Počas hry na tieto flautičky žiak dospieva 
a potom, približne od veku 11-12 rokov, si 
môže vybrať z veľkej škály či už drevených 
alebo plechových dychových nástrojov, kto-
rých štúdium na ZUŠ je možné.

Ing. arch. Alexandra Klimeková
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Vychutnali sme si 
benefičný koncert 
Nadácie ŽIVOT
Tak, ako to má nadácia v názve, život a životné príbehy sa i s jej 
pomocou dokážu pohnúť  správnym smerom. Ušľachtilé myšlienky 
darcovstva v prospech charitatívnej činnosti, podpory neziskových 
aktivít a v snahe zlepšovania kvality života obyvateľov nášho mesta 
sa stali neoddeliteľnou súčasťou Nadácie ŽIVOT. 

Je to až neuveriteľné, ale pod-
porovať a  rozvíjať činnosti 
v oblasti kultúry, športu, školstva 
a  životného prostredia, pomá-
hať chorým  a  ľuďom v  núdzi 
zabezpečuje nadácia už celých 
20 rokov. Od roku 1996, kedy 
sa datuje vznik, pomohla svoj-
imi nezištnými skutkami mno-
hým občanom mesta Stará Turá 
a  stala sa súčasťou ich života. 
A  aj vďaka štedrým prispieva-
teľom formou odvodu podielu 
2 % zo zaplatenej dane a dotá-
cie 2000 EUR  od mesta Stará 
Turá mohla nadácia v roku 2016 
rozdeliť 9065 EUR v dvoch gran-
tových kolách  projektov.  Naša 
nadácia bola úspešná i v rámci 
Zamestnaneckého grantového 
programu, ktorého vyhlaso-
vateľom bola ČSOB nadácia, 
Bratislava a  bolo nám poskyt-
nutých 3000 EUR za účelom 
realizácie projektu Otvorená 
náruč. Na úhradu liečebných 
a rehabilitačných  pobytov detí 
z nášho mesta nadácia poskytla 
účelové dary vo výške 38 000 
EUR. Či už je pomoc na strane 
obdarovaných alebo zo strany 

prispievateľov, hlavnou myšlien-
kou je pomáhať. Tak tomu bolo 
i v nedeľu 4. decembra. 

V  Dome kultúry vystúpili 
detičky z materskej školy, zák-
ladnej umeleckej školy, základ-
nej školy a centra voľného času 
v benefičnom podujatí, ktorý bol 
nádherným poďakovaním za 
celoročnú prácu nadácie. Duch 
vianočných sviatkov bol prí-
tomný počas celého programu, 
kde sa tancovalo, spievalo, reci-
tovalo a nechýbala ani povestná 
rozprávka Perinbaba. 

Na doskách, ktoré zname-
najú svet sa počas predstavenia 
objavila i vzácna osoba, ktorá je 
s existenciou nadácie úzko spätá. 
Členka správnej rady Nadácie 

Život PhDr. Věra Tepličková 
privítala na pódiu jedného zo 
zakladateľov nadácie pána Doc. 
Ing. Juraja Borovského, PhD., 
a  súčasne sa mu poďakovala 
za jeho celoživotný prínos pre 
Nadáciu Život a odovzdala oce-
nenie, ktoré si prevzal. Na záver 
si zobral slovo priamo pán 
Borovský, ktorý vyslovil veľké 
poďakovanie všetkým členom 
správnej rady, správcovi, i reví-
zorovi a  poprial nadácii ešte 
mnoho úspešných rokov.

Veľké prekvapenie prišlo 
na záver vystúpenia, kedy za 
melódie Happy Birthday pri-
niesli všetci účastníci veľkú 
tortu k oslave okrúhleho výro-
čia Nadácie Život. Spevom jej 

zaželali mnoho šťastia a  veľa 
rozžiarených tvári ľudí, ktorým 
tak nezištne pomáha. 

I  tieto vianočné sviatky 
Nadácia zorganizovala krásnu 
charitatívnu akciu „Urobme si 
štedrejšie Vianoce“, ktorú pri-
pravili v spolupráci s veriacimi 
Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania, Rímskokatolíckej 
cirkvi a  Materského cen-
tra Žabka. Podujatie, ktorým 
pomohli prežiť bohatšie Vianoce 
osamoteným seniorom a  chu-
dobnejším rodinám s  deťmi. 
Koledníci okrem dobrej nálady, 
ich obdarovali kapustnicou, ovo-
cím, domácim pečivom, slad-
kosťami a drobnými darčekmi. 

Práve preto mi dovoľte 
úprimne poďakovať všetkým, 
ktorí si uvedomujú zmysel nadá-
cie a akoukoľvek sumou pomohli 
či už formou daru alebo odvede-
ním svojich 2% z daní. 

