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Opäť je tu nový rok
Mnohí z nás si práve na nový rok dá-

vajú rôzne predsavzatia, ktoré sa potom 
počas celého roka snažia viac či menej 
dodržiavať. No nie vždy sa to podarí, tak 
ako sme víťazoslávne o polnoci sľubovali 
našej rodine či priateľom a často naše 
predsavzatia skončia svoju púť v našich 
mysliach už na konci januára.

Možno nie je chyba v nás, ale v sa-
motnom predsavzatí. Často si naberie-
me na plecia veci, o ktorých vieme, že 
sú v podstate nesplniteľné. Preto možno 

stačí poriadne popremýšľať a snažiť sa 
predsavziať si myšlienku, ktorá je ľahko 
splniteľná a nebude nás zožierať počas 
celého roka ako zákerná choroba.

Možno by stačilo predsavziatie, uro-
biť každý deň jeden dobrý skutok. Od 
väčších, ako je darovanie peňazí na cha-
ritu či krmiva pre psíkov v útulku po 
menšie, ako darovanie nepotrebného 
šatstva bezdomovcom, pomoci staršie-
mu človeku s nákupom či jednoduché-
mu pomáhaniu rodičom alebo manželke 

v domácnosti. Ak by každý z nás urobil 
aspoň jeden dobrý skutok za deň, verím, 
že svet by bol krajší a aj tie naše predsa-
vzatia by zrazu mali lepší a plnohodnot-
nejší rozmer.

Nech už sú však Vaše predsavzatia 
akékoľvek, prajem Vám – našim čita-
teľom, aby bol celý nový rok pre Vás 
úspešný, a to nielen v osobnom, ale aj 
v pracovnom živote.

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

návštevníci Vianočných trhov

Úspešný nový rok 2012, veľa zdravia, šťastia, 
pohody, osobných a pracovných úspechov 

prajeme všetkým čitateľom a občanom Starej 
Turej. Ďakujeme za spoluprácu v roku 2011 

všetkým našim dopisovateľom, fotografom a iným 
spolupracovníkom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 

v roku 2012. Dúfame, že aj v novom roku si 
udržíme priazeň Vás, našich verných čitateľov.

Redakčná rada
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 8. 12. 2011 sa uskutočnilo XII. zasadnutie MsZ, ktoré otvoril 

o 15.00 h primátor mesta Ing. Ján Kišš. Program zasadnutia bol náročný 
vzhľadom k tomu, že sa prerokováváli rozpočty pre budúci rok ako i väčšie 
množstvo všeobecne záväzných nariadení.

V úvode rokovania sa predstavili poslancom so svojimi projektami kan-
didátky na funkciu riaditeľky Domu kultúry Javorina. Na základe výsledkov 
tajného hlasovania bola novou riaditeľkou menovaná Mgr. Júlia Bublavá.

Poslanci vzali na vedomie:
•	 Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XI. zasadnutí MsZ,
•	 Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta,
•	 Správu z kontrol vykonaných od XI. zasadnutia MsZ.

V rámci rokovania o majetkových záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrhy:

•	 na schválenie darovacej zmluvy na pozemok, ktorý daruje mestu Stará 
Turá pani Mária Pišoftová,

•	 na zmenu uznesenia č.14–X/2011 zo dňa 13.9.2011,
•	 na odkúpenie nehnuteľnosti od Martina Šecu, bytom Praha,
•	 na zmenu uznesenia MsZ Stará Turá zo dňa 27.10.2011 č.21-XI/2011.

b) žiadosť:
•	 Zuzany Hargašovej, bytom Stará Turá,
•	 Kvetoslavy Sabovej, bytom Stará Turá,
•	 Milana Kučeru a manž. Márie, bytom Stará Turá,
•	 Márie Horňákovej, bytom Omšenie,
•	 Ľubomíra Horáčka a manž. Viery, bytom Bratislava,
•	 Jána Švancaru a manž. Boženy, bytom Stará Turá.

Boli odložené k doplneniu žiadosti:
•	 Ingrid Držíkovej a Ing. Ľuboslava Držíka, bytom Stará Turá,
•	 Ľubomíra Roháčka a manž. Dariny Roháčkovej, bytom Stará Turá.

Neboli schválené nasledovné žiadosti:
•	 Jána Jansu, Michala Gregora, Janky Miklášovej a Violy Stančíkovej, všetci 

bytom Stará Turá,
•	 Bc. Erika Bartóka a spol., bytom Stará Turá,
•	 Miloša Krajčíka, Výroba mäsových výrobkov, Veľké Ripňany.

Poslanci schválili návrh na spolufinancovanie projektu „Podpora zacho-

vania tradičných remesiel pod Javorinou“ v rámci Operačného programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 
medzi partnerskými mestami Stará Turá a Kunovice.

V ďalšej časti rokovania poslanci schválili návrh zmeny programo-
vého rozpočtu mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina 
a Technické služby. Taktiež schválili návrh programového rozpočtu na 
obdobie 2012 – 2014 zmienených mestských príspevkových organizácií. 
S pripomienkou schválili poslanci II. zmenu rozpočtu mesta.

S pripomienkami schválili programový rozpočet mesta pre rok 2012 
(viď tabuľky, str. 3).

Zároveň vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k ná-
vrhu rozpočtu ako i jej stanovisko k prijatiu kontokorentného úveru v roku 
2012.

Mestské zastupiteľstvo schválilo nasledovné Všeobecne záväzné na-
riadenia mesta:
•	 č.11/2011 – Nar. o podpore športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 

a z neverejných zdrojov od sponzorov,
•	 č.12/2011- Nar. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľ-

ností na území mesta Stará Turá,
•	 č. 13/2011- Nar. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady,
•	 č. 14/2011 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výš-

ke úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby Stará Turá,
•	 č. 15/2011- Nar. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998-Nar. o pod-

mienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
a trhový poriadok v znení neskorších nariadení,

•	 č. 16/2011- Nar. Požiarny poriadok mesta Stará Turá.
Schválený bol návrh termínov zasadnutí MsZ na rok 2012. Zasadnutia sa 

budú konať v nasledovných termínoch: 26. 1. 2012, 23. 2. 2012, 19. 4. 2012, 
21. 6. 2012, 13. 9. 2012, 25. 10. 2012, 13. 12. 2012.

V závere rokovania poslanci schválili návrhy dodatkov k zriaďovacím 
listinám škôl a školských zariadení. O náročnom programe rokovania MsZ 
svedčí i jeho ukončenie o 23.00 hod.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Aktuálne sadzby miestnych daní a poplatkov r.2012 – porovnanie okolitých miest

Holíč Skalica
Stará 
Turá Senica

Nové 
Mesto n./V

Brezová 
p. Bradlom Malacky Myjava

Orná pôda, sady 0,0038 0,0026 0,0009 0,0052
0,0040 0,0021 0,0011 0,0046 0,0023

Trvalé trávnaté 
povrchy 0,0009 0,0002 0,0003 0,0014

0,0007 0,0003 0,0002 0,0008 0,0007

Záhrady 0,0132 0,0232 0,015
0,008 0,0334 0,0208 0,0166 0,0464 0,0324

Zastavané plochy 0,0265 0,116
0,0232

0,013
0,009

0,1672
0,0334 0,051 0,0166

0,0111 0,0464 0,0324
0,1624

Stavebné pozemky 0,3318 0,3319 0,2315
0,121 0,3717 0,7899 0,1393

0,0743 0,464
0,3252
0,2323
0,928

Ostatné plochy 0,0265 0,116
0,0232

0,013
0,009

0,1672
0,0334 0,051 0,0092

0,0074 0,0464 0,0324
0,1624

Bývanie – RD 0,256 0,265 0,215
0,165

0,280
0,140 0,199 0,165

0,100 0,149 0,321
0,160

Pôdohospodárstvo 0,256 0,33 0,100 0,248 0,663 0,165 0,149 0,321
Rekreačné 
a záhr. chatky 0,332 0,33 0,45 1,095 0,398

0,829 0,40 0,372 1,00

Garáže 0,498  0,47 0,55
0,35 0,829 0,829 0,60

0,40 0,630 1,00
0,50

Priemysel 2,556 3,30 3,15 3,300 2,700 2,2 3,338 3,213
2,00

Ostatná podnik. 
činnosť 2,556 3,30

1,65 3,15 3,300 3,153 2,2 3,338 3,213
2,00

Ostatné stavby 0,664 1,50 0,60
0,20 2,322 2,00 0,75 1,113 2,00

1,00

Byty 0,256 0,265 0,215
0,165 0,280 0,165 0,165 0,149 0,321

Nebytové 
priestory 1,660 0,33 1,5

3,15 3,300 0,165 2,2 3,338 3,213

Nebyt. priest. 
– garáž 0,33 0,55

0,35 0,829 0,829 0,60 0,630 1,00

Poďakovanie
Ďakujem všetkým poslancom, ktorí podporili moju 

kandidatúru na funkciu riaditeľky Domu kultúry Javorina.

Po dôkladnom zvážení som sa 
rozhodla funkciu neprijať.

Z úprimného srdca ďakujem všetkým tým, 
ktorí mi vyjadrili dôveru a ochotu pomôcť pri 
realizovaní nových zámerov v DK Javorina.

Želám všetkým radostné Vianoce, pevné zdravie 
a veľa dôvodov na úsmev počas celého roka.

Júlia Bublavá

Darovanie krvi
V novembri uskutočnila 

Národná transfúzna stanica už po 
druhýkrát v  tomto roku v  Dome 
kultúry Javorina odber krvi. V júni 
prišlo darovať krv 47 darcov, ten-
tokrát sa odberov zúčastnilo až 60 
Staroturiancov. Po zaregistrovaní, 
vyplnení dotazníku a  vstupných 
vyšetreniach bola krv odobratá 45 
z nich. Do tejto ušľachtilej akcie sa 
zapojili aj študenti Súkromnej hote-
lovej akadémie v Starej Turej. 

Darovanie krvi je prejavom 
našej ľudskosti a spolupatričnosti. 

V súčasnej situácií v zdravotníctve 
je naozaj obdivuhodné, že sa taký-
to prejav nezištnej pomoci z našich 
životov nevytráca. Nikto z nás nevie 
kedy bude najvzácnejšiu tekutinu 
potrebovať. Preto aj prostredníc-
tvom Staroturianskeho spravodaj-
cu chceme všetkým darcom, ktorí 
buď tu v Starej Turej alebo kdekoľ-
vek inde darovali krv a možno tak 
zachránili život niekomu z  nás, 
našich blízkych, priateľov alebo aj 
úplne cudziemu človeku, ktorý krv 
v danej chvíli potreboval, úprimne 
poďakovať!

Lívia Boorová
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Mestské zastupiteľstvo 
Stará Turá na svojom 
poslednom zasadnutí 
odsúhlasilo programový 
rozpočet mesta pre roky 
2012 až 2014

Rozpočet Mesta Stará Turá 
na roky 2012-2014 je zostavený 
v súlade so zákonom č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov. 
Rozpočet na rok 2012 je záväzný, 
rozpočty na roky 2013-2014 sú 
orientačné a vyjadrujú zámery 
rozvoja mesta pre toto obdobie.

Návrh rozpočtu bol vypra-
covaný v  období keď ešte ne-
bol schválený štátny rozpočet, 
a  preto hodnoty nadväzujúce 
naň (podielové dane, decentrali-
začné dotácie) vychádzajú z nám 
zatiaľ dostupných informácií.

V ostatných daňových príj-
moch sú premietnuté návrhy na 
zvýšenie dane z nehnuteľností 
v  priemere o  21 % a  zvýšenie 
poplatku za komunálny odpad 
cca o 9,5 %.

Kapitálové príjmy a výdavky 
nadväzujú na stav rozpracova-
ných investičných akcií financo-
vaných s podporou fondov EU 
a  súvisiaci problematický tok 
dotácií. Zahrňujú tiež prípravu 
nových investičných zámerov.

Vo výdavkoch u finančných 
operácií sú rozpočtované výdav-
ky na splácanie úverov, prijatých 
v rokoch 2001, 2005 a 2006 na 
výstavbu bytových domov a ná-
mestia, preklenovací úver na 
prefinancovanie projektov na 
obdobie do obdržania dotácií 
z fondov EU a prevod prostried-
kov z peňažných fondov. 

Podrobné členenie príjmov 
i výdavkov mesta a rozpočty pre 
roky 2013 a 2014 môžete nájsť na 
internetovej stránke mesta.

