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

Milí čitatelia,
dúfame, že ste si naplno užili naj-

krajšie sviatky v roku a poriadne ste si 
oddýchli a pripravili sa na blížiaci sa 
nový rok. Redakcia Staroturianskeho 
spravodajcu chce popriať všetkým čita-
teľom a občanom Starej Turej úspešné 
vkročenie do Nového roka 2013, pevné 
zdravie, šťastie, domácu pohodu, osob-
né a pracovné úspechy. Zároveň chceme 

poďakovať všetkým našim dopisovate-
ľom, fotografom a spolupracovníkom 
a tešíme sa na ďalšiu tvorivú spoluprá-
cu v roku 2013. Dúfame, že aj v novom 
roku si udržíme Vašu priazeň a náš me-
sačník bude mať naďalej pevné miesto 
v domácnostiach našich čitateľov.
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„Kostol a Stará veža na 
Chríbe“ od Ing. Ježa
17. január, 17.00 h, DK Javorina

Na ten lepší rok
Po polnoci,

keď priali sme si,
aby bol lepší ako minulý,

dobré zdravie, pokoj,
želali si,

veľa predsavzatí
vyslovených nahlas,

ale aj tajne,
z obáv z ich splnenia.

Čistá stránka
otvára sa,

máme času zaplniť ju,
ruka v ruke, vospolok,

na každom z nás záleží,
aký bude tento rok.

Tak teda na zdravie,
nech splní sa želanie...

Janka Trúsiková
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Programový rozpočet mesta na roky 2013 až 2015
Mestské zastupiteľstvo Stará 
Turá na svojom poslednom za-
sadnutí odsúhlasilo programový 
rozpočet mesta pre roky 2013 
až 2015.

Rozpočet Mesta Stará Turá na 
roky 2013-2015 je zostavený v sú-
lade so zákonom č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v  znení neskor-
ších predpisov. Rozpočet na rok 

2013 je záväzný, rozpočty na roky 
2014-2015 sú orientačné a vyjad-
rujú zámery rozvoja mesta pre toto 
obdobie.

Návrh rozpočtu bol vypracova-
ný v období, keď ešte nebol schvále-
ný štátny rozpočet, a preto hodnoty 
nadväzujúce naň (podielové dane, 
decentralizačné dotácie) vychádzajú 
z nám zatiaľ dostupných informácií.

V ostatných daňových príjmoch 
sú premietnuté návrhy na zvýšenie 
dane z  nehnuteľností v  priemere 

o 9,44 % a zvýšenie poplatku za ko-
munálny odpad cca o 7,5 %.

Kapitálové príjmy a  výdavky 
nadväzujú na stav rozpracovaných 
investičných akcií financovaných 
z  rozpočtu mesta a  s  podporou 
fondov EU. Zahrňujú tiež prípra-
vu nových investičných zámerov. 
Na rok 2013 mesto rozpočtuje na 
kapitálové výdavky sumu 2,3 mil €, 
ktoré použije na realizáciu triedia-
cej linky odpadov v sume 576 tis €, 
rekonštrukciu verejného osvetlenia 
v sume 266 tis. €, cyklo chodníky 
v sume 66 tis. € a revitalizáciu zelene 
v centrálnej mestskej zóne v sume 
124 tis. €. Financovanie vyššie uve-
dených projektov by malo byť za-
bezpečené z prostriedkov európskej 
únie. Z vlastných prostriedkov mes-
ta bude realizovaná rekonštrukcia 
základnej školy (špeciálny pavilón 
učební) v  sume 213 tis. €, multi-
funkčný priestor za kultúrnym do-
mom v Topoleckej v sume 35 tis. €, 
detské ihrisko v sume 16 tis. €, re-
konštrukcia a zateplenie materskej 
školy na Hurbanovej ulici č. 142 
v sume 150 tis. € a celý rad ďaľších 

drobných projektov. Z dlhodobého 
hľadiska mesto uvažuje aj s rekon-
štrukciou budovy mestského úra-
du. Realizácia tohto investičného 
zámeru bude finančne veľmi nároč-
ná a pre rok 2013 mesto rozpočtuje 
čiastku 50 tis. € na samotný projekt 
rekonštrukcie. Rozsah rekonštrukč-
ných prác a termín začatia ich re-
alizácie bude závisieť od získania 
finančných prostriedkov a  zdroja 
financovania. V  roku 2013 mesto 
plánuje po dlhšej odmlke pokračo-
vať aj v projekte individuálnej byto-
vej výstavby. Za týmto účelom bude 
zahájená prvá etapa výkupu pozem-
kov v lokalite Drahy, na ktorú je vy-
členená čiastka 500 tis. €.