Vážení darcovia, veríme, že 
zachováte svoju priazeň Nadácii 
ŽIVOT aj v ďalších rokoch, pre-
tože sme presvedčení, že „každé“ 
poďakovanie je nový začiatok.   

Ing. Iveta Petrovičová, 
správca nadácie

Mikuláš v kolkárni
Kolkársky klub Stará Turá zorga-
nizoval „mikulášsky turnaj“ pre 
deti  2. B triedy.

Deti hrali, tešili sa z každej 
spadnutej kolky, rátali body 

a nakoniec sa spolu s Mikulášom, 
anjelom a čertom tešili s pekne 
prežitého dopoludnia.

Ďakujeme.
deti 2.B

Majstrovstvá okresu 
Nové Mesto nad Váhom 
v športovej streľbe žiakov
V piatok 9.12.2016 sa v  telo-
cvični na Hurbanovej ulici 
ZŠ v  Starej Turej konali MO 
v  streľbe žiakov. Súťaže sa 
zúčastnili 30 pretekárov zo 
ZŠ Podolie a  ZŠ Stará Turá. 
Je to postupová súťaž až na 
Majstrovstvá Slovenska, ktoré 
budú v marci 2017 v Brezne. 
Na Krajské majstrovstvá postú-
pili  družstvá ml. a st. žiakov zo 
ZŠ Podolie.

V  rámci jednotlivcov 
postupujú aj naši žiaci a  to 

Dominik Truhlík, ako starší 
žiak a  Chudík Marián, ako 
mladší žiak.

Súťaže sa zúčastnili i naši 
najmladší strelci streleckého 
krúžku. Akcia bola finančne 
podporovaná zo štátneho roz-
počtu v rámci nového zákona 
o športe cez SSZ v Bratislave.

Preteky rozhodoval kolek-
tív rozhodcov SK v Starej Turej. 

Tréner Milata Peter
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SLADKÉ MÁMENIE, 
PUNČÍK A VÍNKO VARENÉ...
...prevoňali vianočne vyzdobené Námestie slobody a Dom kultúry 
Javorina na Vianočnom trhu 10. 12. 2016. Tvorili dokonalý kok-
teil s vôňami zabíjačkových špecialít, kapustnice, guláša, cigánskej 
pečienky, lokší, varenej kukurice a iných gurmánskych dobrôt. 

Pre Lesotur bola hračka 
prasátková zabíjačka.
Zohratá partia pánov Leso-
turákov s mäsiarom Rudolfom 
Slimákom a  s  pomocníčkou 
Lenkou Bielikovou ju pružne 
zvládli. Ich jedinečné výrobky 
robili nebíčko v  papuľke. 
A  dražba čerstvého mäska 
umocnila pohodovú atmosféru.   

Remeslo má zlaté dno.
Táto odveká pravda platí aj 
v  súčasnosti. Len trochu inak. 
No ľudia sú stále šikovní. Na 
trhu svoje výrobky ponúkalo 
veľa remeselníkov domácich, 
zblízka i  zďaleka. Nádherné 
vianočné dekorácie a  ozdoby, 
prírodné aj umelé aranžmány, 
textilné, pletené, háčkované, 
paličkované, frivolitkové, vyší-
vané, papierové, patchworkové, 
drôtené, prútené, drevené deko-
rácie a doplnky, sviečky, ručne 
robené mydlá, bižutériu, ume-
leckú, záhradnú, dekoračnú 
a  úžitkovú keramiku, drevené 
hračky a kuchynské pomôcky. 

Boli aj vecičky pre 
mlsné jazýčky.
Med, medovina, medov-
níčky a  iné produkty z  medu, 
oblátky, koláčiky, cukrovinky, 
Skalický trdelník, rôzne druhy 
syrov, sušené ovocie, údenár-
ske výrobky, domáce produkty, 
hospodárske prebytky, kyslá 
kapusta, čalamáda.   

Kapríkom sa nepáči, že 
skončia na pekáči.
Vianočných kaprov tradične pre-
dávali rybári SRZ Stará Turá pod 
vedením Miroslava Blašku.

Na vánočné svátky 
pékli aj oplatky.
Oplatky, nazývané aj „Božie 
telo“, sú tradičným obradným 
jedlom s cirkevnými symbolmi. 
Kedysi ich piekli a roznášali po 
domoch dedinskí učitelia so 
svojimi žiakmi. Mali to zakot-
vené aj v  prijímacej zmluve. 

Táto učiteľova povinnosť bola aj 
sfilmovaná v poviedke Martina 
Kukučína Vianočné oblátky 
v roku 1977. Na trhu ich robila 
Mgr. Monika Ambrušová. 

Ešeše – ešeše, boli 
aj báleše.
Z Paprade. Záviny, mrežovník, 
praclíky a iné koláčiky. Aj teplé 
lievance. Vypekali mama Eva 
Hučková s dcérou Adou.