Ing. Iveta Petrovičová 
vedúca ekonomického oddelenia

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU mesta pre roky 2011 a 2012

Zdroj príjmov Rozpočet 
2011 v EUR

Rozpočet pre 
rok 2012 v EUR

Bežný rozpočet 4.289.025 4.413.603

100 daňové príjmy 2.740.623 2.900.073

110 dane z príjmov 2.067.523 2.116.923

120 daň z majetku 390.000 470.000

130 domáce dane na tovary a služby 283.100 313.150

200 - 300 nedaňové príjmy 1.463.402 1.431.030

211 príjmy z podnikania 5.000 5.000

212 príjmy z vlastníctva 330.751 295.600

220 administratívne a iné poplatky 96.978 92.400

240 úroky z tuz. úverov, 
pôžičiek, návrat. fin. výp. 1.350 1.650

290 iné nedaňové príjmy 10.000 10.000

310 tuzemské bežné granty a transfery 1.019.323 1.026.380

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 85.000 82.500

Kapitálový rozpočet 568.040 3.025.687

230 kapitálové príjmy 9.500 130.000

300 granty a transfery 558.540 2.895.687

400 - 500 finančné operácie 925.772 0

450 príjmy z ostatných fin. operácií 225.772 0

513002 bankové úvery 700.000 0

PRÍJMY SPOLU 5.782.837 7.439.290

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV mesta Stará Turá pre roky 2011 a 2012
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU Rozpočet pre rok 2011 v EUR Rozpočet pre rok 2012 v EUR

Bežné Kapitál. Fin. oper. SPOLU Bežné Kapitál. Fin. oper. SPOLU
Program 1:  Plánovanie, manažment 

a kontrola 140.373 63.199 0 203.572 122.930 130.000 165.000 417.930

Program 2: Propagácia a marketing 10.313 0 0 10.313 10.088 0 0 10.088

Program 3: Interné služby 223.193 3.095 0 226.288 269.427 644.628 0 914.055

Program 4: Ostatné služby 12.880 0 0 12.880 8.700 59.749 0 68.449

Program 5:  Bezpečnosť, právo 
a poriadok 300.847 0 1.590 302.437 321.368 273.951 0 595.319

Program 6: Odpadové hospodárstvo 178.453 0 0 178.453 194.900 29.000 0 223.900

Program 7: Komunikácie 139.333 50.457 0 189.790 150.522 273.307 0 423.829

Program 8: Doprava 2.300 23.860 0 26.160 1.100 17.500 0 18.600

Program 9: Vzdelávanie 1.808.074 381.323 0 2.189.397 1.857.125 520.751 0 2.377.876

Program 10: Šport 68.063 11.000 0 79.063 70.550 26.000 0 96.550

Program 11: Kultúra 142.217 360.638 0 502.855 135.850 0 244.790 380.640

Program 12: Prostredie pre život 82.094 814.837 41.040 937.971 103.480 229.327 496.240 829.047

Program 13: Sociálna starostlivosť 161.600 14.920 0 176.520 201.000 6.000 0 207.000

Program 14: Bývanie 26.087 0 27.900 53.987 25.217 0 28.770 53.987

Program 15: Administratíva 693.151 0 0 693.151 690.496 0 0 690.496

VÝDAVKY SPOLU 3.988.978 1.723.329 70.530 5.782.837 4.162.753 2.210.213 934.800 7.307.766
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Daň z nehnuteľností
Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu a čoraz horšie prognózy 

daňových príjmov na rok 2012 musia samosprávy riešiť komplikovanú 
finančnú situáciu. Výpadok na daniach z príjmov fyzických osôb musia 
vykryť z iných zdrojov. Jedným z nich je i daň z nehnuteľností.

Napriek krízovým rokom 2009 a 2010 sadzby dane z nehnuteľností ne-
boli upravované od roku 2008. Z týchto dôvodov správca dane, mesto Stará 
Turá, pri úprave sadzieb dane z pozemkov, stavieb a bytov pre rok 2012 na-
vrhlo zvýšenie jednotlivých sadzieb v rozmedzí od 15-32% tak, aby sa zvýšil 
výnos dane. Tabuľka aktuálnych sadzieb miestnych daní a poplatkov pre 
rok 2012 – porovnanie okolitých miest sa nachádza na strane č. 2. Finančná 
komisia návrh VZN č.12/2011-Nar. o podmienkach určovania a vyberania 
dane z nehnuteľností prerokovala a navrhla, aby sa pri úprave sadzieb dane 
z nehnuteľností vychádzalo predovšetkým zo sadzieb v okolitých mestách, 
porovnateľných so Starou Turou. Komisia navrhla pre miestne časti zaviesť 
druhú sadzbu, nižšiu ako pre mesto u záhrad, zastavaných plôch, stavebných 
pozemkov, ostatných plôch, stavbách na bývanie, garážach, ostatných stav-
bách a bytoch. Tento návrh bol dňa 08.12.2011 prerokovaný v Mestskom za-
stupiteľstve Stará Turá a niektoré sadzby boli na základe návrhov poslancov 
znova upravené a následne schválené. Prostredníctvom posledného stavu 
textu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá o dani z nehnuteľ-
nosti č.8/2008-Nar., Vás oboznamujeme s platnými sadzbami. 

Sadzba dane z pozemkov
(1)  Správca dane pre všetky pozemky na území mesta Stará Turá okrem 

pozemkov nachádzajúcich sa v jednotlivých častiach mesta, určuje ročnú 
sadzbu dane z pozemkov vo výške:

Druh pozemku Ročná sadzba 
(% zo základu dane)

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,40 %
Trvalé trávne porasty 0,77 %
Záhrady 0,38 %
Lesné pozemky 0,96 %
Rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy 0,33 %

Zastavané plochy a nádvoria 0.42%
Stavebné pozemky 0,57 %
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,42 %

(2)  Správca dane v jednotlivej časti mesta Stará Turá určuje ročnú sadzbu 
dane z pozemkov:

Druh pozemku Ročná sadzba 
(% zo základu dane)

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,40 %
Trvalé trávne porasty 0,77 %
Záhrady 0,71 %
Lesné pozemky 0,96 %
Rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy 0,33 %

Zastavané plochy a nádvoria 0,61 %
Stavebné pozemky 1,09 %
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,61 %

Sadzba dane zo stavieb
(1)  Správca dane pre všetky stavby na území mesta Stará Turá, ktoré sú pred-

metom dane zo stavieb, okrem stavieb nachádzajúcich sa v jednotlivej 
časti, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb:
a)  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 

pre hlavnú stavbu 0,165 €/m2,
b)  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodár-
skej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,100 €/m2,

c)  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na indivi-
duálnu rekreáciu 0,45 €/m2,

d)  za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných ga-
ráží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo 
bytových domov 0,35 €/m2,

e)  za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,15 €/m2,

f)  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou 
činnosťou 3,15 €/m2, 

g)  za ostatné stavby 0,20 €/m2. 

(2)  Správca dane v jednotlivej časti mesta Stará určuje ročnú sadzbu dane 
zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a)  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 

pre hlavnú stavbu 0,215 €/m2,
b)  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vod-

né hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdo-
hospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 
0,100 €/m2,

c)  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na indivi-
duálnu rekreáciu 0,45 €/m2,

d)  za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných ga-
ráží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo 
bytových domov 0,55 €/m2,

e)  za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,15 €/m2,

f)  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou 
činnosťou 3,15 €/m2, 

g)  za ostatné stavby 0,60 €/m2. 
(3)  Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy sta-

vieb príplatok za podlažie 0,05 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia. 

Sadzba dane z bytov
(1)  Správca dane pre všetky byty a nebytové priestory na území mesta Stará 

Turá, ktoré sú predmetom dane z bytov a nebytových priestorov okrem 
bytov nachádzajúcich sa v jednotlivej časti mesta určuje ročnú sadzbu 
dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priesto-
ru nasledovne:
a) za byt 0,165 €/m2,
b)  za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú 

činnosť 1,5 €/m2,
c)  za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárob-

kovú činnosť 3,15 €/m2, 
d)  za nebytové priestory slúžiace ako garáž 0,35 €/m2.

(2)  Správca dane v jednotlivej časti mesta Stará Turá určuje ročnú sadzbu 
dane z bytov alebo nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlaho-
vej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome nasledovne:
a) za byt 0,215 €/m2,
b)  za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú 

činnosť 1,5 €/m2,
c)  za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárob-

kovú činnosť 3,15 €/m2,
d)  za nebytové priestory slúžiace ako garáž 0,55 €/m2.

Povinnosti daňovníkov pre rok 2012
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.januáru 
zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho 
obdobia sa neprihliada, iba v prípade, že nehnuteľnosť bola nadobudnutá 
vydražením, vtedy vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, 
v ktorom sa stal vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností. Fyzická alebo práv-
nická osoba je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce 
pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto 
skutočnosti nastali. Vzhľadom k tomu, že boli mestským zastupiteľstvom 
odsúhlasené rôzne sadzby v meste a v miestnych častiach pre záhrady, za-
stavané plochy a nádvoria a ostatné plochy, z čoho mnohým daňovníkom 
vyplynie povinnosť úpravy daňového priznania, správca dane jednotlivých 
daňovníkov na túto skutočnosť upozorní.

Daňové priznanie
Daňové priznanie je daňovník povinný podať správcovi dane do 31.ja-

nuára 2012. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v prie-
behu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa 
vzniku daňovej povinnosti. Daňové priznanie podávajú: 
•	 daňovníci, ktorým vznikla daňová povinnosť nadobudnutím nehnuteľ-

ností, t.j. kúpou, obdarovaním, dedičstvom, zámenou, rozdelením a pod.
•	 daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vy-

rubenie dane z nehnuteľností, ako je zmena výmery pozemkov, výmery 
zastavanej plochy u stavieb, zmena kultúry, druhu stavby, vznik a zánik 
podmienok pre oslobodenie alebo zníženie dane, vydanie stavebného 
povolenia v priebehu roku 2011, vydanie kolaudačného rozhodnutia 
v priebehu roku 2011 a pod.

Horňáková Magdaléna, ekonomické oddelenie MsÚ
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Miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pre rok 2012

Z prepočtu ekonomickej kalkulácie Technických služieb mesta Stará 
Turá, ktorá je ovplyvnená zvýšením ceny úložného, zvýšením ceny PHM, 
5 % spoluúčasťou na projekte zberný dvor vyplýva že, mesto nepokryje 
svoje náklady na vývoz TKO prostriedkami získanými výberom z tohto 
poplatku. Preto mestské zastupiteľstvo dňa 8.12.2011 schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 13/2011-Nar. o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia
Objem zbernej 
nádoby

Frekvencia 
vývozu

Poplatok rok 
2011 v EUR

Poplatok rok 
2012 v EUR

Nárast 
v EUR

110 l nádoba 1x týždenne 127,79 141,00 13,21
110 l nádoba 2 x týždenne 255,55 282,00 26,45
110 l nádoba 1x za 2 týždne 63,89 70,00 6,11
110 l nádoba 1x za 3 týždne 41,79 46,00 4,21
1100 l nádoba 1 x týždenne 575,31 633,00 57,69
1100 l nádoba 2 x týždenne 1150,60 1266,00 115,40

Sadzba poplatku pre obyvateľov mesta Stará Turá 
je 20,- EUR osoba/rok od 1.1.2012.

Prehľad sadzieb na osobu a rok v EUR v niektorých mestách 
(aktuálna sadzba v roku 2011 a nová sadzba pre rok 2012)

Mesto Aktuálna sadzba 
platná v roku 2011

Aktuálna sadzba 
platná v roku 2012

Stará Turá 18,32 20,00
Myjava 23,23 23,23
Nové Mesto 
nad Váhom 19,25  22,00 1 – 4 osoby

 7,00 5 osôb a a viac
Senica 22,04 25,00

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí 
fyzická osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 
a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na-
chádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, 
ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania.

Stavebný odpad - odpad a uloženie hradí pôvodca odpadu podľa sku-
točných nákladov, ak odpad pochádza z prác, ktoré podliehajú stavebnému 

povoleniu, resp. ohláseniu drobnej stavby. Takýto odpad je potrebné nahlásiť 
na Technické služby mesta Stará Turá č. telefónu 776 3215.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude vy-
rubený rozhodnutím a pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. 
januáru príslušného roku. 

Správca poplatku poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník s trva-
lým pobytom v meste preukáže na základe predložených dokladov:
•	 že sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí s dĺžkou trvania 

pobytu 1 rok,
•	 študenti s prechodným pobytom v mieste školy, 
•	 pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným po-

bytom v mieste pracoviska,
•	 občania, ktorí poberajú len sociálne dávky.

O zníženie je poplatník povinný požiadať na základe písomnej žiadosti 
podanej v termíne do 31.1.2012 a doložiť doklady preukazujúce nárok na 
zníženie:
•	 v zahraničí pracovnú zmluvu, pracovné povolenie, povolenie k pobytu, 

víza, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o zamestnaní,
•	 na Slovensku prechodný pobyt v meste a súčasne aj potvrdenie o návšteve 

školy alebo pracovnú zmluvu, ubytovací preukaz študenta na interná-
te, ubytovaciu zmluvu, doklad o úhrade poplatku za komunálne odpa-
dy v inej obci, kópiou nájomnej zmluvy alebo zálohového predpisu od 
správcu nehnuteľnosti, z ktorej je zrejmé, že v mieste školy alebo práce 
uhrádzajú aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

•	 občania v hmotnej núdzi potvrdením rozhodnutia úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi.

Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne. 
Správca poplatku zníži poplatok len v prípade, že poplatník si plní riadne 
poplatkovú povinnosť a nemá iné záväzky voči mestu Stará Turá. Poplatok 
je splatný nasledovne: 
•	 prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhod-

nutia a
•	 druhá splátka do 30.9.2012.

Upozorňujeme občanov, aby pri svojich úhradách uviedli správny varia-
bilný symbol z rozhodnutia. Bližšie informácie poskytneme na telefónnom 
čísle ekonomického oddelenia 746 16 27.