V sume finančných operácií sú 
rozpočtované výdavky na spláca-
nie úverov prijatých v rokoch 2001, 
2005 a 2006 na výstavbu bytových 
domov a Námestia slobody. 

Podrobné členenie príjmov i vý-
davkov mesta a rozpočty pre roky 
2014 a 2015 môžete nájsť na inter-
netovej stránke mesta.

Ing. Jaroslav Holota 
vedúci ekonomického oddelenia

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU mesta pre roky 2012 a 2013

Zdroj príjmov
Rozpočet 

2012 v EUR 
po II. zmene

Rozpočet pre rok 
2013 v EUR

Bežný rozpočet 4.494.903 4.409.500
100 daňové príjmy 2.791.100 2.804.150
200 - 300 nedaňové príjmy 1.613.303 1.511.350
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 90.500 94.000
Kapitálový rozpočet 1.679.884 1.176.788
230 kapitálové príjmy 12.661 170.000
300 granty a transfery 1.667.223 1.006.788
Finančné operácie 286.587 1.011.955
513 bankové úvery 286.587 1.011.955
PRÍJMY SPOLU 6.461.374 6.598.243

ROZPOČET VÝDAVKOV mesta Stará Turá pre roky 2012 a 2013
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU Rozpočet pre rok 2012 v EUR po II. zmene Rozpočet pre rok 2013 v EUR

Bežný Kapitál. Fin. oper. SPOLU Bežný Kapitál. Fin. oper. SPOLU
Program 1:  Plánovanie, manažment a kontrola 119.882 16.059 0 135.941 131.252 586.000 0 717.252
Program 2: Propagácia a marketing 9.602 0 0 9.602 5.528 0 0 5.528
Program 3: Interné služby 238.640 94.953 0 333.593 228.253 619.207 0 847.460
Program 4: Ostatné služby 6.728 0 0 6.728 4.150 50.000 0 54.150
Program 5:  Bezpečnosť, právo a poriadok 322.768 8.400 0 331.168 321.147 270.551 0 591.698
Program 6: Odpadové hospodárstvo 199.402 0 0 199.402 195.050 29.000 0 224.050
Program 7: Komunikácie 173.280 0 0 173.280 157.000 46.984 0 203.984
Program 8: Doprava 1.100 17.500 0 18.600 1.000 10.500 0 11.500
Program 9: Vzdelávanie 1.919.749 391.364 286.586 2.597.699 1.938.800 380.258 0 2.319.058
Program 10: Šport 81.421 11.000 0 92.421 75.850 128.255 0 204.105
Program 11: Kultúra 139.617 0 244.790 384.407 132.300 0 0 132.300
Program 12: Prostredie pre život 109.192 63.351 496.240 668.783 76.499 175.476 41.040 293015
Program 13: Sociálna starostlivosť 252.800 0 0 252.800 254.400 0 0 254.400
Program 14: Bývanie 25.534 456 28.454 54.444 24.267 0 29.720 53.987
Program 15: Administratíva 681.930 0 0 681.930 684.321 0 0 684.321

VÝDAVKY SPOLU 4.281.645 603.083 1.056.070 5.940.798 4.229.817 2.296.231 70.760 6.596.808

Zmeny v dani z nehnuteľnosti a dani za psa
Vážení občania, vzhľadom na 
to, že čoskoro začne nové zda-
ňovacie obdobie roku 2013, radi 
by sme Vás upozornili na niekto-
ré dôležité skutočnosti.

Mesto Stará Turá oznamuje 
občanom, že pre rok 2013 nasta-
la zmena v podávaní priznania na 
miestne dane (Zákon  č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach  a miest-
nom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov).

Zmena spočíva v tom, že hore 
uvedený zákon spája  do spoločného 
tlačiva priznanie nasledovných daní:
• daň z nehnuteľnosti,
• daň za psa,
• daň za predajné automaty,
• daň za nevýherné hracie 

prístroje.

Tlačivo „Priznanie k dani 
z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani 
za predajné automaty a k dani za 
nevýherné hracie prístroje“ poda-
jú tí občania, ktorí v priebehu roka 

2012 nadobudli novú nehnuteľnosť 
a vklad do katastra nehnuteľnosti sa 
uskutočnil do 31.12.2012. Termín 
podania daňového priznania do 
31.1.2013.