Tvorivé dielničky pre 
šikovné detičky.
Prebiehali pod vedením Mgr. 
Sone Kotrasovej a  Kataríny 
Vidovej. Vyrábali vianočné deko-
rácie a medovníčky.

Všetci boli veselí v útulnej 
Izbičke starých materí.
Pri jednoducho vyzdobenom 
stromčeku podľa „rukopisu“ 
minulosti bolo celý deň krásne 
rušno. Domáca gazdiná pani 
Jitka Durcová srdečne uvítala 
každého návštevníka podľa sta-
rého „hosť do domu, Boh do 
domu.“ Aj ponúkla vlastnoručne 
napečeným štedrákom a inými 

koláčikmi. Ľudia besedovali pri 
horiacej sviečke za bohato pre-
stretým dubovým stolom plnom 
dobrôt. Vyspevovali pri živej 
muzičke, ktorú tvorili Mária 
Kozáková z  Hrašného s  heli-
gónkou, Marián Biesik s  har-
monikou, Jozef Dedík, chalupár 
z Kostolného a Lukas Kadlečík 
s ozembuchmi. Túto starodávnu 
atmosféru si prišlo vychutnať 
aj vedenie nášho mesta Ing. 
Anna Halinárová a Bc. Zuzana 
Zigová so starostkou z  dru-
žobných Kunovíc Mgr. Ivanou 
Majíčkovou. A  kunovicko-sta-
roturiansku družbu sem prišli 
utužiť i páni z kunovického spe-
váckeho zboru.

Všetci by sme chceli 
mať sladký život včely.
To je zložité. Ale jednoduché 

bolo vzhliadnuť v DK Javorina 
výstavu Sladký život včely. 
Zorganizoval ju DK Javorina 
so staroturianskym zväzom 
včelárov a  Včelárskou pase-
kou v  Kráľovej pri Senci. 
Zhromaždila informácie o histó-
rii včelárstva všeobecne aj kon-
krétne o Starej Turej, o včelích 
produktoch, ich využití a blaho-
dárnych účinkoch a množstvo 
včelárskych pomôcok.   

 „Jednou v roce na Vánoce 
strejda housle popadne. 
Jeho vinou se z nich 
linou tóny záhadné...“
Tak sa spieva v 54-ročnej známej 
vtipnej českej piesni Jaromíra 
Vomáčku a  Zdenka Borovca 
z roku 1962. Na Vianočnom trhu 
na pódiu na námestí „popadla“ 
okrem husieľ aj basu a  klari-
net staroturianska ĽH Poľun. 

„Nelinuli“ sa z nich záhadné tóny. 
Ale nádherné ľudové a vianočné 
piesne. Okrem nich vystúpili deti 
z DFS Turanček a DFS Selčanka 
od Trenčína s vianočnými pies-
ňami a zvykmi. Mohutné hlasy 
rozbalil Mužský spevácky zbor 
z  družobných Kunovíc. Záver 
patril speváčikom detského 
zboru z  OZ Sluha Stará Turá 
Lastovičky pod vedením pani 
Janky Feríkovej. Bodku za pek-
nou akciou urobili 198 - ročnou 
vianočnou hymnou „Tichá noc“. 
Tú sme s nimi spievali všetci.

Taký bohatý a veselý 
bol Vianočný trh vďaka 

DK Javorina, mestu Stará Turá, 
LESOTURU a Technickým 
službám mesta Stará Turá.

Text a foto: Mgr. Elena Rubaninská  

Posedenie v izbičke starých materí. 
Zľava Mgr. Ivana Majíčková, Jitka 

Durcová, Ing.Anna Halinárová.
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BABINEC v Hoteli Lipa
Poviete si, že nič nové pod slnkom. To poznáme. Veď babinec je všade, kde sa stretne 
viacej žien pohromade. A varia, rodia, predbiehajú sa v šikovnosti, ohovárajú mužov 
a svokry...A to môže byť hocikedy a hocikde. Len tak „na počkanie“. Možno. Ale tento 
staroturiansky Babinec bol z iného súdka. 

Taký názov nieslo v poradí druhé krásne 
stretnutie žien so ženami o ženách pre ženy. 
Zorganizoval ho 1. decembra 2016 v tichom 
adventnom období vo svojich priestoroch 
Hotel Lipa Stará Turá. Žiadne hlavy v kope 
a šu – šu – šu ohováranie. Vianočne vyzdo-
bená lipová sála slúžila na samé rozumné, 
zaujímavé, inšpiratívne babské veci. 
Podujatie fundovane slovom sprevádzala 
moderátorka RTVS Karin Majtánová, prvá 
Miss Slovensko 1993. Vyspovedala všetky 
dámy s vystavovanými produktmi a aktivi-
tami pre ženy. 