Anna Oslayová 
ekonomické odd. MsÚ 

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT
Nadácia ŽIVOT aj tento rok zor-

ganizovala v spolupráci s Domom 
kultúry Javorina a staroturianskymi 
školami benefičný koncert Nadácie 
ŽIVOT. V  nedeľu 4. decembra 
sa pódium v  sále Domu kultúry 
Javorina zaplnilo talentovanými 
deťmi. Prítomným sponzorom, ro-
dičom, hosťom a divákom sa priho-
vorila zástupkyňa primátora mesta 
Mgr. Soňa Krištofíková. V progra-
me vystúpili tanečníčky zo základnej 
umeleckej školy, brušné tanečnice 
z centra voľného času, malí taneční-
ci z materskej školy, deti z flautovej 
školy zo základnej umeleckej školy, 
ale aj deti zo základnej školy s di-
vadielkom o  Jankovi a  Marienke. 
Správna rada nadácie poďakovala 
prostredníctvom vystúpení deti-
čiek všetkým, ktorí v priebehu roka 
2011 prispeli na konto nadácie, či už 
formou daru ako spoločnosť Tesco 
Stores SR, a.s., alebo odviedli svoje 

2 percentá daní za rok 2010 pre naše 
deti a mládež. Touto cestou získa-
la nadácia finančné prostriedky vo 
výške 10 790 €. Najvýznamnejšími 
prispievateľmi na konto nadácie je 
spoločnosť Sensus Slovensko a.s., 
Elster s.r.o. a  mesto Stará Turá. 
Finančné prostriedky sú rozdeľova-
né v zmysle štatútu nadácie na rôz-
ne mimoškolské podujatia v našom 
meste v oblasti vzdelávania, kultúry 
a hlavne športu. Veľmi sa osvedčila 
forma malých komunitných gran-
tov, o  realizovaní ktorých ste sa 
mohli pravidelne dočítať v našom 
mesačníku. Nadácia ŽIVOT po-
mohla touto formou tým, ktorí to 
naozaj potrebovali a rozdelili sumu 
9 060 €. 

Počas posledných rokov sa sta-
lo pravidlom, že počas koncertu na-
dácia ocení osobnosti nášho mesta, 
ktoré reprezentujú Starú Turú doma 
alebo aj v zahraničí. Tento rok sa po-

ďakovali za mimoriadne športové 
výsledky Martinovi Császarovi, kto-
rý dosiahol 3. miesto na majstrov-
stvách Európy v čínskom bojovom 
umení Wushu a mladým basketba-
listkám - starším žiačkam, ktoré zís-
kali dvakrát za sebou 1. miesto na 

majstrovstvách Slovenska. Zároveň 
bola ocenená aj trénerka mladých 
basketbalistiek – Katarína Šustíková. 
Ceny mladým športovým talen-
tom odovzdala správkyňa Nadácie 
ŽIVOT Ing. Iveta Petrovičová.

Lívia Boorová
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Jubilanti a zlaté svadby na mestskom úrade
Tradične, každý pol rok privítame 

v  obradnej sieni na mestskom úrade ju-
bilujúcich občanov Starej Turej, ktorí sa 
v uplynulom polroku dožili okrúhlych 70 
a 75 rokov. Tentokrát sa naši jubilanti stretli 
počas príjemného predvianočného obdobia 
v pondelok 12. decembra. V obradnej sieni 
privítal 33 oslávencov primátor mesta Ing. 
Ján Kišš, zástupkyňa primátora Mgr. Soňa 
Krištofíková, matrikárka Starej Turej Blanka 
Mocková a členky Združenia pre občianske 
záležitosti. Príjemnú atmosféru predvia-
nočného obdobia doplnil detský spevácky 
zbor zo základnej umeleckej školy. Primátor 
Starej Turej zaželal jubilujúcim občanom 
veľa zdravia a pohody a poďakoval im za 
prácu, ktorú počas mnohých rokov vyko-
návali pre naše mesto. 

O deň neskôr, 13. decembra si v obradnej 
sieni mesta pripomenulo 5 staroturianskych 
manželských párov 50 rokov spoločného ži-
vota – zlatú svadbu. Manželov Švancarových, 
Truhlíkových, Michalcových, Blanárikových, 

Červenských, Samekových a Predných priví-
tala v obradnej sieni zástupkyňa primátora 
mesta Mgr. Soňa Krištofíková. Vo svojom 
príhovore prirovnala manželstvo k  rieke, 
ktorá je občas tichá a pokojná, občas roz-
čerená a občas sa ňou preženie aj búrka či 
krupobitie. Rovnako je tomu tak aj v man-
želstve. Do ďalšieho spoločného života im 
zaželala ešte veľa spokojných chvíľ v kruhu 
blízkych. Slávnostné privítanie jubilantov aj 
zlatých manželských párov spríjemnila pies-
ňami Božena Michalcová a básňami Milada 
Potfajová, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

Lívia Boorová

Možnosť pre podnikateľov vytvoriť nové ubytovacie kapacity
Kopaničiarsky región - miestna akčná 
skupina, o.z. vyhlásila dňa 17.10.2011 
výzvu číslo 11/PRV/MAS/27 pre Opatrenie 
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho 
cestovného ruchu – časť A. Fyzické 
osoby oprávnené na podnikanie v oblasti 
cestovného ruchu tak môžu v období od 
05.01.2012 do 29.02.2012 predkladať 
(projekty) Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku 
na rekonštrukciu rodinného domu na 
ubytovanie v domácnosti. 

Finančná pomoc v podobe nenávratného 
finančného príspevku sa poskytuje formou 
refundácie. Maximálna výška oprávnených 
výdavkov na 1 projekt: 66.400,00 EUR, 
pričom pomoc sa poskytuje na princípe 
spolufinancovania oprávnených výdavkov 
v nasledovnom pomere:
•	 Maximálne 50 % z oprávnených nákladov 

projektu z Európskeho poľnohospodár-
skeho fondu pre rozvoj vidiek a zo štát-
neho rozpočtu SR,

•	 Minimálne 50 % z  vlastných zdrojov 
žiadateľa.

V rámci tejto výzvy je vyčlenených 
333.370,33 EUR, čo v  praxi znamená, že 
finančnú podporu môže získať minimál-
ne 10 zmysluplných projektov predlože-
ných s kompletnými prílohami a v termíne. 
Oprávnenými činnosťami sú:
•	 Prestavba a/alebo prístavba časti 

rodinných domov a ďalších nevyuži-
tých objektov, ktoré sú súčasťou ro-
dinných domov na nízkokapacitné 
ubytovacie zariadenia

Maximálny počet je 10 lôžok v piatich 
izbách, pričom každá z izieb musí mať so-
ciálne zariadenie (WC a sprcha, resp. vaňa) 
a maximálne 2 základné lôžka. Časť objek-
tu slúžiaca pre ubytovaných hostí musí mať 
i minimálne spoločnú kuchynku. V prípa-
de budovania stravovacích priestorov tieto 
musia pokrývať len kapacitu ubytovaných 
osôb a musia byť prístupné len ubytovaným 
osobám;
•	 Výstavba, rekonštrukcia a moder-

nizácia doplnkových relaxačných 
zariadení ako sú sauna, krb, bazén 
a pod. 

Relaxačné objekty vybudované, zrekon-

štruované, resp. zmodernizované v rámci 
tohto opatrenia musia pokrývať len kapaci-
tu ubytovaných osôb a musia byť prístupné 
ubytovaným osobám. Súčasťou stavebných 
investícii môžu byť aj prístupové cesty, pri-
pojenia na inžinierske siete a úpravy v rámci 
areálu.

Celé znenie Výzvy č. 11/PRV/MAS/27 
pre opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti 
vidieckeho cestovného ruchu – časť A i prí-
lohy k  nej sú zverejnené na internetovej 
stránke http://kopaniciarskyregion.sk/mas/
text/1298/podpora_innost_v_oblasti_vi-
dieckeho_cestovn_ho_ruchu_as_a/. Bližšie 
informácie týkajúce sa výzvy je možné zís-
kať v kancelárii Kopaničiarskeho regiónu – 
miestna akčná skupina v budove Mestského 
úradu Myjava.

Kontaktná osoba:
Mgr. Kristína Kubinová
M. R. Štefánika 560/4

907 01 Myjava
tel.: 034-653 83 44 / 0918-909840

e-mail: kristina.kubinova@mail.t-com.sk

Výzva na obsadenie 
voľného pracovného 

miesta

Mesto Stará Turá prijme do pracovného 
pomeru pracovníka (pracovníčku) na 

1/2 pracovný úväzok na miesto obsluhy 
kamerového systému v chránenej 

dielni na Mestskej polícii.
Podmienky:

• občan so zdravotným postihnutím,

• dobrý zrak,

• bezúhonnosť, 

• zdravotný stav umožňujúci prácu v noci.

Prihlášky s krátkym životopisom 
a telefonickým kontaktom zasielajte na 
Mestskú políciu v Starej Turej Ul. SNP 
č. 1/2 , alebo osobne na sekretariát 

Mestského úradu najneskôr do 
9. 1. 2012 do 13.00 hod.

O
ZN

A
M

Poslanci MsZ zvolení za koalíciu SDKÚ-DS, KDH a SaS Mgr. Soňa 
Krištofíková, PharmDr. Leopold Barszcz, Ing. Miroslav 

Nerád, Ing. Richard Bunčiak a Ing. Juraj Gavač

pozývajú občanov Mesta Stará Turá na stretnutie pri príležitosti 
naplnenia prvého roku po komunálnych voľbách, ktoré 

sa uskutoční v kaviarni Domu kultúry Javorina
v pondelok 9. januára 2012 o 17.00 h.

V rámci diskusie Vám radi zodpovedia otázky k práci Mestského zastupiteľstva. 
Ako hosť sa zúčastní poslanec NR SR Mgr. Martin Fedor, MEconSc.
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Vianočný trh na 
Námestí slobody

Tohtoročný vianočný trh 
pripadol v  Starej Turej na 17. 
decembra. Aj keď bol netradič-
ne iba jednodňový, jeho kvalita 
tým určite neutrpela. Opäť sa 
stal predzvesťou prichádzajúcich 
Vianoc a poslúžil na príjemné 
stretnutia známych a priateľov 
pri dobrej hudbe a  tradičných 
vianočných dobrotách. 

Už v  skorých ranných ho-
dinách začalo celé námestie 
rozvoniavať zabíjačkovými 
dobrotami a aromatickým pun-
čom. Táto vôňa prilákala aj ľudí, 
ktorí iba prechádzali okolo. 
Tradičnú zabíjačku opäť zabez-
pečili pracovníci Lesoturu. Ich 
mäsiarske majstrovstvo obdi-
vovalo množstvo návštevníkov. 
Stánky sa začali plniť remesel-
níkmi z  blízkeho aj ďalekého 
okolia. Nechýbali tu naše tra-
dičné remeslá ako rezbárstvo, 
košikárstvo či paličkovaná čip-
ka. V ďalších stánkoch sa vyní-
mali rôzne vianočné dekorácie, 
bižutéria, keramika a  sušené 
bylinky. Návštevníci si mohli 
dopriať maškrty rôznych chu-
tí. Predajcovia ponúkali syry, 
sušené ovocie, medovinu, čaje, 
poľovnícky guláš, medovní-
ky, palacinky či kapustnicu. 
Naozaj bolo z  čoho vyberať. 
Prichádzajúce Vianoce nám 

pripomenul aj predaj kaprov. 
Každoročne tu svoj stánok má 
aj sociálna komisia, ktorá práve 
v období vianočných sviatkov, 
kedy najviac cítime spolupatrič-
nosť a potrebu pomôcť ľuďom, 
ktorí to potrebujú, organizuje 
charitatívnu zbierku. Každému 
kto prispel do zbierky patrí veľ-
ká vďaka. Každý centík či euro 
pomôže dobrej veci.

Tak ako každý rok, aj tento-
krát zabávali našich návštevníkov 
Čančatá zo základnej umeleckej 
školy. Rezká hudba z Podjavoriny 
donútila k spevu a tancu nejed-
ného okoloidúceho. Poobede bol 
pre všetkých pripravený zaujíma-
vý program, zložený z divadielka 
žiakov základnej školy a vianoč-
ných kolied žiakov základnej 
umeleckej školy. Vo večerných 
hodinách vystúpil dychový or-
chester Domu kultúry Javorina 
s rímsko-katolíckou mládežou. 
Pre návštevníkov si pripravili 
krásne vianočné piesne. 