Noví majitelia psov, ktorí si do-
teraz  nesplnili oznamovaciu povin-
nosť a táto im vznikla do 31.12.2012 
(priznanie sa podáva ak je pes star-
ší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej 
povinnosti). Termín podania pri-
znania dane za psa je do 30 dní odo 
dňa vzniku daňovej povinnosti.

Od 01.12.2012 nastala zmena 

v tom, že zo zákona bola zrušená 
oznamovacia povinnosť, kedy fy-
zická osoba alebo právnická osoba 
v priebehu príslušného zdaňovacie-
ho obdobia bola povinná oznámiť 
správcovi dane skutočnosti rozho-
dujúce pre vznik alebo zánik daňovej 
povinnosti k dani z nehnuteľností 
a každú zmenu týchto skutočností 
do 30 dní odo dňa nasledujúceho po 
dni, keď tieto skutočnosti alebo ich 
zmeny nastali.

pokračovanie na str. 3
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Čiastkové daňové priznanie 
k dani z nehnuteľností,  
k dani za psa  majú podať:
• vlastníci nehnuteľnosti, ktorí 

majú zmenu vlastníctva oproti 
roku 2012 (napr. kúpa, dedič-
stvo, darovanie, predaj, zmena 
výmery, kolaudácia rodinného 
domu, zmena využitia stavby, 
zmena druhu či výmery pozem-
ku a pod.), čiastkové priznanie je 
potrebné podať do 31.1.2013,

• majitelia psov, ktorí si spl-
nili oznamovaciu povinnosť 
v súvislosti s daňou za psa a majú 
k 31.12.2012 zmenu vlastníctva  
(napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn 
psa a pod.), termín podania tla-
čiva Priznanie k dani za psa je po-
trebné podať do 30 dní odo dňa 
vzniku daňovej povinnosti.

Pri podávaní daňového prizna-
nia k dani z nehnuteľnosti, k dani za 
psa, ako i čiastkového priznania je 
potrebné predložiť nasledovné do-
klady – LV, rozhodnutie o vklade do 
katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu 

zmluvu, osvedčenie o dedičstve, 
preukaz ZŤP alebo ZŤPS a pod.

Daňovník na tlačive daňového 
priznania uvedie len identifikačné 
údaje – meno, priezvisko, rodné čís-
lo, názov firmy, IČO, adresa ....len 
základné údaje potrebné na vyru-
benie dane: výmeru pozemku, za-
stavanú plochu stavby, podlahovú 
plochu bytu, počet psov.

Mesto Stará Turá ako správca 
dane vyrubí na základe  daňovní-
kom podaného daňového prizna-
nia alebo čiastkového priznania, 
daň  z nehnuteľnosti a daň za psa 
jedným Rozhodnutím. V tomto 
Rozhodnutí  bude uvedená splat-
nosť a spôsob úhrady. Daňovník je 
povinný uhradiť daň až na základe 
takto vydaného Rozhodnutia.

Ak občan nepodá daňové pri-
znanie v stanovenej lehote alebo 
lehote určenej správcom dane vo 
výzve, nesplní povinnosť uloženú 
rozhodnutím správcu dane, ale-
bo nesplní niektorú z povinností 
nepeňažnej povahy, správca dane 
mu uloží pokutu podľa zákona 
č.563/2009 Z.z. o správe daní (da-
ňový poriadok), v z.n.p

Daň za psa

Sadzba dane
•	v	miestnych	častiach	

v	rodinnom	dome	 4,-	EUR
•	v	meste	v	rodinnom	

dome	 8,-	EUR
•	v	bytovom	dome	 35,-	EUR

Takto určená sadzba dane platí 
za každého ďalšieho psa u toho is-
tého daňovníka.

Upozornenie:
Občania, ktorí doteraz  daň za  

psov neplatili z dôvodu, že sú ob-
čania zdravotne ťažko postihnutí, 
budú s účinnosťou od 01.01.2013 

povinní daň za psa platiť. 
Podľa platného zákona predme-

tom dane  za psa nie je:
• pes chovaný na vedecké  a vý-

skumné účely,
• pes umiestnený v útulku 

zvierat,
• pes so špeciálnym výcvikom, 

ktorého vlastní alebo používa 
občan s ťažkým zdravotným 
postihnutím.

Žiadame majiteľov psov, aby ex-
krementy zbierali do vreciek a nene-
chávali ich na chodníkoch, v tráve 
a na snehu.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Verejným priestranstvom sú 
verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve mesta Stará Turá – ná-
mestia, chodníky, trhovisko, plochy 
trvale zazelenané, plochy spevne-
né, cintoríny, verejné parkoviská, 
ostatné odstavné plochy. Verejným 
priestranstvom nie sú pozemky, kto-
ré mesto prenajalo podľa osobitného 
zákona.