Pani Janka Strížencová z Trenčína ako 
poradkyňa osobného rozvoja vysvetlila pod-
statu metódy „one brain“, poskytla veľa cen-
ných rád na udržanie si osobnej rovnováhy. 
Zdôraznila, že najdôležitejšie je počúvať svoj 
vnútorný hlas, svoju intuíciu. A že dopredu 
nás posúvajú aj negatívne skúsenosti.

Pani Irena Gábrišová z Bratislavy pred-
stavila ručne vyrobené doplnky rôznymi 
technikami. Rifliam dáva druhú šancu tak, 
že vyrába z nich náhrdelníky. Ďalej vyrába 
handričkové tekvičky, ozdoby z konárikov, 
šušiek...Jedným slovom recykluje zanedba-
teľné veci. Inšpiráciu v minulosti nadobudla 
na Ukrajine a v USA.

Pani Ing. Marta Filová zo Žiliny pred-
stavila originálne šperky zo strieborného 
drôtu a kameňov polodrahokamov. Ako 50 

- ročnej jej dal na nejakej výstave istý starý 
pán šperkár do rúk kus drôtu a  povedal: 

“Dievča, rob!“ A dievča robí 21 rokov.
Pani Mgr. Martina Bakošová z Myjavy 

prestavila svoj Miš Maš Ateliér. Niekedy 
začínala s renováciou nábytku. Teraz ručne 

vyrába netradičné nápadné náušnice, inú 
bižutériu, bytové dekorácie. Spolu s  pani 
Annou Farbákovou vedie obchod s  dám-
skou obuvou, oblečením a doplnkami. Teraz 
modelky urobili módnu prehliadku ich oble-
čenia, kabeliek, topánok, doplnkov.

Aromaterapeutka pani Ing. Eva 
Dúbravčíková zo Starej Turej predstavila 
pôsobenie blahodárnych účinkov esenci-
álnych olejov na zmysly, telo, detoxikáciu 
organizmu, domácnosť. Na dobrú náladu 
doporučila oleje zo všetkých citrusov.

Pani Hana Kučíková predstavila fran-
cúzsku rastlinnú kozmetiku Yves Rocher.

Terapiu formou písania kníh doporučila 
vyštudovaná psychologička, slovenská spi-
sovateľka Adriana Macháčová, autorka 12 
románov. Písať začala ako 13 – ročná vďaka 
smútku, ktorý prežila z  rozvodu rodičov. 
Každú knihu, nielen svoju, považuje za 
šperk do každej knižnice, čítanie za emo-
cionálne vyčistenie duše a esenciálne oleje. 
Príbehy svojich hrdinov si vymýšľa. Určite sa 
niekomu neúmyselne trafí do života. Rada 
upratuje a varí, nerada pečie a žehlí. A tiež 
má dvoch mnohým známych spoločníkov – 

„sa to“ a „šak potom“. Predstavila svoju knihu 
„Keď láska zabíja“ a poskytla aj autogramiádu. 

Pani Alena Vrábliková predstavila dám-
ske spoločenské oblečenie svojho butiku 
Klassik mode. Módnym trendom je čierna, 
vyšívaná čipka a hlavne to, čo ktorej dáme 
pristane. Hitom tejto sezóny sú kvety.

Pani Dáša Mlynková predstavila nový 
systém cvičenia na prístroji na formova-
nie postavy „Body High Tech tréning“. 20 

– minútové cvičenie na prístroji sa rovná 

1,5 – hodinovému cvičeniu v  posilňovni 
a 5 – minútovej masáži. Tento prístroj bol 
pôvodne navrhnutý pre kozmonautov. Treba 
na ňom cvičiť 2 – krát do týždňa. Výsledok 
sa dostaví po 5. cvičení. Ale to je len 15% 
úspechu. Zvyšných 85% treba dotvoriť vhod-
nou stravou.

Šéfkuchár Hotela Lipa Tomáš Oprchal 
s  kuchárom Marekom Struhárom ponú-
kli na ochutnanie peny na bielom pečive 

– z údeného pstruha, cícerovú a cviklovú. 
Každá pozostávala z  3 zložiek. Chutili 
výborne. Podobne ako rôzne koláčiky, 
kávička, čajík, vínko.

A výborne chutili aj lahodné tóny gitary 
učiteľa ZUŠ Stará Turá Mareka Kutláka. 
Zahral 1., 4. a 5. časť zo zbierky 5 prelúdií 
Cinco Preludios súčasne žijúceho argentín-
skeho gitarového skladateľa menom Maximo 
Diego Pujol (nar. 1957). Názvy častí Preludio 
Rockero, Curda Tangueada a Candombe en 
mi.

Veru to bola pekná vec 
ten turanský Babinec.