Popri vianočnom trhu na 
Námestí slobody bolo rušno 
aj v  Dome kultúry Javorina. 
V Stredisku cezhraničnej spolu-
práce na 2. poschodí prebiehala 
počas trhov výstava betlehemov 
a anjelov. Návštevníci tu mohli 
vidieť betlehemy z rôznych ma-
teriálov, ktoré nám zapožičali 

občania Starej Turej a  okolia. 
Týmto chceme všetkým veľmi 
pekne poďakovať. Svoje výtvory 
tu prezentovali aj žiaci základnej 
umeleckej školy pod vedením 
Mgr. Miroslavy Lacovej. Výstava 
bola počas trhov rozšírená aj 
o pečenie vianočných oplátkov. 
Deti si mohli v  tvorivej dielni 
vyskúšať zdobenie medovníkov. 
Pani Otiepková a Durcová pri-
pravili pre návštevníkov ukáž-
ku tradičného kopaničiarskeho 
stolovania a  žiaci súkromnej 
hotelovej akadémie zo Starej 
Turej pre toto podujatie pripra-
vili krásne perníkové chalúpky. 
Za tradičnú ukážku košikár-
stva ďakujeme pánovi Jankovi 
Zemanovi s manželkou. Výstava 
bola naozaj úžasná a atmosféra 
a  vôňa Vianoc sa v  stredisku 
dali krájať. Za výbornú atmo-
sféru v stredisku ďakujeme ro-
dine Durcovej, pani Otiepkovej, 
pánovi Zemanovi s  manžel-
kou, pani Schweitzerovej, 
pani Rubaninskej, bratom 

Feckovým, Ing. Maťkovej, 
Pavlínke a  Karolínke Němej, 
pani Kozákovej a všetkým dob-
rým ľuďom, ktorí nám pomohli. 

Tohtoročné vianočné trhy 
opäť potvrdili, že príjemná at-
mosféra, vôňa a  chuť Vianoc 
vždy zvíťazia aj nad nepriazňou 
počasia. Aj keď občas spŕchlo 
či padal sneh, ľudia z trhov ne-
odchádzali. Naopak stále pri-
chádzali a dotvárali atmosféru 
tohto čarovného podujatia. 
A zo to im všetkým patrí veľké 
poďakovanie. Poďakovať treba 
aj všetkým ľuďom, ktorí sa po-
dieľali na organizovaní trhov, 
vedeniu mesta, pracovníkom 
mestských organizácií, technic-
kým službám, Domu kultúry 
Javorina, Lesoturu, základnej 
škole, základnej umeleckej škole 
a mnohým ďalším. A samozrej-
me pani Julke Bublavej a Evke 
Adámkovej, bez ktorých by táto 
akcia nemohla vzniknúť a takto 
skvelo fungovať už toľko rokov. 

Lívia Boorová

V zdravom tele zdravý duch!
V súlade so Školským vzde-

lávacím programom Materskej 
školy Stará Turá a hlavnými úlo-
hami na tento školský rok sme 
venovali pozornosť dentálnej 
hygiene pod názvom „Zdravý 
úsmev“. V našej hravej a zdra-
vej MŠ vštepujeme deťom zaují-
mavou formou prostredníctvom 
zážitkového učenia i  základné 
vedomosti o zuboch, o tom, ako 
ich udržiavať zdravé. Učíme ich 
zručnosti pri čistení, aby poznali 
riziká vzniku kazu a zápalu pa-
radontu. V edukačných aktivi-

tách sme využili rôzne básne, 
piesne, pracovné listy, príbehy, 
rozprávky, divadielka... Deti vo 
všetkých triedach venovali zvý-
šenú pozornosť starostlivosti 
o  chrup a  prevencii. V  rámci 
témy „Zúbky ako perličky“ nás 
navštívila dentálna hygienička 
p. I.  Bielčiková, ktorá hravou 
formou cez rozprávkový prí-
beh vysvetlila ako a  prečo sa 
treba starať už o mliečne zúb-
ky. Názorne predviedla deťom 
techniku čistenia, pričom si deti 
prakticky so svojimi kefkami na-

cvičovali správny postup čistenia 
zúbkov. P. Bielčiková nielen deti 
pozorovala, ale snažila sa po-
stupne všetkým deťom pomôcť 
so správnym úchopom zubnej 
kefky a  hlavne, aby si osvojili 
správny postup čistenia chrupu. 
S čistením zúbkov a pozornos-
ťou detí bola spokojná, za čo ich 
pochválila a za odmenu dostali 
vzorku zubnej pasty a poučný 
obrazový letáčik. Na záver si 
deti pozreli rozprávky z DVD – 
taktiež darček od p. Bielčikovej 
- „Šušľavý vlk“ a „Maškrtná veve-
rička“.“ Pani učiteľky Tomanová 
a Bahníková pripravili pre deti 
divadlo o smutnej kefke. 

Touto cestou chceme poďa-
kovať dentálnej hygieničke p. 
Bielčikovej, ktorá nielen deťom 
obohatila obzor v tejto oblasti, 

ale prostredníctvom prednášky, 
rozprávky, prezentácie na in-
teraktívnej tabuli i  praktickou 
ukážkou počas návštevy našich 
detí v ambulancii dentálnej hy-
gieny nás presvedčila, že čisté 
zuby sú nielen krásne a zdravé, 
ale hlavne nebolia.

Všetkým Vám želáme veľa 
zdravia v novom roku!

Kolektív MŠ

Oznam pre záujemcov literatúry

Knižka Malá kronika Starej Turej je od 14. decembra 2011 
v predaji v Centre cezhraničnej spolupráce, bývalý Infotur – zo zadnej 
strany hotela Lipa. Cena je 6 eur a je to druhé, doplnené vydanie.
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Program Kina – Január 2012
LIDICE Streda 4. januára o 1900 hod.
ČR, SR – vojnová dráma. Tvorcovia nejdú cestou klasického voj-
nového filmu. Tragédiu chcú priblížiť cez medziľudské vzťahy, a to 
najmä lásku, ktorá stojí na počiatku celého príbehu. Hrajú: K. Roden, 
Z. Fialová, Z. Bydžovská, R. Luknár
Vstupné: 2,- EUR 124 min., MP od 15 rokov

TINTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ 11. januára o 1700 hod.
USA – Príbeh filmu, ktorý sa inšpiroval po celom svete obľúbenými 
príhodami knižného a komiksového hrdinu Tintina, sleduje osudy 
neobyčajne zvedavého mladého reportéra Tintina a jeho verného 
psieho spoločníka Snowyho. Slovenský dabing.
Vstupné: 2,- EUR 107 min., Mládeži prístupný

PERFECT SENSE Streda 18. januára o 1900 hod.
VB – romantická dráma. Nezvyčajné skĺbenie melanchólie a ro-
mantiky. Film má dve navzájom previazané dejové línie: prvou 
je ľúbostný príbeh medzi mladým šéfkuchárom a dievčaťom zo 
susedstva, ktoré je epidemiologičkou; druhou je prepuknutie zá-
hadnej nákazy v rôznych častiach sveta, ktorá spôsobuje, že postih-
nutí ľudia strácajú najskôr čuch, potom chuť a napokon aj sluch. 
České titulky. Cena divákov na Medzinárodnom filmovom festivale 
Bratislava 2011.
Vstupné: 2,20 EUR 92 min., MP od 15 rokov

REAL STEEL: OCEĽOVÁ PÄSŤ 25. januára o 1900 hod.
USA – strhujúca akčná jazda odohrávajúca sa v blízkej budúcnosti, 
kde slovo box už neznamená krv a pot, ale high-tech šport. V hl. 
úlohe Hugh Jackman. Slovenské titulky.
Vstupné: 2,30 EUR 147 min., MP od 12 rokov

DOM KULTÚRY JAVORINA Nové knihy v mestskej knižnici

Ďakujeme za knižný dar, ktorý nám venoval 
p. Gustáv Rumánek: Sto haiku a verše

Beletria Hamzová, Mária: Prekonané výčitky • Cole, Kresley: Láska 
a nádej • Riečanská, Lena: Karolína, neblázni! alebo doprajte mi šťastie 
• Banáš, Jozef: Sezóna potkanov • Klimáček, Viliam: Horúce leto • 
Solčanská, Martina: Hazard • Karika, Jozef: Nepriateľ štátu • Knill, Iby: 
Žena bez čísla. (Skutočný príbeh. Najkrajšia Bratislavčanka, ktorá prežila 
hrôzy Osvienčimu)
Detektívky Scottoline, Lisa: Pochovaná zaživa • Silva, Daniel: Prísne 
tajné • Debnár, Peter a kol.: Krimipoviedky • Gerritsenová, Tess: Údolie 
smrti
Náučná literatúra Šimko, Peter: Železnice na starých pohľadniciach 
• Růžička, Radomír: Tradiční čínska medicína v denním životě • Stock, 
Christian: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout • Mokráňová, Andrea: 
Sprievodca Kam po západnom Slovensku - výlety s deťmi i bez nich • Kol.: 
Príroda – unikátny obrazový sprievodca • Zbojek, Ján: Tajomstvo úspechu
Detská literatúra Brezina, Thomas: Prípad pre teba a tigrí tím (35.) 
Záhada strašidelného domu • Futová, Gabriela: Brata musíš poslúchať 
• Wilsonová, Jacqueline: Dieťa s kufrom • Nagaj, Ondrej: Hádanky • 
Lindgrenová, Astrid: Lotka z Huncútskej ulice
Detská náučná literatúra Kol.: Školský atlas sveta • Faundezová, 
Anne: Ako písať: príbehy, básne, referáty, reportáže, listy, e-maily... a iné

ORGANIZUJEME
• 14. januára 2012 – autobusový zájazd na Novú scénu Bratislava na 

muzikál Ôsmy svetadiel. Réžia: Ján Ďurovčík. Hudba: skupina 
Elán. Poplatok: 30,- EUR

• 20. januára 2012 – autobusový zájazd do Divadla A. Bagara Nitra na 
muzikál Sladká Charity. Jeden z najúspešnejších amerických mu-
zikálov uvádzaný nepretržite päťdesiat rokov na divadelných scénach 
po celom svete. Hrajú: K. Turjanová, K. Kolembusová, G. Dolná, D. 
Kuffelová, A. Puskailer, J. Valocká, M. Ochránek, P. Kuko Hrivnák, M. 
Kuly Kollár a ďalší. Poplatok: 20,- EUR

Ing. Gustáv Rumánek 
v spolupráci s Domom 

kultúry Javorina 
Stará Turá Vás 

srdečne pozývajú na 
prezentáciu knihy:

STO HAIKU 
A VERŠE

27. januára 2012 o 17.00 
hod. do kaviarne Domu 

kultúry Javorina 

Dom kultúry Javorina 
a Stredisko cezhraničnej 
spolupráce organizujú 
v rámci projektu 
„Oživenie remesiel 
našich predkov“ kurzy

Bližšie informácie:
DK Javorina tel. 776 3366  Stredisko cezhraničnej spolupráce tel. 776 3893

Kurz Termín Počet hod. Poplatok

Tkanie január – február 2012 20 hod. 25,- €

Pletenie z pedigu 11. február 2012 5 hod. 14,- € (materiál v cene)

Drôtovanie 21. január 2012 5 hod. 14,- € (materiál v cene)

Poďakovanie hasičom
Týmito slovami by sme sa chceli poďakovať Papraďským hasičom 
a hasičskému zboru z Nového Mesta nad Váhom za poskytnutú 
pomoc pri požiari, ktorý vznikol z pondelka 21.11.2011 na utorok 

22.11.2011 o 0.30 h v noci z nezistených príčin.

Všetkým, ktorí boli ochotní pomôcť z celého srdca 
ďakujeme. Na Vašu pomoc nikdy nezabudneme. 

Ďakujeme. Rodina Kýšková z Paprade St
o h

ai
ku

 a 
ve

rš
e  
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v 

R
um

án
ek

Gustáv Rumánek

Sto haiku 
a verše

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

4. februára 2012.

Hudba: NON STOP Myjava, 
Vstupné: 11,50 EUR, v cene je večera, 

1/2 l vína. Vstupenky si môžete zabezpečiť u E. 
Adámkovej, tel. 0908748983, alebo v Dome kultúry 

Javorina Stará Turá, tel. 032/7763366.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Ten kto ho poznal, spomenie 
si, kto ho mal rád, nezabudne. 
Dňa 13.12.2011 bolo 8 rokov, 
čo nás navždy opustil náš otec, 
dedko, pradedko Martin 
BIELČIK z Paprade Bielčiková 
Dolina.

S láskou spomína dcéra, vnuk, pravnuci 
a celá ostatná rodina

•
S tichou spomienkou ku hro-
bu chodíme, pri plameni 
sviečky na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, v našich srdciach 
budeš navždy žiť. Dňa 

28.12.2011 uplynul rok, čo od nás odišiel 
manžel, otec a dedko Gustáv STANČÍK.

•
Aj keď Ti hviezdy prestali 
svietiť a slnko hriať, tí čo Ťa 
mali radi, neprestanú nikdy 
na Teba spomínať. Dňa 
4.1.2012 uplynie 7 rokov od 
tragickej smrti mojej dcéry 

Vlasty HUTIROVEJ, r. Naďovej.
Spomínajú mama, súrodenci, Milan, 

Ľubica a Jana s rodinami

•
Dňa 4.1.2012 
uplynie 6 ro-
kov od smrti 
nášho otca, 
dedka a pra-
dedka Pavla 

KOŠŤÁLA a 28. januára jeden rok od smrti 
našej mamy, babičky a prababičky Alžbety 
KOŠŤÁLOVEJ.

S láskou a úctou na nich každý deň 
spomínajú deti s rodinami

•
Čas plynie, ale bolesť v srdci zostáva. Dňa 
5.1.2012 si pripomenieme 10. výročie úmr-
tia nášho manžela, otca a starého otca 
Jána VALLA.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinou.