Daň sa platí za každý aj začatý 
m2 osobitne užívaného verejného 
priestranstva a každý aj začatý deň.

Daňová povinnosť vzni-
ká dňom začatia osobitného 
užívania verejného priestran-
stva a zaniká dňom skončenia 
osobitného užívania verejného 
priestranstva. V žiadosti je po-
trebné uviesť  predmet,  plochu 
a dobu, po ktorú sa bude užívať 
verejné priestranstvo.

Správca dane ustanovuje, že 

poskytuje oslobodenie od dane 
za iný spôsob využívania ve-
rejného priestranstva (kultúrne  
a športové podujatia),  uspo-
riadané na verejnom priestran-
stve bez vstupného alebo akciu, 
ktorej celý výťažok je určený na 
charitatívne a verejnoprospešné 
účely.

Správca dane ustanovuje, že 
poskytuje 90% zníženie dane za 
užívanie verejného priestranstva 
za trvalé parkovanie vozidla na 
jednom vyhradenom mieste 
mimo stráženého parkoviska 
fyzickým osobám, ktoré v žia-
dosti doložia kópiu rozhodnu-
tia príslušného úradu, z ktorého 
je preukázateľná odkázanosť na 
individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom.

Horňáková Magdaléna, 
Oslayová Anna, ekonomické odd. MsÚ

Osobitné užívanie verejného priestranstva €/m2/deň
(1) za umiestnenie zariadenia  slúžiaceho na poskytovanie služieb 0,330
(2) za umiestnenie predajného zariadenia 0,662
(3)  za využívanie verejného priestranstva pri reštauráciách, cukrárňach 

a zariadeniach podobného charakteru za účelom poskytovania služieb 0,132

(4) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,050
(5)  za trvalé parkovanie  motorového vozidla mimo stráženého 

parkoviska bez platného potvrdenia o STK 0,662

(6) za umiestnenie skládky stavebného materiálu trvajúcej viac ako jeden deň 0,662
(7) za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu dlhšiu ako 3 dni 0,330
(8) za umiestnenie stavebného, výrobného, spracovateľského zariadenia 0,398
(9) na verejnom priestranstve fyzickými a právnickými osobami 0,100
(10)  za umiestnenie cirkusu, lunaparku alebo inej zábavnej atrakcie za prvých päť dní 0,331
(11)  za umiestnenie cirkusu, lunaparku alebo inej zábavnej 

atrakcie trvajúcej viac ako  päť dní 0,132

(12) za dočasné umiestnenie škrupinovej garáže, maringotky a pod. 0,330
(13) za umiestnenie prenosných reklamných zariadení 0,662
(14)  za rozkopanie miestnej komunikácie a zelene za reklamné akcie 3,319
(15)  iný spôsob využívania verejného priestranstva (kultúrne a športové podujatia) 0,330

Materiál k výpočtu dane z nehnuteľností 
(pozemky, stavby, byty) – r. 2013

POZEMKY Index Hodnota pôdy
v eurách/m2

Ročná 
sadzba
(v %)

Orná pôda, chmeľníce, vinice, ovocné sady A1 0,2370 0,55
Trvalé trávne porasty B1 0,0408 0,55
Záhrady – jednotlivá časť 
Záhrady – miestna časť

C1
C2

2,12
2,12

0,87
0,46

Lesné pozemky D1 0,1573 1,70
Rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy

E1 0,0853 1,70

Zastavané plochy a nádvoria – jednotl. časť
Zastavané plochy a nádvoria -  miestna časť

F1
F2

2,12
2,12

0,86
0,59

Stavebné pozemky – jednotl. časť
Stavebné pozemky -  miestna časť

G1
G2

21,24
21,24

1,20
0,63

Ostat. plochy  - jednotlivá časť
Ostat. plochy  - miestna časť

H1
H2

2,12
2,12

0,86
0,59

STAVBY Index
Ročná 
sadzba
(v EUR)

Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré  
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

A1 - jednotlivá časť 0,260
A2 - miestna časť 0,175

Stavby na pôdohosp. produkciu, skleníky, 
stavby pre vodné hosp., stavby využívané 
na skladovanie vlast. pôdohosp. produkcie 
vrátane stavieb  na vlastnú administratívu

B 0,150

Stavby rekreačných a záhradkárskych 
chát a domčekov na individ. rekreáciu

C 0,750

Samostatne stojace garáže a samostatné 
stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely 
postavené mimo byt. domov