Text a foto: Mgr. Elena Rubaninská

Zľava Karin Majtánová, Adriana 
Macháčová, Michal Hruška (prevádzkový 

manažér Lipy), Mgr.Nina Haverová 
(marketingová manažérka Lipy)

Prezentácia kníh staroturianskeho 
autora Gustáva Rumánka
31. októbra 2016 sa v Dome kultúry Javo-
rina Stará Turá stretli priaznivci literatúry, 
priatelia a známi Ing. Gustáva Rumánka, 
aby spoločne uviedli do života jeho ďalšie 
dve literárne diela.

V tomto čase práve  vrcholila jeseň so svoj-
imi krásnymi farebnými scenériami,  obdo-
bie príznačné zberom úrody.  Obrazne sa 
dá povedať, že i Ing. Rumánek zberal plody 
svojej práce, čo signalizuje výstižný názov  
Karpatobranie. Je to už jeho 7. zbierka básní. 

Autor sa vo svojej tvorbe nevenuje len 
poézií, ale i faktografickej tvorbe. Svoj čas 
na dôchodku venuje neustálemu zberu 

informácií o  významných osobnostiach, 
ktoré boli akoukoľvek formou späté so 
Starou Turou. Jeho záber je široký.  V knihe 
K  métam najvyšším sa zameral na život 
a úspechy vojenského diplomatického čini-
teľa a priemyselníka, rodáka zo Starej Turej 
Johna Slezáka. 

Obidve diela priblížili recitáciou 
básní a  čítaním úryvkov z  prezentovanej 
knihy Mgr. Anna Chmúrová, p. Marta 
Adamusová a  Mgr. Katarína Medňanská.  
Atmosféru slávnostnej chvíle, kedy primá-
torka mesta Ing. Anna Halinárová uviedla 
obidve knihy do života, umocnili svojimi 
hudobnými blokmi Mgr. Andrea Borovská 

a MgA. Michal Stískal. 
Zaujímavým bolo vystúpenie samotného 

pisateľa, ktorý návštevníkom priblížil, ako sa 
rodili jeho najnovšie literárne diela. 

V závere stretnutia prítomní  poblahože-
lali autorovi a popriali najmä pevné zdravie 
a veľa tvorivých síl.

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina Stará Turá
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A-mužstvo futbalového 
klubu Starej Turej hodnotí 
jeho tréner Patrik Krajčovic
V závere roku 2016, kedy sa futbalové mužstvá chystajú na odpoči-
nok a vydýchnutie po náročnej sezóne, sa nám podarilo zastihnúť 
nového trénera A-mužstva mužov MFK Stará Turá, Patrika Krajčo-
vica a vyspovedať ho, ako hodnotí polrok na lavičke aktuálne 14. 
mužstva tabuľky 5. ligy – SEVER. Stretnutie prebehlo v príjemnej 
atmosfére a ochotne sa s nami podelil o svoje dojmy a plány.

• K mužstvu ste prišili pred jesennou časťou 
sezóny 2016/2017, prekvapilo Vás niečím nové 
prostredie?
Na Starej Turej  ma milo prekvapili výborné tré-
ningové podmienky ako aj krásny športový areál. 
Šatne a ostatné priestory pod tribúnou sú krásne 
zrekonštruované, k  dispozícii máme všetky 
potrebné tréningové pomôcky a novo vybudo-
vané ihrisko s umelou trávou. Taktiež ľudia okolo 
mužstva pracujú s veľkým nadšením. Myslím si, 
že na Starej Turej máme najlepšie zázemie zo všet-
kých účastníkov V. ligy sever. Naopak nemilo ma 
prekvapil absolútny nezáujem fanúšikov o futbal. 
Viem, že za posledné roky neboli ideálne výsledky, 
ale aj tak si myslím, že Stará Turá je dosť veľké 
mesto na to, aby na naše zápasy chodilo oveľa 
viac divákov.

• Trénovali ste mužstvá v  nižších oblastných 
súťažiach, je táto súťaž náročnejšia na prípravu 
z pohľadu trénera?
V nižších oblastných súťažiach sa hrá viac živelne, 
hra nie je tak organizovaná a tým pádom sa v hre 
vyskytuje aj viac chýb. Čo sa týka piatej ligy, tak 
tu hrá viac hráčov, ktorí majú skúsenosti z vyšších 
súťaží, čiže hrá sa omnoho taktickejšie. Taktiež 
všetky činnosti sa robia vo väčšej rýchlosti a pres-
nosti. Preto aj tréner sa musí viac zameriavať na 
taktickú pripravenosť mužstva ako aj na zdoko-
naľovanie všetkých futbalových zručností hráčov, 
ktorí sú na vyššej úrovni ako hráči v oblastných 
súťažiach.