•
Už jeden rok spíš večným 
snom, tmavý hrob Ti je do-
movom. Čas uplynie, smútok 
ostáva a rana v srdci bolí, no 
zabudnúť nedovolí. Dňa 
8.1.2012 bude jeden rok, čo 

nás navždy opustila naša drahá mamička, 
babička, prababička Anna BIELČIKOVÁ 
z Paprade Bielčiková Dolina.

S láskou spomína dcéra, vnuci, 
pravnuci a ostatná rodina.

Tá rana v srdci bolí, ale za-
budnúť nedovolí. Dňa 
8.1.2012 si pripomenieme 
5. výročie úmrtia nášho 
manžela, otca a starého 
otca Antona BUBENÍKA.

S láskou spomínajú manželka a synovia 
Libor, Marian a Martin s rodinami

•
Dňa 11.1.2012 uplynie 8 ro-
kov, čo nás náhle a nečaka-
ne opustil môj manžel, otec 
a dedko Jaroslav VALENTA. 
Deň po dni sa míňa, rok s ro-
kom si podá ruku zas. Ani 

čas nezotrel slzy v našich tvárach a smútok 
ukrytý hlboko v nás. Spomínajú tí, ktorých 
miloval, pre ktorých žil a pracoval.

Manželka a deti s rodinami

•
S bolesťou a láskou si bude-
me 13.1.2012 v srdci pripo-
mínať, že nás navždy opustil 
môj manžel, otec a dedko 
Jozef ČIERNIK.

Spomínajú si na neho 
synovia s rodinami, Dušan, Peter, Jozef 

a 8 vnúčat. Naši príbuzní a všetci, čo 
ste ho poznali spomínajte s nami. 

•
Čas plynie, ale bolesť v srdci 
zostáva. Dňa 14.1.2012 
bude tomu rok, čo nás náhle 
opustila naša milovaná pra-
babička, babička, matka, 
manželka Anka PEŠKOVÁ. 

Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú 
spomienku.

So smútkom a láskou spomínajú 
manžel, vnúčatá a pravnúčatá.

•
Odišiel si nám a nedal zbo-
hom, osud Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, odišiel si 
tichučko a na rozlúčku nebol 
čas, spomienky na Teba zo-
stanú navždy v nás. Dňa 

19.1.2012 uplynie rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý Ján ŠURIN.

S úctou a láskou spomína 
manželka a deti s rodinami.

•
Dňa 30.1.2012 si pripome-
nieme 12. výročie úmrtia 
nášho syna a brata 
Martinka JEŽU. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina

Osud je občas veľmi krutý, 
nevráti čo raz vzal, zostanú 
iba spomienky a v srdci veľký 
žiaľ. Nepočuť už tvoje slovo, 
ani žiaden hlas, ale ostávaš 
v našich srdciach vždy pri 

nás. Dňa 3.1.2012 uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustil Ivan JURICA.Kto ste ho po-
znali, venujte mu prosím tichú spomienku.

S láskou na tvoje dobré srdce spomína 
tvoja matka, sestra a brat

Matričné okienko

Vítame bábätká

Sára Hankócyová, Monika Kadlecová, Patrik 

Surman, Tamara Ukropcová, Patrik Pavlovič, 

Jakub Hluchý, Vanessa Hornáčková, Dorota 

Beňová, Nikola Antalová

Idú spoločným životom

František Filip zo Starej Turej a Eva Galbavá 

zo Starej Turej, Tomáš Medňanský zo 

Starej Turej a Michaela Gebhardtová 

z Nového Mesta nad Váhom, Ing. Michal 

Červeňanský zo Starej Turej a Ing. Mária 

Nochtová z Myjavy

Posledné rozlúčky

Pavol Hornáček, Božena Bunčiaková, Emília 

Nemcová, Mária Durcová

Zoznam jubilantov za 

mesiac JANUÁR 2012

Marta Hulmanová, Margita Druková, 

Pavel Eliáš, Ondrej Benes, Elena Černá, 

Cecília Červeňanská, Oľga Trgalová, 

Otokar Martišovič, Ján Minárech, Alžbeta 

Lachová, Marta Boledovičová, Gustáv 

Pribiš, Anton Podhradský, Emil Medňanský, 

Emília Vychlopeňová, Anastázia Ukropcová, 

Oľga Horáková, Ing. Tibor Michalička, 

Oľga Nemcová, Vlasta Černáková, 

Emília Durcová, Júlia Srnková, Matilda 

Minarechová, Alžbeta Vrkočová, Alžbeta 

Alušicová, Ján Zálešák, Mária Dornáková, 

Anton Galbavý, Marta Križanová, Emília 

Tučková, Marie Pašková, Juraj Černáček, 

Anna Bunová, Anna Kostelná, Alžbeta 

Hluchá
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Novinky zo ZŠ
Mesiac december je na jeho začiatku v celej našej spoločnosti v znamení 

očakávania najkrajších sviatkov roka – Vianoc. I keď sa mi zdá, že tento rok 
sme pri návšteve niektorých obchodov mali pocit, že prídu skôr, pretože 
minimálne o mesiac skôr obchodníci lákali ľudí ligotavou predvianočnou 
výzdobou.

Prirodzenie, tento postreh nijako nesúvisí s dianím v škole, možno 
len tým, že aj takýto spôsobom učíme deti, že Vianoce nie sú len o láske, 
svornosti a súdržnosti rodiny, ale aj o peniazoch a zisku.

No, ale poďme do školy. 1.decembra sa na Hurbanovej ulici strieľalo. 
Nemusíte sa báť, neohrozoval nás žiadny terorista. Išlo o okresné kolo stre-
leckých pretekov, ktoré zorganizoval pán Peter Milata, vedúci streleckého 
krúžku. Jeho zverenci tu iba potvrdili svoje kvality. Kristína Klčová vyhra-
la súťaž jednotlivcov a družstvo v zložení Kristína Klčová, Kristián Žitný 
a Lukáš Andel tiež skončili na prvom mieste. Presne rovnaké výsledky do-
siahli tieto šikovné deti na krajskom kole v Partizánskom a postupujú do 
celoslovenského kola. Blahoželáme deťom i vedúcemu, spravili nám radosť.

2. decembra si zašli za kultúrou do Nitry žiaci 5. ročníka. Predstavenie 
aj celý výlet sa im páčili. Nadácia ŽIVOT je už tradičný kultúrny program, 
ktorý v predvianočnom čase pripravujú deti ZŠ, ZUŠ, MŠ a CVČ. Tento 
benefičný koncert je akýmsi zastavením sa a podnetom k zamysleniu sa 
o zmysle života a hodnote pomoci tým, ktorí ju potrebujú. Schopnosť do-
kázať myslieť aj na iných je vzácna a v tejto dobe veľmi potrebná.

6. a 7. decembra boli v našej škole rodičovské združenia. O potrebe 
spolupráce rodiny a školy som už písala viackrát. Je naozaj potrebná a my 
všetci sme vďační rodičom, ktorí si nájdu čas a prídu sa poinformovať o tom, 
ako sa ich deťom v škole darí.

Toto združenie bolo mimoriadne pre rodičov i žiakov 8. a 9. ročníkov. 
Svoje vzdelávacie programy prišli prezentovať zástupcovia stredných škôl 
nášho regiónu. Našou prioritou je, aby žiaci, ktorí sú zameraní na technické 
odbory, išli študovať do SOŠ Stará Turá. Máme na to dobré dôvody. Ako 
Staroturancom nám záleží na tom, aby sa naša SOŠ nezrušila a okrem toho 
má veľmi dobrú úroveň, o čom svedčia úspechy jej študentov. Je teda výbor-
né, že naši bývalí žiaci môžu študovať doma a dostanú kvalitné vzdelanie. 
Aby túto školu poznali, umožnili sme na základe vzájomnej dohody žiakom 
7. – 9. ročníka návštevu tejto vzdelávacej inštitúcie. 

8. decembra navštívili žiaci čističku odpadových vôd. Aká je pre nás 
a ďalšie generácie dôležitá recyklácia odpadu, to sa dozvedeli všetky deti 
školy od Ing. Bíra z organizácie Priatelia Zeme a v rámci protidrogovej vý-
chovy našu školu navštívili zamestnankyne úradu verejného zdravotníctva. 

O významných výročiach, o tom ako sa slávia Vianoce v iných krajinách 
sme sa dozvedeli z vysielania rozhlasového krúžku. Zo športových akcií 
treba spomenúť turnaj v stolnom tenise a basketbale. A napokon prišli akcie 
zamerané na decembrové finále – Vianoce.

Učitelia sa spoločne zabavili pri vianočnej kapustnici a deti na via-
nočných večierkoch. 17. decembra sme sa tiež svojím dielom zúčastnili 
na vianočných trhoch. Či už to bol predaj vlastných výrobkov v školskom 
stánku alebo kultúrny program divadelného krúžku. Milí boli aj čert s an-
jelom, ktorí rozdávali deťom cukríky. Všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou 
zúčastnili na tejto akcii úprimne ďakujem.

Čo napísať na záver. Nakoniec už zostala iba chvíľa čakania. Čakania na 
zázrak Vianoc. Čas, keď sa stretnú tí, čo sa majú radi a otvoria srdcia láske. 
A vtedy ich navštívi to, čo dlho čakal – čaro Vianoc. Vážení čitatelia, do roku 
2012 vám želám zdravie, šťastie, spokojnosť a nech je lepší ako rok 2011.

Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice novembra 
do polovice decembra 2011?
•	 V piatok 18. 11. zorganizoval detský parlament mesta Stará Turá v CVČ 

1. ročník zábavno-vedomostnej súťaže IQ team, na ktorej sa zúčastnili 
trojčlenné družstva zo 7., 8. a 9. ročníkov. Už ako názov súťaže napovedá, 
jednalo sa o súboj v logickom myslení a družstvá tvorili žiaci, ktorým 
„to páli“. A svet čuduj sa, najlepšími neboli tí najstarší...absolútnym ví-
ťazom sa stali siedmaci - trieda 7.A. A v akých úlohách súťažili? Tu je 
jedna z nich: Rodina sa zišla na oslave pri stole. Otec s mamou a dve deti 
sedia na stoličkách, ďalšie dve deti stoja a vedľa nich stojí pes. Koľko nôh 
je v miestnosti?

•	 O týždeň neskôr 25.11. sa CVČ premenilo na výtvarnú dielňu, v ktorej sa 
vyrábali rôzne netradičné vianočné ozdoby zo slaného cesta.

•	 Posledný novembrový týždeň sa členovia detského parlamentu snažili 
vyrobiť niekoľko stoviek červených stužiek, ktoré rozdávali v škole 1. 12. 
pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Do kampane Červené 
stužky sa zapojili i podávaním informácií o tejto zákernej chorobe svojim 
najstarším spolužiakom. Súčasťou kampane bola tiež beseda pre žiakov 
8. ročníkov.

•	 Zapojili sme sa i do prípravy a realizácie Benefičného koncertu Nadácie 
ŽIVOT (2. a 4. 12.), kde dievčence zo skupiny orientálnych tancov Ashrat 
predviedli svoje tanečné umenie.

•	 V týždni od 5. do 9. 12. sme pripravili pre deti z  materskej školy 
a Babyclubu niekoľko mikulášskych besiedok.

•	 Počas novembra a decembra sa v CVČ uskutočnilo niekoľko výukových 
programov pre deti, napr. s  té-
mou Hady (15. 12.) pre všetkých 
šiestakov. Touto cestou zároveň 
ďakujeme nášmu susedovi - pá-
novi sklenárovi, ktorý nám bez-
platne zasklil príbytok nášho hada 
Oskara a tiež štedrému mladému 
mužovi D. Hazuchovi, ktorý do 
CVČ venoval celkom nové krásne 
veľké terárium.

•	 Vo štvrtok 15. 12. sa v CVČ vyrá-
bali vianočné svietniky, ktorými 
sme potešili okrem iných i pána 
primátora a našich susedov senio-
rov. Veľmi pekne ďakujeme pra-
covníkom Lesoturu, ktorí nám 
dodali kvalitnú a voňavú čečinu.

Čo pripravujeme na január 2012?
•	 Podľa priaznivých snehových podmienok spresníme na plagátoch a webo-

vých stránkach dátumy, kedy pre deti usporiadame už tradičnú Snehovú 
show a 1. ročník Lopatovačko-bobovačko-sánkovačky.

•	 Pripravujeme Pláva celá rodina.
•	 Pripomíname rodičom, že od januára priberáme do niektorých krúžkov 

nových členov. V prípade záujmu sa informujte priamo v CVČ. 
•	 Nové záujmové krúžky:
 –  Žihadielka (pohybový záujmový krúžok pre deti predškolského veku 

a deti 1. tried ZŠ pod vedením Katky Vidovej) – 1. stretnutie: piatok 
13. 1. o 15.30 hod. v CVČ (zadný vchod)

 –  Orientálne tance od A po Z (orientálne tance pre staršie dievčatá 
a ženy pod vedením Simony Pavlovičovej) – 1. stretnutie: pondelok 
9. 1. o 15.45 hod. v CVČ.

So záverom roka srdečne ďakujem za prácu, spoluprácu a pomoc mojim in-
terným i externým spolupracovníkom, darcom, všetkým priaznivcom a pria-
teľom cévečka, vďaka ktorým sme s deťmi prežili príjemný rok plný nových 
zážitkov, zábavy a poučenia. A čo želám všetkým deťom a ich rodinám?