D1 - jednotlivá časť
D2 - miestna časť

0,700
0,500

Priemyselné stavby, stavby slúžiace 
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vl. produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu

E 3,160

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

F 3,160

Ostatné stavby G1 - jednotlivá časť 1,00
G2 - miestna časť 0,30

BYTY Index
Ročná 
sadzba
(v EUR)

Byt A1 - jednotlivá časť 0,260
A2 - miestna časť 0,175

Nebytové priestory, ktoré neslúžia na 
podnikanie a inú zárobkovú činnosť

B 1,500

Nebytové priestory, ktoré sa využívajú na 
podnikanie a inú zárobkovú činnosť

C 3,160

Nebytové priestory slúžiace ako garáž D1 - jednotlivá časť  0,700
D2 - miestna časť 0,500

Pri viacpodlažných stavbách príplatok 0,05 EUR za každé  ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia. Príplatok sa ráta aj za podzemné podlažie (napr. pivnice).

dokončenie zo str. 2
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Miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pre rok 2013

Vzhľadom k tomu, že mesto nepokryje náklady na vývoz TKO 
prostriedkami získanými výberom z tohto poplatku, mestské zastu-
piteľstvo dňa 13.12.2012 schválilo VZN č. 23/2012-Nar. o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzba poplatku pre obyvateľov  mesta Stará Turá je 21,50 € 
osoba/rok od 1.1.2013.

Podľa zákona platného od 1.12.2012 nastali zmeny v úľavách na 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Bola 
zrušená úľava:
• pre osamelé osoby nad 70 rokov,
• pre občanov v hmotnej núdzi, ktorí poberajú len sociálne dávky,
• pre deti narodené v priebehu roka,
• na tretie a každé ďalšie dieťa.

Títo občania nespĺňajú podmienku zákona, kedy možno poskyt-
núť úľavu na poplatku t.j., že viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
sa nezdržiavajú na území mesta. 

Správca poplatku poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplat-
ník s trvalým pobytom v meste preukáže na základe predložených 
dokladov, že sa v zdaňovacom období
• dlhodobo, najmenej rok,  zdržiava v zahraničí,
• ak je poplatník vo výkone trestu,
• umiestnený v zariadení sociálnych služieb.

Správca poplatku poplatok zníži, ak poplatník preukáže že viac 
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území mesta a to:
• študenti  denného štúdia na stredných a vysokých školách s pre-

chodným pobytom v mieste školy vo výške 50 %, 
• pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným 

pobytom v mieste pracoviska, osoby pracujúce na týždenné alebo 
iné pracovné cykly mimo miesta trvalého pobytu vo výške 50 %.

Správca poplatku poplatok zníži alebo odpustí na základe pí-
somnej žiadosti s doloženými dokladmi, a to:
• potvrdenie od zamestnávateľa  o trvaní pracovného pomeru na 

aktuálny rok,
• pracovná  zmluva,
• pracovné povolenie,
• povolenie pobytu na území iného štátu,
• potvrdenie z ústavu, že je poplatník vo výkone trestu,
• potvrdenie zo zariadenia sociálnych služieb,
• doklad o prechodnom pobyte v mieste školy alebo potvrdenie 

o ubytovaní v internáte a súčasne potvrdenie o dennom štúdiu. 
V prípade  ubytovania mimo internátu kópiou nájomnej zmluvy 
alebo zálohového predpisu z ktorej je zrejmé, že v mieste školy 
uhrádza aj poplatok za  komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a súčasne potvrdenie o dennom štúdiu alebo potvrdením 
o zaplatení poplatku v mieste školy. Nájomná zmluva alebo zálo-
hový predpis musia byť vystavené na meno poplatníka, za ktorého 
sa žiada úľava na poplatku v mieste trvalého pobytu,

• doklad o prechodnom pobytom v mieste práce a potvrdenie za-
mestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na aktuálny rok. V prí-
pade ubytovania v súkromí nájomnú  zmluvu alebo zálohový 
predpis, z ktorého je zrejmé, že v mieste práce uhrádza poplatník 
aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a sú-
časne  potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru 
alebo doklad o zaplatení poplatku v mieste práce. Doklady musia 
byť vystavené na meno poplatníka, za ktorého sa žiada úľava na 
poplatku v mieste trvalého pobytu.