• Vieme, že podmienky hlavne ekonomické nie 
sú priaznivé pre mnohé kluby, výnimkou nie je 
ani MFK Stará Turá, ale pred sezónou sa poda-
rilo posilniť mužstvo. Aký bol prínos týchto 
hráčov? 
V prvom rade treba povedať, že pred mojím prí-
chodom bol na Starej Turej veľmi úzky hráčsky 
káder. Podarilo sa nám káder rozšíriť o hráčov, 
ktorí majú chuť reprezentovať MFK. Všetci hráči, 
ktorí prišli, tak sú pre náš klub prínosom. Keďže 
ide väčšinou o hráčov, ktorí hrali nižšie súťaže 
a o hráčov mladých, tak potrebujú troška trpez-
livosti, aby sa adaptovali v nových podmienkach. 
Ale na všetkých je vidieť výkonnostný progres. 
Ja len verím, že aj naďalej budú napredovať a že 
čoskoro sa stanú lídrami mužstva.

• Pán tréner ako by ste zhodnotil posledný zápas 
jesennej časti, ktorý sme odohrali v susednej 
obci Podolie a nešťastne prehrali 1:0?
Posledný zápas jesennej časti sme si nezaslúžili 
prehrať. Aj keď sme nepodali optimálny výkon, 
tak sme neboli slabší ako náš súper. V zápase sme 
pôsobili o  trocha viac futbalovejšie ako súper, 
škoda však, že sme opäť nevyužili naše gólové 
príležitosti. Nerád sa vyjadrujem k  výkonom 
rozhodcov, ale aj nestrannému pozorovateľovi 

muselo byť jasné, že najmä postranný rozhodco-
via nie sú naklonený k tomu, aby sme v Podolí 
bodovali a viac krát svojim nesprávnym verdik-
tom zastavili našu sľubnú akciu. Žiaľ, rozhodcovia 
sú najväčšou slabinou V. ligy. Nepomohlo nám 
ani to, že celý zápas sa hral v nefutbalových pod-
mienkach vo veľmi chladnom a veternom počasí 
bez podávačov lôpt čo spôsobilo to, že sme sa 
nemohli dostať do požadovaného tempa. Tento 
stav naopak vyhovoval nášmu súperovi. 

• Ako hodnotíte celkovo ukončenú jesennú 
časť sezóny 2016/2017 a priebežné 14. miesto 
v tabuľke?
V prvom rade chcem hráčov pochváliť za prí-
stup k tréningovému procesu, kde sme nemali 
žiaden problém v prístupe hráčov alebo v moti-
vácií. Hráči chodili na tréningy aj  v dostatočnom 
počte. Rezervy sme mali iba v prenesení nacvi-
čených herných situácií z tréningového procesu 
do zápasov. 

Čo sa týka bodov a umiestnenia, tak pred 
jesennou časťou sme si dali cieľ získať dvadsať 
bodov. Cieľ sme nesplnili. Hlavným dôvodom 
bolo premieňanie gólových príležitostí. Tie si 
vieme vypracovať ale aj tie 100 percentné nedoká-
žeme využiť. Následkom toho nám 
klesalo sebavedomie a potupne sa 
od nás odklonilo aj športové šťastie. 
Negatívom bolo aj viacero indivi-
duálnych chýb, ktoré súperi doká-
zali potrestať. Čiže účinkovanie 
v jesennej časti hodnotím negatívne 
čo sa týka získaných bodov, ale hra 
samotná nebola až taká zlá. V našej 
hre sa vyskytlo viacero pozitív na 
ktorých musíme stavať v jarnej časti. 
Reálne naše mužstvo patrí do stredu 
tabuľky.

• Máte už premyslené kroky k zlep-
šeniu výsledkov A-mužstva?

Mužstvo malo z  predchádza-
júcich období deficit vo fyzickej 
pripravenosti. Preto sa musíme 
zamerať predovšetkým na zmaza-
nie tohto deficitu. Druhým našim 
problémom je premieňanie šancí. 
Tam musíme tieto situácie začať 
riešiť jednoducho, nesnažiť sa za 
každú cenu dať pekný gól. Naši 
hráči si musia začať na ihrisku viac 
pomáhať, pretože futbal je kolek-
tívny a nie individuálny šport. Ak 
chceme byť v budúcnosti úspešní 
tak musíme hrať viac kolektívne 
a s väčším srdiečkom. Niektorí hráči 
akoby stratili motiváciu a cieľ. Preto 
budeme musieť popracovať na tom, 
aby ich futbal začal viac baviť.

• Kto Vás hráčsky prekvapil a  kto naopak 
sklamal? 
Nechcem sa vyjadrovať menovite, ale nikto ma 
výnimočne neoslnil, ale naopak ani nesklamal. 
Niektorí hráči vedia, že zaostávali za očakáva-
niami, ale ja verím. že si to uvedomia a v jarnej 
časti sa zlepšia. 