Byť spolu

S príchodom nového roka sa takmer každý z nás zamýšľa a prehodno-
cuje rok starý, a hovorí si, čo urobí v novom roku inak, lepšie. Pridajme si 
k našim želaniam i prianie „byť spolu“. Nie v jednej miestnosti, ale ...spo-
lu. Vnímať jeden druhého a počúvať sa. Skúsme to bez mobilu na uchu, 
bez zapnutých krimi novín a bez pripojenia na facebook. Svet okolo nás 
na každom kroku presviedča, že všetko je dnes dôležité. Veľmi dôležité. 
Najdôležitejšie. Čas! Peniaze! Kariéra! Kto nemá značkovú bundu, nie je „in“. 
Kto nie je na facebooku, ako keby nežil.“ A zatiaľ, čo sa predbiehame v tom, 
čo každý má, zatiaľ, čo sa uspokojujeme on-line ilúziami, zatiaľ, čo vzdy-
cháme nad osudom Šeherazády, zatiaľ, čo sa vadíme, sťažujeme a závidíme 
si i choroby, máme doma schované to najväčšie životné šťastie a bohatstvo. 
Tento rozprávkový poklad nie je zamknutý na sedem západov v okovanej 
truhlici. Je živý. Vyznačuje sa tým, že behá po dome, rozhadzuje, čo bolo 
usporiadané, zje, čo bolo uvarené, utratí, čo bolo zarobené. Skúša našu tr-
pezlivosť a vie nás priviesť do nepríčetnosti. A predsa ho milujeme celým 
svojim srdcom. Kto to je? Syn? Dcéra? Alebo nebodaj manžel, manželka? 
Ste to všetci spolu. Celá rodina. Jedinečná. Krásna. Vaša. Strážte si toto svoje 
bohatstvo. I napriek tomu, že o tento poklad nemá záujem ani žiadna banka 
ani zlodeji, môžete o neho ľahko prísť. Ako? Svojím nezáujmom. 

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá
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Prof. Vladimír Úradníček, akademický maliar
(2.1.1931 Bratislava – 2.8.2010 Banská Bystrica)
Autorizovaný reštaurátor, pamiatkar, výskumník a pedagóg, 
terénny pracovník reštaurovania a pamiatkového výskumu.

Prvý Úradníček, ktorý zložil na Starej Turej svoje kosti bol 
z Myjavy a volal sa Štefan (1873 – 1939). Manželkou mu bola Mária 
Hlubocká (1876 – 1959), Staroturianka ako remeň. Povila mu šesť 
detí, ich rod stal sa v mestečku váženým. Druhorodený bol Dušan 
(1899 – 1985), známy to právnik a kronikár Starej Turej. Tento v man-
želstve s Milenou Velichovou (1905 – 1975), učiteľkou na tunajšej 
Hudobnej škole, rodáčkou z blízkych Kočoviec, spolu vychovali dve 
deti: syna Vladimíra (1931 – 2010) a dcéru Vieru (1933), manželku 
Staroturana ThDr. Miroslava Kýšku (1928). Vladimír Úradníček sa 
na Starej Turej nenarodil, ale tu prežil mladé roky, tu získal základ-
né vzdelanie a odtiaľto dochádzal do novomestského gymnázia, kde 
zmaturoval. Potom ho na celý život zavial osud mimo Starú Turú, 
hlavne do Banskej Bystrice a Bratislavy. No a podobne, ako ten prvý 
Úradníček, i kosti Vladimíra Úradníčka uložili na Starej Turej, a to do 
rodinnej hrobky pri Husitskej veži. Zanechal po sebe synov Martina 
s Tomášom, vnuka Lukáša s vnučkou Dominikou. Keď som sa s ním 
nakrátko osobne stretol asi rok pred jeho smrťou, bol som presvedčený, 
že som sa stretol s osobnosťou tohto mesta.

Vladimír Úradníček študoval na Vysokej škole výtvarných ume-
ní (VŠVU) v Bratislave, jeho pedagógmi boli akad. maliar Ladislav 
Čemický, prof. Ľudovít Fulla, či prof. Ján Želibský. V r.1956 získava 
ako jeden z prvých absolventov diplom na oddelení reštaurovania 
na tzv. Slovenskej reštaurátorskej škole prof. Karla Veselého. Od 
počiatku sa intenzívne venoval prevažne výskumu a reštaurovaniu 
nástenných malieb v sakrálnych, menej v svetských architektúrach. 
Pracoval ako reštaurátor vo voľnom povolaní, do tohto mu však 
neblaho zasiahli normalizačné roky. 

V r. 1981 stal sa externým pedagógom VŠVU, katedre reštauro-
vania v Bratislave. Ako odborný asistent tu vyučoval reštaurovanie 
plošných disciplín, ako monumentálnej maľby, sgrafito (výzdoba 

stien preškriabaním jednej alebo niekoľko vrstiev 
farebnej omietky). V r. 1990 habilituje na docen-
ta a v r. 1997 stáva sa riadnym profesorom na 
VŠVU. Náš reštaurátor celoživotne kládol dôraz 
na vysokoodborný špecializovaný výskum reštaurovaných objektov 
v celom jeho komplexe.

Od r. 1961 bol členom Zväzu výtvarných umelcov Slovenska, 
pracoval v rôznych jeho sekciách. Podieľal sa na konštituovaní Obce 
reštaurátorov Slovenska, ako i Komory reštaurátorov. V r. 1994 – 
1996 viedol katedru reštaurovania. Ako pedagóg činný do r. 1998, 
vychoval niekoľko desiatok poslucháčov v odbornosti reštaurovania 
nástennej maľby. Až do konca života sa potom intenzívne venoval 
svojej profesii v pamiatkových architektúrach na obnove nehnuteľ-
ných národných kultúrnych pamiatok. Vo svojej profesii patril do 
priekopníckej generácie.

Ako sme uviedli, reštauroval prevažne sakrálne, niečo i svetské 
stavby. Heslovite spomeniem niektoré práce, ako na barokových 
stropných maľbách v Sazdiciach, hlavne freskách, domy v mestskej 
pamiatkovej rezervácii v Banskej Bystrici, zámok v Haliči, román-
ska rotunda v Križovanoch nad Dudváhom, dedinské kostolíky 
v Čeríne, Ponikách, v Zolnej, rímskokatolícky kostol v Krupine, hrad 
Trenčín, barokový Kostol trinitárov v Bratislave, secesné nástenné 
maľby fasád vily Gepfert v Trenčianských Tepliciach, evanj. kostol 
v Luboreči, závesné obrazy Múzea Červený Kameň, fasády Kostola 
klarisiek v Bratislave, atď. Nie je v možnostiach tohto článku všetko 
obsiahnuť!

Prof. Vladimír Úradníček bol i napriek pokročilému veku stále 
aktívny v teréne pri výskume a realizácii reštaurátorských prác. Má 
významný podiel na záchrane slovenského kultúrneho dedičstva 
a jeho zachovania pre budúce generácie. Opustil nás krátko pred 
dosiahnutím významného životného jubilea osemdesiat rokov. 

Podľa práce Magdalény Brázdilovej spracoval Gustáv Rumánek

Poskytovanie Prvej pomoci zameranej na deti
V pondelok 21. novembra 

o 16.00 hodine zavítala do nášho 
Materského centra Žabka pro-
fesionálna záchranárka a školi-
teľka kurzov Prvej pomoci RZP 
Alenka Gorcová, ktorá pre nás 

pripravila kurz prvej pomoci za-
meraný na deti.

Počas prednášky sme na-
dobudli cenné informácie ako 
postupovať v  prípade, že die-
ťa upadne do bezvedomia, ako 

správne podávať umelé dýchanie 
a masáž srdca, čo robiť pri krvá-
caní, zvracaní, pádoch, popále-
ninách, vdýchnutí alebo vložení 
cudzích telies do nosa a ucha, 
pri febrilných kŕčoch a ešte iné 

témy. Po teoretickej časti si kaž-
dý mohol prakticky vyskúšať na 
figurínach, či poskytuje prvú po-
moc správne.

Úrazy a situácie, ktoré svoji-
mi vedomosťami a zručnosťami 
dokážu rodičia zvládnuť do prí-
chodu záchrannej služby, môžu 
minimalizovať dôsledky úrazu, 
náhleho stavu a predísť vážnym 
rizikám, ktoré môžu napríklad 
pri poruche vedomia priniesť tr-
valé následky na zdraví a kvalite 
života dieťaťa.

Preto tieto dôležité informá-
cie, ktoré môžeme ako rodičia 
potrebovať práve v tých menej 
radostných chvíľach, ktoré pri-
chádzajú náhle, netreba podce-
ňovať a treba sa na ne pripraviť. 
Sme radi, že o kurz prejavili záu-
jem nielen maminky, ale aj jeden 
otecko a dve babičky ☺. V prí-
pade záujmu, budeme tento kurz 
opakovať.

Adela Maláriková, MC 
Žabka Stará Turá
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Úspechy Strednej odbornej školy v Starej Turej
V pondelok 10. októbra 2011 

sa na Výstavisku v  Trenčíne 
konalo finálne kolo Elektro-
olympiády 3V (veda – výskum 
– vývoj). Našu školu reprezen-
toval študent 4. ročníka odboru 
elektrotechnika Martin Valášek. 
V  tejto súťaži získal 1. miesto 
(so svojou konštrukciou robo-
ta), čím potvrdil svoje kvality. 
Okrem vecných cien je táto sú-
ťaž honorovaná tiež finančnou 
odmenou pre žiaka aj pre školu.

V znamení osemdesia-
tych rokov sa niesol ôsmy roč-

ník súťaže Miss Trenčín 2011. 
Súťažná dvanástka dievčat 
z Trenčianskeho kraja sa publiku 
v Posádkovom klube predstavila 
v piatok 28. októbra. Po posled-
nej a najočakávanejšej disciplíne, 
promenáde v plavkách, sa porota 
odobrala rozhodovať. Napokon 
po zrátaní všetkých bodov sa 
tohtoročnou víťazkou stala 
dvadsaťročná Novomešťanka 
Nikoleta Jankovičová. Korunku 
jej odovzdala vlaňajšia víťazka 
Lucia Kravcová. Druhá skonči-
la sedemnásťročná Trenčianka 
Simona Pašková a  tretia bola 
opäť reprezentantka Nového 
Mesta nad Váhom sedemnásť-
ročná Renáta Madová (študent-
ka 3. ročníka SOŠ Stará Turá).

Stredná odborná ško-
la v  Starej Turej zís-
kala za školský rok 
2010-2011 Putovný 
pohár predsedu TSK 
o najúspešnejšiu ško-
lu v  kategórii stred-
ných odborných škôl 
(1. miesto) vo vedomost-
ných súťažiach. 

Pohár a  diplom odo-
vzdal riaditeľovi školy 
predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH na 
porade riaditeľov 13. decembra 
2011 v Trenčíne.

SOŠ v  Starej Turej sa na 
1. mieste v  tejto kategórii 

umiestnila už štvrtý-
krát. Je to vďaka vý-
borným výsledkom 

žiakov školy v  súťa-
žiach v  rámci kraja 

i  na celoštátnej úrov-
ni – hlavne v odboroch 

elektrotechnika a elektro-
nika, informatika, strojárstvo, 

ale aj iné.
Príkladom za posled-

ný rok je 1. a  5. miesto 
v celoštátnom kole súťaže 

Stredoškolskej odbornej čin-
nosti v odbore elektronika a fy-
zika, dve 1. miesta v celoštátnom 
kole súťaže ZENIT v elektroni-
ke aj strojárstve, dve 1. miesta 
na Medzinárodnom robotickom 
dni v Trenčíne (v dvoch kategó-
riách), 3. miesto v  celoštát-
nom kole súťaže ENERSOL SK 
(obnoviteľné zdroje energie), 
1. miesto v celoštátnom finále 
3V olympiády (veda – výskum 
– vývoj) a podobne.

Poďakovanie patrí aj všet-
kým pedagógom školy, ktorí ich 
na tieto úspechy pripravili.

SOŠ Stará Turá

Otvorenie obchodného centra
Na otvorenie druhého po-

schodia obchodného centra sme 
čakali dlhšie ako bolo napláno-
vané, ale v pondelok 5. decem-
bra sme sa dočkali. Slávnostné 
otvorenie bolo zahájené sym-
bolickým prestrihnutím pásky, 
ktorá lemovala vchodové dvere. 
Prestrihnutia sa ujal primátor 
mesta Ing. Ján Kišš. V krátkom 
príhovore zaželal obchodnému 
centru veľa spokojných zákazní-
kov a spokojných predajcov. Ing. 
Ladislav Glockner, ktorý zastu-
poval majiteľov centra, vyjadril 
myšlienku, že bude veľmi rád, ak 
obchodné centrum skvalitní ži-
vot občanov v Starej Turej. 

V rámci slávnostného otvo-
renia sa v  krátkom programe 
predstavili žiaci zo Základnej 
umeleckej školy v  Myjave. 
Súčasťou programu bola aj tom-
bola, v ktorej mohli návštevníci 
vyhrať zaujímavé ceny. 