Pod  hodnoverným  dokladom  sa  rozumie  aktuálne  potvrdenie  
na  príslušný kalendárny rok. Správca poplatku zníži poplatok  len 
v prípade, že poplatník si plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá 
iné záväzky voči mestu Stará Turá. Upozorňujeme občanov, aby pri 
svojich úhradách uviedli správny variabilný symbol z rozhodnutia.

Stavebný odpad -  odpad a uloženie hradí pôvodca odpadu 
podľa skutočných nákladov, ak odpad pochádza z prác, ktoré podlie-
hajú stavebnému povoleniu, resp. ohláseniu drobnej stavby. Takýto 
odpad je potrebné nahlásiť na Technické služby mesta Stará Turá 
č. tel. 776 3215.

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle ekonomic-
kého oddelenia MsÚ, 746 16 27.

Anna Oslayová, ekonomické odd. MsÚ 

Prehľad sadzieb na osobu a rok v EUR v niektorých 
mestách (sadzba	v	roku	2011	a	aktuálna	sadzba	

rok	2012	a	navrhovaná	pre	rok	2013)
Mesto rok 2011 rok 2012 rok 2013
Stará Turá 18,32 20,00 21,50
Myjava 23,23 23,23 23,23
Nové Mesto nad Váhom 19,25 22,00 23,00
Senica 22,04 25,00 25,80
Šaľa 19,50 28,50 28,50
Bardejov 20,00 27,01 27,01
Zvolen 18,17 20,95 20,95
Senec 17,15 20,07 20,07
Hlohovec 25,18 25,18 25,18

Sociálne služby v našom meste
Problémy vo financovaní sociálnych 

služieb, ktoré sa priebežne vyskytujú pri ich 
poskytovaní, napomáha od 1.3.2012  riešiť 
schválený  zákon č. 50/2012 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov.

Zmenou zákona dochádza k stanovo-
vaniu minimálnej výšky úhrady za sociálne 
služby s ohľadom na ekonomicky oprávnené 
náklady poskytovateľa. V súvislosti so zavá-
dzaním metodiky uplatňovania ekonomic-
ky oprávnených nákladov vo výpočte úhrad 
od klientov bolo prijaté Všeobecne záväz-
né nariadenie č.18/2012 a účinnosťou od 
1.1.2013. Toto VZN  rieši  úhrady klientov 
za poskytnuté sociálne služby vo výške 25% 

ekonomicky oprávnených nákladov posky-
tovateľa tejto služby.

Zákon taktiež zvyšuje participáciu klien-
ta a jeho rodiny na úhrade nákladov za soci-
álnu službu zohľadňovaním príjmu, majetku 
a úspor klienta  s ohľadom na  predaj, pre-
nájom a prevod nehnuteľného majetku 
v posledných piatich rokoch pred podaním 
žiadosti o sociálnu službu. 

Zmena zákona zabezpečila v tomto 
roku i zvýšenie dotácie štátu na prevádzku 
Zariadenia opatrovateľskej služby  o 20 tis. 
€ oproti r. 2011, čo má pozitívny dopad na 
mestský rozpočet. 

V rámci  poskytovanej opatrovateľskej 
služby zastupiteľstvo vo VZN stanovilo  ná-
rast úhrad klientov v  roku 2013 v minimálnej 

výške, pretože mesto zatiaľ nepristúpilo 
k pôvodnému návrhu v zákone, zvýšiť úhra-
dy na 50% oprávnených nákladov. Na zákla-
de prijatého VZN budú klientom predložené 
k podpisu nové zmluvy o poskytovaní soci-
álnych služieb po 1.1.2013.

V súčasnosti je v meste a v miestnych 
častiach zabezpečovaná opatrovateľská služ-
ba 32   občanom, rozvoz stravy 39 občanom. 
Zariadenie opatrovateľskej služby s kapaci-
tou 13 klientov je  plne obsadené.

So žiadosťami o poskytovanie sociálnych 
služieb sa môžete kedykoľvek obrátiť na pra-
covníčky sociálneho oddelenia Mestského 
úradu, /tel. č. 7461645, 7461646/, ktoré vám 
podajú aktuálnu informáciu.

Ing. Viera Zapletalová, vedúca 
sociálneho oddelenia MsÚ
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Stará Turá je 
28. najotvorenejšou 

samosprávou na Slovensku
Naše mesto je transparent-

nejšie a otvorenejšie. Dokazuje 
to výsledok Transparency 
International. Stará Turá sa 
umiestnila na 28. mieste, oproti 
roku 2010, kedy sme skončili 
na 65. mieste je to výrazný roz-
diel a posun vpred. 