• Aké sú plány zimnej prípravy a ciele do 
jarnej časti?
Mali sme iba krátku prestávku, pretože niek-
torí naši hráči sa zapojili do mini ligy, ktorá sa 
hrá na Myjave. Celé mužstvo začína prípravu 
6.1.2017. Budeme sa pripravovať bez sústredenia 
v našich výborných podmienkach. Mužstvo by 
sme radi posilnili o útočníka a dúfam, že do zim-
nej prípravy sa zapoja aj naši nádejní dorastenci. 
V pláne máme zatiaľ päť prípravných zápasov, 
ktoré odohráme s dobrými súpermi  na umelej 
tráve v Novom Meste a na Myjave. Do jarnej časti 
ideme s cieľom získať čo najviac bodov a posunúť 
sa v tabuľke vyššie. Ja verím, že hráči si uvedo-
mia, že musia aj ďalej na sebe poctivo pracovať 
a potom sa dostavia aj požadované výsledky.

M. Krč

Veľa šťastia v roku 2017 Vám praje kolektív 
Technických služieb Stará Turá

mužstvo  MFK Stará Turá foto: Ing. Ján Hodermarský
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13. ročník Mikulášskeho volejbalového turnaja
Základná škola a AutoČiernik s.r.o. zorgani-
zovali dňa 3. decembra 2016 už 13. ročník 
Mikulášskeho volejbalového turnaja zmieša-
ných družstiev – 4 muži a dve ženy.

Tento krásny slnečný deň sme síce strávili 
v telocvični na Hurbanovej ulici, ale hrial nás 
pocit spolupatričnosti a spoločnej záľuby vo 
volejbale. Slniečko nám vytrvalo svietilo do 
očí, takže sme chvíľami len naslepo vyrážali 
za loptou, lebo sme nič nevideli. Ale ani to 
nám nemohlo pokaziť dobrú  náladu. Turnaj 
o  11 hodine  otvorila Elena Čierniková, 
ktorá srdečne privítala všetkých prítomných 
a s radosťou skonštatovala, že sa všetci tak 
vítali, ako keby sa nevideli dlhý čas – napo-
sledy to bolo  pred 3 týždňami v Novom 
Meste nad Váhom na Julbo Cupe. 

Turnaj prebehol vo 
veľmi dobrej atmosfére 
a boli sme svedkami naozaj 
pekného volejbalu a zdra-
vého súťaženia o medailové 
umiestnenie. Navštívil nás 
aj Mikuláš, ktorého sme 
v  zápale hry odohnali 
z  ihriska – aj sa na nás 
trošku nahneval, veď mal 
pre nás prichystané maš-
krty. Ale hra je hra a keď 
sa darí, nesmieme prerušiť 

hru. Ale malí diváci, budúci nádejní volejba-
listi Mikuláša privítali radostne. Veď prečo aj 
nie, keď mal v batohu kopec sladkostí. 

Dobrá kapustnica a  všelijaké dobroty, 
ktoré sa konzumovali  medzi zápasmi ešte 
umocnili príjemné pocity.

Takto sme si už zvykli – Andrejka kla-
sicky prináša veľkú krabicu výborných 
moravských koláčikov, Vierka Hučková – 
nezabudnuteľnú štrúdľu – veru – už

13. rokov s láskou pre nás napečie,  Hela 
perníkový koláč, Danka Poláková šťavnatý 
čokoládový koláč, Tomáško Hlísta kakaový 
koláčik, Ivanka Rebrová tvarohový kolá-
čik, kokosové guličky od Ivetky a výborná 
bábovka od neznámeho darcu.

Ale vráťme sa k volejbalu, lebo po vyme-
novaní všetkých dobrôt to vyzerá skôr na 

ochutnávku sladkostí ako na volejbalový 
turnaj.

Poradie:
1. miesto: Kopaničiari – Uherské Brod
2. miesto: Mikuláši – Stará Turá
3. miesto: Erikovci – Nové Mesto nad Váhom
4. miesto: Pomalé Blesky – Podolie 
5. miesto: Gabikini – Nové Mesto n/Váhom

Za družstvo Starej Turej hrali Ivanka Rebrová, 
Hela Čierniková, Juraj Valach, Jozef Čiernik, 
Tomáš Hlísta, Richard Potfaj, Milan Hučko.

O pekné fotky a diplomy sa ako vždy  
postaral Michal Čiernik. Zodpovedne a na 
výbornú.

Ďakujem všetkým hráčom, svojim spo-
luhráčom za pekný volejbalový deň a  za 

priateľskú a milú atmosféru, 
ktorá panovala v telocvični 
celý deň.

Jediná chybička krásy 
– turnaj sa nekonal počas 
Vianočných trhov, ktoré 
si hráči obľúbili a radi ho 
navštevovali.

Sponzor turnaja – 
AutoČiernik, s. r. o. – veľká 
vďaka.