Od 5. decembra funguje 

v  priestoroch centra lekáreň, 
bytový textil, spoločenské ob-
lečenie, darčekový obchod, vi-
notéka, kaderníctvo a kaviareň. 
Vedľa kaviarne je aj detský kútik 
pre mamičky s deťmi. V nasledu-
júcom období by chceli majitelia 
počet prevádzok v obchodnom 
centre navýšiť. 

Majitelia by chceli obchod-
nému centru vymyslieť aj prí-
značný názov. Preto žiadajú 
občanov Starej Turej, aby sa za-
pojili do hľadania nového mena 
pre centrum. Autor názvu, kto-
rý bude najzaujímavejší, získa od 
majiteľov výhru 100 eur. Svoje 
nápady spolu s menom, priez-
viskom a  telefónnym číslom 
môžete vhadzovať do urny, ktorá 
bude umiestnená v kaviarni na 
druhom poschodí obchodného 
centra do 31.01.2012. Do kon-
ca februára rozhodnú majitelia 
o novom názve.

Lívia Boorová
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Rozprávka Vianoc 2011
Predvianočný čas patrí k ob-

dobiam kedy viac ako inokedy 
cítime potrebuje byť nápomoc-
ní, spolupatriční, pomôcť nie-
komu, kto to naozaj potrebuje. 
V  tomto duchu sa niesol 16. 
ročník galaprogramu Rozprávka 
Vianoc 2001, ktorý sa uskutoč-
nil 8. decembra v  sále Domu 
kultúry Javorina v Starej Turej. 
Zorganizovala ho riaditeľka 
umeleckej agentúry AMADE-
POP a  producentka Edita 
Kmeťová a spevák Peter Hečko, 
ktorý je autorom a  režisérom 
projektu Rozprávka Vianoc. 
Program bol určený pre deti od 
3 do 99 rokov a vyššie, pre všetky 
deti bez rozdielu, zdravé, zdra-
votne postihnuté či zo sociálne 
slabších rodín. 

Sála domu kultúry bola za-
plnená do posledného mies-
ta. Čarovným rozprávkovým 
programom sprevádzali divákov 
Majster N a Karin Majtánová.

Program bol zostavený veľ-

mi zaujímavo. Okrem profesi-
onálnych umelcov sa na pódiu 
predstavili aj talentované deti 
zo základnej umeleckej školy 
v Starej Turej. Detský spevácky 
zbor zaspieval najkrajšie via-
nočné koledy. Počas programu 
sa k  nim pridala aj speváčka 
Marcella Molnárová. Počas jej 
vystúpenia bola asi najviac cítiť 
prichádzajúca atmosféra Vianoc. 
Divákom predviedli svoje taneč-
né kreácie aj dievčatá z Free Zee 
Dance. Hneď po nich sa z  re-
žisérskej stoličky presunul na 
pódium spevák Peter Hečko. 
Pri speve ho sprevádzali hus-
listky zo základnej umeleckej 
školy. Najmä mladšie dievča-
tá potešilo vystúpenie Martina 
Haricha, ktorý zaspieval pesnič-
ky zo svojho debutového albumu 
Príbeh snov. Fanúšikom rocku 
zahrali do noty chlapci zo sku-
piny Neverback a skupiny Hefa. 
Jedným z  najväčších lákadiel 
Rozprávky Vianoc bola talen-

tovaná superstaristka Gabriela 
Gunčíková, ktorá si na pomoc 
zobrala tanečníčky z  Free Zee 
Dance Stará Turá. Rockové pes-
ničky v  jej podaní rozprúdili 
krv v žilách všetkým divákom. 
Vrchol večera patril speváčke 
Beáte Dubasovej. V  sprievode 
detskej rockovej skupiny Nice 
zaspievala svoje najväčšie hity 
a pesničku Vráť mi tie hviezdy 
si spolu s ňou spievalo takmer 
celé publikum. 

Počas programu sa niekoľ-
kokrát ťahali ústrižky z čarov-
nej gule na pódiu. Vylosované 
detičky boli obdarované krás-
nymi darčekmi od sponzorov 
galaprogramu. Bol to naozaj ča-
rovný večer, plný skvelých spe-
váckych a  tanečných výkonov, 
zábavy v podaní Majstra N, ale 

aj krásnych cien, vľúdneho slo-
va a vianočných prianí. Svetelná 
show, živé stromčeky, umelý 
sneh či pyrotechnika vytvorili 
dojem skutočnej rozprávkovej 
krajiny, v ktorej je možné spl-
niť každý detský sen. Ďakujeme 
riaditeľke umeleckej agentúry 
AMADE-POP a  producent-
ke programu Edite Kmeťovej 
a autorovi a režisérovi projek-
tu Petrovi Hečkovi za príjemne 
strávený večer a za to, že už 16 
rokov prostredníctvom tohto 
programu pomáhajú tým, ktorí 
to potrebujú a prenášajú na deti, 
ale aj dospelých posolstvo lásky, 
priateľstva, dobra a  tolerancie. 
A tie sú nielen počas vianočných 
sviatkov najdôležitejšie. 

Lívia Boorová

Základná škola v Starej Turej 
Hurbanova ul. 128/25

O Z N A M U J E
že ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka bude v dňoch 1. a 2. februára 
2011 /t.j. streda a štvrtok/ v budove na Ul. J. A. Komenského 
v I. pavilóne v čase od 13.00 do 16.30 hod. Na zápis je 
potrebné priniesť: rodný list dieťaťa, zápisný lístok, preukaz 
totožnosti. Prineste si so sebou peniaze na učebné pomôcky. 
Zápisný lístok si rodičia môžu vyzdvihnúť v MŠ, ktorú dieťa 
navštevuje, prípadne priamo v základnej škole.

Čo ponúkame Vašim deťom?
• Odborné vyučovanie cudzích jazykov od 1.ročníka 

(Aj, Nj, Rj v novovytvorenej jazykovej učebni),
• Na 2. stupni možnosť vyučovania Aj, Nj, Frj, Rj formou kurzov,
• Od 6.ročníka povinné vyučovanie dvoch cudzích 

jazykov /Aj + podľa záujmu Nj, Frj, Rj/,
• Výuku informatiky v 4 triedach výpočtovej techniky,
• Mimoškolskú činnosť formou krúžkov s rôznym zameraním,
• V čase mimo vyučovania môžu navštevovať ŠKD,
• Prípravu talentovaných detí na rôzne súťaže a olympiády,
• Organizovanie plaveckého a lyžiarskeho výcviku,
• Návšteva kultúrnych podujatí mimo mesta 

(Piešťany, Trnava, Nitra, Bratislava ,...), 
• Organizovanie školy v prírode / l.stupeň/,
• Rozšírené vyučovanie Aj pre jazykovo nadané deti od 3. roč.

Bližšie informácie o zápise – tel. č. 7763022, 7763639 
www.zshurbast.edu.sk 

e-mail:skola@zshurbast.edu.sk  Riaditeľstvo ZŠ v Starej Turej
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Tento rok sa rozdávali ceny 
najlepším autokrosárom Mogul 
Hobby Autokrosu v Prietrži

V Kultúrnom dome v Prietrži sa v sobotu 
3.decembra uskutočnilo slávnostné vyhláse-
nie výsledkov 5.ročníka Záhorského pohára 
v Mogul Hobby Autokrose pre rok 2011, na 
ktorom nechýbali ani autokrosári z ACT-
Poriadia a staroturianec Andrej Radena.

Seriál Záhorského pohára pozostá-
val zo siedmych pretekov. Začínalo sa 
v Borskom Mikuláši, postupne sa preteka-
lo v Lakšárskej Novej Vsi, Senici, Gajaroch, 
Sekulách, Borskom Mikuláši a na záver opäť 
v Sekulách.

Súťažilo sa v  siedmich kategóriách. 
Do 1300ccm, do 1600ccm, do 2000ccm , 
Open+2000, Quad-Cup Open (štvorkolky), 
Škoda-Cup a v kategórii Juniorov. Celkovo 
sa do seriálu súťažne zapojilo 65 jazdcov 
zo Slovenska i susednej Českej republiky. 
Z toho piati Juniori a do skupiny osemnás-
tich štvorkolkárov sa zaradil aj Adam Viskup 
z ACT-Poriadia, ktorý sa zúčastnil iba pred-
preteku v Gajaroch.

Pretekári z  ACT-Poriadie túto sezó-
nu naplno využili doterajšie skúsenosti. 
Netradične sa rozhodli vyskúšať koľko ich 
autá zvládnu a súčasne súťažili vo viacerých 
skupinách s jedným autom. Takáto jazda je 

veľmi náročná na technickú pripravenosť, 
výdrž auta a pohotovosť celého tímu za aké-
hokoľvek počasia. V tomto roku im počasie 
doprialo v Borskom Mikuláši pekných daž-
divých prehánok a v Senici zase tropických 
teplôt prekračujúcim 38 stupňov.

I napriek tomu sa im podarilo s vypätím 
všetkých síl v poslednom preteku v Sekulách, 
keď sa im pokazil motor v Honde dosiah-
nuť hodnotné umiestnenia v celom tomto 
seriály.

Vladimír Pražienka sa okrem Záhorského 
pohára zúčastnil aj Medzinárodných 
Majstrovstiev Moravy v Přibicách, Pohára 
Dvoů Zemí v Přerovskej Rokli a Slovenského 
Autokrosového Pohára v Môlči, z ktorých si 
priniesol tiež hodnotné ceny.

Vladimír Pražienka jazdil zo Škodou 130 
súčasne v skupinách Škoda-Cup (1.miesto), 
Open+2000 (3.miesto), do 1300ccm 
(8.miesto), Andrej Radena s  Hondou 
Civic 1.5 skupiny Open+2000 (1.miesto), 
do 1600ccm (8.miesto) a Marek Klasovitý 
s  Škodou 130 Garde skupiny Škoda-Cup 
(3.miesto) a skupinu do 1300 (16.miesto). 

No a potom už prichádzali pred zaplnenú 
sálu tí najlepší z najlepších v každej kategórii. 

Hodnotné ceny a krásne poháre boli ich od-
menou za celoročné úsilie, ktoré premenili 
do víťazného umiestnenia. Ceny im za účas-
ti regionálnej televízie odovzdal predseda 
autokrosového združenia s Prietrže Milan 
Rýzek s pani starostkou Danou Blažkovou 
a obchodným zástupca spoločnosti Mogul 
Slovakia Ivanom Hruškom, hlavným spon-
zorom tohto podujatia.

A v  záverečnej reči za organizátorov 
z Prietrže poďakoval všetkým spoluorgani-
zátorom z ďalších štyroch miest za vytvore-
nie skvelej atmosféry na týchto podujatiach 
a vyslovil presvedčenie, že Záhorský pohár 
má svetlú budúcnosť.

Po oficiálnom programe prišla na rad 
voľná zábava pri živej hudbe. Motoristi po-
tvrdili, že nie sú rýchly iba na štyroch kole-
sách, ale že im to ide aj na tanečnom parkete.

Webová stránka ACT-Poriadie: 
www.autocrossteam-poriadie.wbl.sk

ATC–Poriadie
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Futbalisti pracovne na ihrisku
Pred jarnou časťou majú naši futbalis-

ti najväčší problém s tréningovou plochou, 
ktorej chýbajú ochranné siete pre zachytá-
vanie lôpt a krajšie okolie, ktoré bolo dl-
hodobo zanedbávané. Preto sa rozhodli, 
že štátny sviatok 17. november využijú a v 
rámci brigády uvedené okolie sami upravia 
na zabezpečenie zimnej prípravy, ktorá je 
pre celý klub veľmi dôležitá. Na brigáde sa 
zišlo 20 futbalistov z „A“ mužstva, dorasten-
cov a funkcionárov klubu na čele s už no-
vozvoleným prezidentom klubu PharmDr. 
Leopoldom Barszczom. Počas uvedeného 
dňa odpracovali na úprave okolia 160 hodín. 
Bola to prvá časť, kde sa pokosením dvoj-
metrovej trstiny upravilo okolie, ktoré ne-
bolo udržiavané niekoľko rokov. Likvidáciu 

pokoseného odpadu a dreviny zabezpečovali 
Technické služby mesta Stará Turá. Doposiaľ 
nie sú ale známe vlastnícke vzťahy, na zákla-
de ktorých by sa vyriešil problém starostli-
vosti o okolie a samotnú tréningovú plochu. 
Futbalovému klubu ale najviac chýba plocha 
s umelou trávou, ktorú je možné využívať 
celoročne. Pevne veríme, že sa nám do zahá-
jenia prípravy podarí dokončiť oplotenie za 
bránami a vhodné by bolo opraviť aj samot-
né osvetlenie, ktoré je vo veľmi zlom tech-
nickom stave. Všetko stojí na finančných 
prostriedkoch, ktorými klub nedisponuje, 
aby si to zabezpečil vo svojej réžii. I pri tých-
to činnostiach by malo napomáhať samotné 
mesto a športová komisia. 