Rebríček transparentnosti 
hodnotil mestá v 11 oblastiach 

(od poskytovania informá-
cií o práci úradu a poslancov, 
možnosti zapojenia verejnosti 
do diskusie a otvorenosti ve-
rejného obstarávania cez per-
sonálnu politiku, prenájmy 
majetku po udeľovanie grantov 
a dotácií). 

Ing. Alena Baťková, odd. 
výstavby, ÚP a ŽP

Na mestskom úrade sme 
privítali oslávencov

Koncom novembra sme na 
mestskom úrade privítali vzác-
nych hostí. V pondelok 26. no-
vembra sa obradná sieň zaplnila 
47 oslávencami, ktorí sa v dru-
hom polroku 2012 dožili úcty-
hodných 70 a 75 rokov. K ich 
jubileu im zablahoželal primá-
tor mesta, Ing. Ján Kišš a zá-
stupkyňa primátora, Mgr. Soňa 
Krištofíková. V príhovore zaže-
lala pani zástupkyňa oslávencom 
najmä veľa zdravia a príjem-
ných chvíľ v kruhu najbližších. 
Milé stretnutie pokračovalo 
posedením vo veľkej zasadačke 

mestského úradu. 
O deň neskôr sa v obradnej 

sieni stretlo 6 manželských pá-
rov, ktoré si v druhom polro-
ku 2012 pripomínali 50 rokov 
spoločného života. V súčasnom 
svete je už zlatá svadba naozaj 
obdivuhodnou udalosťou a je 
potrebné si takéto dlhoročné 
partnerstvo vážiť. K spoločne 
stráveným rokom zablahoželala 
manželským párom zástupkyňa 
primátora. Jubilujúci občania 
a oslavujúce páry pripojili svo-
je podpisy do pamätnej knihy 
mesta Stará Turá. Obe podujatia 

pripravili členky Zboru pre ob-
čianske záležitosti, ktorý funguje 
pri mestskom úrade a matrikár-
ka z tunajšieho Matričného úra-
du Stará Turá. 

Všetkým oslávencom ešte 

raz srdečne blahoželáme a praje-
me im najmä pevné zdravie, veľa 
spokojnosti, šťastia a krásnych 
momentov so svojimi blízkymi. 

Lívia Boorová

Oznam o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia

Mesto Stará Turá, oddelenie výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia informuje, že na 17. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva, konaného 7. júna 2012 bolo zrušené VZN mesta 
Stará Turá č. 14/2006 Nar. O poplatku za znečisťovanie ovzdušia. 

Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľov (prevádzkovateľ 
– právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie) 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) o spotrebe palív 
a surovín zrušením VZN nezaniká a v zmysle zákona č. 401/1998 
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľ malé-
ho zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za 
každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, 
z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na 
zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených 
do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych uka-
zovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučova-
cích  zariadení. 

Povinnosť oznamovať údaje o spotrebe palív a surovín 
vznikla  aj pre prevádzkovateľov školských, zdravotníckych 
a sociálnych zariadení, ktorí boli doteraz už zrušeným VZN 
od tejto povinnosti oslobodení.

J. Knapová, MsÚ - odd. výstavby, ÚP a ŽP

Koncert speváckeho 
odboru ZUŠ

Vážení priatelia, dňa 4. 
decembra sa v kaviarni DK 
Javorina v Starej Turej uskutočnil 
verejný vianočný koncert, ktorý 
každoročne už 11 rokov poria-
da p. uč. Božena Michalcová zo 
ZUŠ v Starej Turej, so svojimi 
spevákmi.

Tradične si do programu po-
zýva nadané deti, ktoré dokážu 
koncert spestriť hraním na ná-
stroji, či tanečným vystúpením. 

Jej program je vždy ladený via-
nočne a citlivo sa dotýka duší 
rodičov a všetkých hostí.

Ďakujem deťom, aj ich p. 
učiteľke, že v tejto uponáhľanej 
dobe dokážu pripraviť krásne, 
poeticky ladené vystúpenie, kto-
ré je skutočným zážitkom a kto-
ré nám tú vianočnú atmosféru 
pripomenie už týždne dopredu.

 Mgr. Miloslav Masár, riaditeľ ZUŠ

Zlaté svadby na MsÚ
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Pozvanie a ocenenie od 
pražského kardinála 
pre výtvarný odbor ZUŠ

Poďte, deti, všetky deti, vyliečime svet.
Nech chorôb a smutných očí nikdy viacej niet.