Hela Čierniková  

Mikulášsky strelecký 
pretek žiakov
Dňa 8.12.2016 sa v  telo-
cvični na Hurbanovej ulici 
konala strelecká súťaž žiakov 
streleckého krúžku v  rôz-
nych disciplínach. Súťažilo 
sa v hode tenisovou loptič-
kou na presnosť, streľba zo 
vzduchovej pušky na pres-
nosť, kráľ strelcov vo futbale 
a streľba s laserovou puškou. 
Zároveň bol vyhodnotený 
najlepší futbalista krúžku 
a kráľ strelcov pre rok 2016.

Najlepší futbalista 
sa stal Jambor Marek. 
Kráľovnou strelcov sa stala 
Augustínová Eva.

Všetci žiaci boli odme-
není medailou a  spolu si 
rozdelili darčekový kôš 
so sladkosťami. Sladkosti 
venoval Strelecký klub Stará 
Turá s podporou mesta Stará 
Turá.

Tréner Milata Peter

Jánskeho plaketa pre 
pani učiteľku Ilušákovú
Dňa 11.11.2016 pri príležitosti 
25.výročia založenia Domu 
humanity SČK v Trenčíne boli 
odovzdané 29 darcom krvi 
zlaté a diamantové plakety pro-
fesora MUDr. Jána Janského. 
Z  rúk predsedu TSK Ing. 
Jaroslava Bašku a  riaditeľky 

Domu humanity MVDr. Jany 
Koppiovej prevzala zlatú pla-
ketu i  pani učiteľka zo ZŠ 
v  Starej Turej Mgr. Zuzana 
Ilušáková, na snímke so svo-
jimi žiakmi 3.B. triedy, kde je 
im triednou učiteľkou.

Text a foto: Viliam Solovič
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Bronz zo Slovenského pohára mládeže  v stolnom 
tenise v starších žiačkach pre Lenku Dzurovú
Ak sa chce hráčka stolného te-
nisu zúčastniť majstrovstiev Slo-
venska musí absolvovať štvoricu 
turnajov Slovenského pohára 
mládeže. Prvých 24 hráčok reb-
ríčka potom automaticky postu-
puje na MS.

Prvý turnaj Slovenského 
pohára mládeže sa konal 10. 
9. 2016 v  Malackách, kde 
Lenka Dzurová obsadila 8. 
miesto a  obhájila si 7. miesto 
v Slovenskom rebríčku.  

V dňoch 19. 11. 2016 sa vo 
Valalíkoch časť Košíc  uskutočnil 
2. bodovací turnaj  Slovenského 

pohára mládeže starších žiačok 
kde Lenka Dzurová obsadila 
zatiaľ najlepšie umiestnenie. 
Stála na stupni víťazov spolu 
s  reprezentantkami Slovenska 
Natáliou Divínskou a Zuzanou 
Pekovou. Už v  skupine mala 
ťažké súperky (Divinskú 
a Majerskú). 

S Majerskou sa Lenka stre-
tla i v záverečnom boji o tretie 
miesto a porazila ju. Bol to veľký 
úspech pre klub stolného tenisu 
v Starej Turej, z  jej úspechu sa 
tešili všetci.

Na druhý deň sa vo 
Valalíkoch konal SPM kategórie 

U  21. I  tu sa Lenka Dzurová 
nestratila. V  súťaži jednotliv-
cov síce nepostúpila zo sku-
piny a obsadila 13.-16. miesto, 
ale v  súťaži štvorhier obsadila 
spolu s  Luciou Gašparíkovou 
z Majcíchova tretie miesto.

Lenka sa zúčastnila i  SPM 
v  kategórii dorasteniek. 8. 10. 
2016 vo Valalikoch obsadila 
25.-32. miesto. V skupine síce 

obsadila 2. miesto, ale z  kvali-
fikácie nepostúpila. Druhý tur-
naj sa konal v Malackách. Tam 
sa Lenke darilo lepšie v skupine 
tiež obsadila 2. miesto, ale postú-
pila z kvalifikácie a nakoniec sa 
prebojovala medzi 16. najlep-
ších hráčok a obsadila 13. - 16. 
miesto.

Jaroslav Dzuro STK Stará Turá

3. a 5. liga mužov stolný tenis
Bohužiaľ začiatok sezóny pre stolných tenistov nezačal dobre lebo 
klub trápi veľká maródka.  Preto mužov nahradili dorastenci a žiaci.

V 3. lige sme po 12. kole na predposlednom mieste.

V 5. lige sme po  10. kole  na 6. mieste.

Začala Mestská stolnotenisová liga
V tomto roku sa prihlásilo 9. družstiev. Po neúplných 4. 

kolách je na prvom mieste družstvo Dzuhorci v zložení Marek 
Horák a Lenka Dzurová. Na druhom mieste PD Kovo, Tomáš 
Malek a Tomáš Vrzala. Na treťom mieste Injekta, Miroslav Viselka 
a Laco Rácz.
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