Ing. Ján Hodermarský

Víťazstvá našich mladých futbalistov 
na halovom turnaji 

I napriek tomu, že našim 
futbalistom skončila jesenná 
časť ročníka, využívajú voľno 
na halových turnajoch. Starší 
žiaci ročník 2000 pod vede-
ním trénera Romana Pribiša 
sa zúčastnili 4. decembra na 
turnaji v  Nitrianskej Blatnici 
za účasti mužstiev z  Podolia, 
Moravian, Nitrianskej Blatnice 
a nášho MFK Stará Turá. Hralo 
sa systémom každý s každým 
30 minút a  s piatimi hráčmi 
v  poli. Náš klub reprezento-
vali títo hráči: Robek Simon, 
Tanglmajer Adam, Dzuro 
Tomáš, Štrba Tadeáš, Ando 
Filip, Cibulka Matúš a Žoldák 
Martin. Naši futbalisti nenašli 
premožiteľa a postupne vyhrali 
nad Nitrianskou Blatnicou 3:2, 

Podolím a Moravanmi 5:2.
Najlepším hráčom v našom 

mužstve bol Matúš Cibulka 
a najlepším strelcom s piatimi 
gólmi Tadeáš Štrba.

Konečné poradie:
1. MFK STARÁ TURÁ
2. Nitrianska Blatnica
3. Moravany
4. Podolie

Druhý turnaj mladších 
žiakov sa konal 5. decembra 
na Myjave za účasti mužstiev 
zvučných mien, a to FC Nitry, 
Spartaka Trnavy, domáce-
ho Spartaka Myjava a  nášho 
MFK Stará Turá, ktoré bolo 
náhradníkom. V prvom zápa-
se naši mladí futbalisti remi-

zovali so Spartakom Trnava 
2:2, keď góly strieľali Masár 
a Andrašík. Druhý zápas skon-
čil remízou 1:1, keď jediný gól 
strelil Liška. V semifinále sme 
sa stretli s mužstvom Myjavy 
„B“ a do tretice sme neprehrali. 
Zápas skončil bez gólov 0:0, ale 
na pokutové kopy sme vyhrali 
3:1. Prišlo veľké finále, v kto-
rom naši porazili favorizovaný 
klub FC Nitra 1:0, keď jediný 
gól strelil Andrášik.

Konečné poradie:
1. MFK Stará Turá
2. FC Nitra
3. Spartak Trnava
4. Spartak Myjava „A“

Ing. Ján Hodermarský

Na čele futbalového klubu 
PharmDr. Leopold Barszcz

V piatok 2. decembra sa 
konala v  zasadačke MsÚ vý-
ročná členská schôdza, kde si 
futbalisti volili nové vedenie. 
Do funkcie prezidenta klu-
bu bol zvolený poslanec MsZ 
PharmDr. Leopold Barszcz. 
V ďalšej časti boli zvolení: 
Viceprezident klubu: 
Ing. Ján Hodermarský
Viceprezident pre mládež: 
Silvia Záhorová
Tajomník klubu: 
Denis Makara

Sekretár klubu: Ján Maroň
Členovia: Mgr. Peter Michalec 
Zuzana Cibulková, Mgr. Michal 
Denk, Miroslav Liška, Anton 
Kolár, Igor Sekerka, Július 
Szekfu, Branislav Belák. 
Predsedom revíznej komisie 
bol zvolený Ing. Peter Trúsik.

V ďalšej časti predniesol 
PharmDr. Barszcz koncepciu 
klubu na roky 2012 až 2014, čle-
novia si odsúhlasili výšku člen-
ských príspevkov a rozpočet na 
rok 2012. Ten bude do určitej 

miery závislý od uplatnenia 
a zavedenia nového Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta, 
ktoré rieši financovanie špor-
tových klubov, reprezentujúce 
naše mesto. Zmeny nastali aj 
na poste trénerov. „A“ mužstvo 
povedie od jarnej časti Peter 
Minárik a v dorastencov Mgr. 
Marián Valláš s  asistentom 
Pavlom Zrínim. Touto cestou 
informujeme širokú verejnosť, 
že dňom 1.1.2012 bude spuste-
ná vlastná internetová stránka 
klubu: www.mfkstaratura.sk.

Ing. Ján Hodermarský

Strelecká 
súťaž v Podolí

V piatok 25. novembra sa 
v  Základnej škole Podolie ko-
nala strelecká súťaž na sklop-
né terče a  šiesti strelci z  našej 
školy sa tejto akcie zúčastnili. 
Najlepšie sa umiestnila žiačka 
Kristína Klčová, ktorá obsadila 
pekné tretie miesto. Ďakujeme 
pánovi Čečotovi za ochotu od-
viesť strelcov na súťaž. Žiaci si 
odniesli zo súťaže krásne zážitky, 
diplom a drobné odmeny.

Tréner Peter Milata

Krajské majstrovstvá 
v športovej streľbe 
žiakov

V piatok 9. decembra 2011 
reprezentovali náš okres starší 
žiaci zo Základnej školy Podolie 
a  mladší žiaci zo Základnej 
školy Stará Turá v  kategórii 
zmiešaných družstiev na sú-
ťaži v  športovej streľbe žiakov 
v Partizánskom.

V kategórií starší žiaci zís-
kala 1. miesto Základná škola 
Podolie. V kategórií mladší žiaci 
získala 1. miesto Základná škola 
Stará Turá. 
1. miesto  Kristína Klčová 

274 bodov
2. miesto  Lukáš Andel 

268 bodov
3. miesto  Kristián Žitný 

257 bodov
Ďakujeme pánovi Petrovi 

Klčovi za odvoz súkromným 
autom na uvedenú akciu.

Peter Milata 
tréner športovej streľby

Prezident klubu PharmDr. Leopold Barszcz 
pri likvidácii lesných porastov

Tajomník klubu Denis Makara pri kosení trstiny
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Dievčenské družstvá basketbalistiek MBK Stará 
Turá majú za sebou prvú polovicu sezóny
Basketbalový klub sa v sezóne 2011/2012 účastní slovenských súťaží 
so 6 družstvami dievčat vo veku od 10 do 17 rokov. Keďže často 
viaceré dievčatá nastupujú i v 2 rôznych vekových kategóriách, majú 
svoj športový program naozaj nabitý zápasmi. Každý víkend tak 
naše družstvá odohrajú 4-6 zápasov, či doma alebo na palubovke 
súperov. Radi by sme Vám priblížili naše doterajšie výsledky.

Kadetky – kategória 1995 a mladšie
V kategórií kadetiek sme si na začiatku sezóny stanovili po predošlej 

sezóne nemalý cieľ. A to postúpiť zo základnej skupiny medzi najlepšiu os-
mičku na Slovensku. Po sústredení v auguste a dvoch prípravný turnajoch 
sa zdalo, že náš cieľ bude zdolateľný. Prišli prvé zápasy, ktoré sme zvládali 
veľmi dobre/2 víťazstvá, 1 prehra/, hlavne predvedená hra naozaj potešila. 
V polovici súťaže nám odišla na dlhodobú PN-ku rozohrávačka Bianka 
Krajčušková, a taktiež aj ostatným dievčatám sa nevyhli bežné choroby. 
Chodilo nás pomenej na zápasy a koncentrácia družstva nebola na dosta-
točnej úrovni. Najhoršia bola prehra v Piešťanoch. V posledných sekundách 
sme prehrali o jeden bod. Ďalej nasledovala prehra v Bratislave na gym. A. 
Dubčeka. Taktiež nás zlomili v poslednej štvrtine, keď sme ju nezvládli kon-
dične. Nasledujúca prehra bola s Petržalkou. Tieto prehry nás zaradili na ne-
postupujúce 5. miesto. Zostávali nám už len dva posledné zápasy. Našťastie 
v domácom prostredí. Musím veľmi poďakovať publiku, že nám vytvorili 
naozaj vynikajúce prostredie. Pred takým publikom dievčatá hrali naozaj 
ako z veľkej knihy. Na ihrisku odovzdali všetko. Po víťazstve nad Nitrou 
sme vedeli, že postupujeme. No a na druhý deň sme si dali krásny darček 
k Vianociam. Porazili sme dievčatá z Trnavy, ktoré sa umiestnili na prvom 
mieste v tabuľke. Čierny Peter tak zostal v rukách dievčat z Nitry a Piešťan. 
Naše konečné umiestnenie má číslo tri. Dúfam, že nasledujúca časť 1.ligy 
kadetiek nám prinesie ešte viac úspechov a pozitívnych prekvapení. 

Staršie žiačky – kategória 1997 a mladšie
V kategórií starších žiačok sme tento rok neštartovali v celoslovenskej 

súťaži, nakoľko dievčatá väčšinou nastupujú za kadetky a bola by to pre ne 
príliš veľká záťaž hrať 2 také náročné súťaže. Preto hrajú len oblastnú súťaž. 
Nastupujú hlavne tie hráčky, ktoré majú odohraných málo minút v kadetskej 
súťaži. V 3 doterajších zápasoch sme súpera vždy vysoko porazili, druhá 
časť súťaže bude určite náročnejšia.

Žiačky a mladšie žiačky 
kategória 1998 a 1999 a mladšie

V kategórii žiačok, teda dievčat ročníka narodenia 1998 a mladších, sme 
túto sezónu po minuloročných skúsenostiach postupové ambície nemali. 
Mohli sme len prekvapiť. I keď gro hráčok sú dievčatá narodené v roku 1999, 
družstvo je doplnené štvoricou dievčat narodených v roku 1998. Karin, 
Domča, Miška a Natália sú tie ťahúňky, ktoré sa skoro postarali o prekva-
penie v doterajšej fáze súťaže. Na ich hre sú vidno skúsenosti a vyhranosť 

z vyšších súťaží. Mať o dve či tri takéto hráčky viac, postup na záverečný 
turnaj by bol reálny. Družstvo je pred posledným zápasom základnej časti 
na treťom mieste. Najcennejšia je asi domáca výhra so Slovanom Bratislava, 
ale určite nás družstvo potešilo predovšetkým predvedenou hrou. Chýba mu 
odohrať už len zápas s maďarským Győrom, ktorý sa do postupových tabu-
liek rátať nebude a nemôžeme zabudnúť ani na ešte neodohraný zápas s out-
siderom súťaže Malackami, ktorý sa pre chorobu Malaciek ešte neodohral.

Mladšie žiačky hneď od začiatku sezóny nadviazali na úspechy z pre-
došlých ročníkov. Zatiaľ bez zaváhania prešli všetkými zápasmi. Zúročujú 
tak skúsenosti z predošlých ročníkov, ako i zápasov odohraných v kategórii 
žiačok. Bezpochyby k tomu treba pridať aj vynikajúce základy získané pri 
Milankovi a Katke Šustíkových. I keď je sezóna len v polovičke, nemôžeme 
zaspať na vavrínoch. Nespí ani súper a zápasy s Nitrou a Slovanom na ich 
palubovkách budú patriť do kategórie „ťažké“. Postup na záverečný turnaj 
by však v tejto kategórii ujsť nemal. Družstvu však chýbajú konfrontačné 
zápasy s dievčatami z východnej a strednej oblasti, aby sme vlastne vedeli 
na čom sme. Toto však môže čiastočne napraviť pripravovaný Trojkráľový 
turnaj, na ktorý sú predbežne prihlásené viaceré družstvá z týchto oblastí. 
Je to Zvolen zo stredu a Abovia Košice, Union Košice a Bardejov z výcho-
du. Turnaj sa uskutoční od 5. do 7. januára 2012 v Športovej hale. Týmto 
naň pozývame všetkých fanúšikov, ako i rodičov terajších, ale i budúcich 
staroturianskych basketbalových nádejí.

Minižiačky a mladšie minižiačky kategória 
2000 a 2001 a mladšie

V týchto kategóriách máme dievčatá, ktoré s basketbalom v podstate 
začínajú. Družstvo minižiačok hrá v súťaži 2. sezónu. Doteraz však nepre-
bieha tréningový proces na požadovanej úrovni a tak v herných činnostiach 
naše hráčky za súpermi väčšinou zaostávajú. V priebehu sezóny sa nám 
podarilo poraziť len dievčatá z Myjavy, v ostatných zápasoch sme výrazne 
prehrali. Pokiaľ sa nezlepší dochádzka dievčat na tréningy a nedosiahneme 
väčšiu podporu zo strany rodičov, nemôžeme na lepšie výsledky pomýšľať. 

V najmladšej kategórii sú dievčatá, ktoré tento rok so súťažným basket-
balom začínajú. V súťaži je 5 družstiev a určite sa ešte nedá hovoriť o basket-
balovej hre. Nasadenie a chuť do hry naším hráčkam nechýba, i keď k prvej 
výhre v súťaži musia prejsť ešte ťažkú cestu. Nakoľko členmi tohto družstva 
sú aj vekovo podstatne mladšie dievčatá, je tu veľká perspektíva do budúc-
nosti. Treba však vydržať a tvrdým tréningom si budúci úspech zaslúžiť.

Na záver by sme radi pozvali priaznivcov basketbalu povzbu-
diť naše hráčky na niektorý z  ďalších súťažných zápasov prebiehajú-
cej sezóny. Pozvánku na zápas nájdete vždy na našej webovej stránke 
http://www.mbkstaratura.sk. Tu si môžete prečítať i komentáre k odo-
hratým zápasom a prípadne pozrieť výsledky a fotografie z minulých zápa-
sov. Taktiež dávame do pozornosti turnaj, ktorý za účasti družstiev z celého 
Slovenska usporiada náš klub 5. až 7. januára v športovej hale na štadióne.
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