Je to už 20 ro kov, čo žia-
ci výtvarného odboru ZUŠ 
v Starej Turej pod vedením 
Mgr. Miroslavy Lacovej napĺňa-
jú toto motto. Svojimi výtvarný-
mi prácami aktívne podporujú 
humanitárnu organizáciu „Na 
vlastných nohách“, ktorej za-
kladateľkou je Češka, žijúca 
v Nórsku p. Běla Gran Jensen. 
Jej symbolom je stonožka, ktorá 
predstavuje tisíce detí a stovky 
učiteľov v Čechách, Slovensku, 
Nórsku, Poľsku a v Kanade. Deti 
maľujú vianočné pozdravy a ich 
predajom získava organizácia fi-
nančné prostriedky, ktoré sú po-

užité pre tie menej šťastné, choré 
a vojnou postihnuté deti.

Výtvarné dielka detí sú vo 
svete veľmi cenené. Žiaci vý-
tvarného odboru ZUŠ V Starej 
Turej maľovali vianočné po-
zdravy a ilustrácie do kalen-
dárov pre rôzne svetové firmy 
ako ESSO, JORDAN, EXXON, 
atď., ktoré si vyžiadali práce 
práve od nich. Svojou tvorbou 
prispeli do kníh „Kdyby všechny 
děti světa“, „Nechtěné dědictví“ 
a „Osmý div světa.“ Zapájajú sa 
do medzinárodných súťaží po-
riadaných hnutím, z ktorých si 
odnášajú popredné umiestnenia. 
Práce vystavovali v Parlamente 
ČR, v Strahovskom kláštore 
a v Kláštore sv. Anežky v Prahe. 
Ich práca bola ocenená ďakov-
nými listami a pozvaniami od 

významných predstaviteľov 
kultúrneho a politického dia-
nia v SR, ČR i z rôznych štátoch 
Európy. Staroturianske deti 
vďaka svojim prácam odovzda-
li novorodeneckému oddeleniu 
trenčianskej nemocnice inku-
bátor, ktorý „vykreslili“ v hod-
note 700 tisíc KČ, a tak pomohli 
svojou tvorivou prácou i deťom 
v našom regióne. Žiakom pri-
šla poďakovať i Prof. Emília 
Kováčová. Ocenením ich prá-
ce bolo i pozvanie z Kancelárie 
prezidenta ČR na Adventné 
stretnutie detí „ U Pražského 
Jezulátka“ a na slávnostný kon-
cert na Žofíne.

V piatok 7.12.2012 sa zapl-
nila Katedrála sv. Víta, Václava 
a Vojtecha v Prahe „stonožkový-
mi“ deťmi, ich rodičmi, učiteľmi 
a vojakmi AČR, ktorí spolupra-
cujú s hnutím „Na vlastných 
nohách“ už 12 rokov. Nechýbali 
ani žiaci výtvarného odboru 
ZUŠ v Starej Turej, ich rodičia 
a Mgr. Miroslava Lacová, ktorí 
prijali pozvanie na slávnostnú 
omšu „pre Stonožku“, ktorú ce-
lebroval pražský arcibiskup J. E. 
Dominik kardinál Duka OP, 
patrón „Stonožky,“ ktorý im 
týmto spôsobom chcel poďako-
vať za ich prácu a pomoc deťom 
vo vojnou postihnutých oblas-
tiach. Omše sa zúčastnili i vý-
znamní hostia – minister obrany 
ČR A. Vondra, veľvyslanec ČR 
vo Vatikáne P. Vošalík, náčelník 
Generálneho štábu AČR gen. P. 
Pavel a vojaci zahraničných mi-
sií, prostredníctvom ktorých sa 
dostala pomoc deťom do Bosny, 
Kosova či Afganistanu. V pria-
mom prenose vysielala slávnost-
nú omšu televízia ČT2.

Presne o 11.00 hod. zazne-
li slávnostné fanfáry hudby 
hradnej stráže, ktoré zahájili sv. 
omšu. Potom sa katedrálou ro-
zoznel 380 členný zbor detí, pod 
vedením zbormajsterky Marie 
Novákovej, ktorý predniesol 
skladby Petra Ebena a tiež sto-
nožkovú hymnu Never Be Alone. 

Čestné miesto v tomto unikát-
nom zbore za Slovenska prijalo 
i 11 detí speváckeho odboru p. 
uč. Boženy Michalcovej, ktoré 
náročné skladby nacvičili samo-
statne a prvýkrát mali možnosť 
spoločne odznieť až na skúške 
pred priamym prenosom. V ce-
lom zbore to boli jediné deti zo 
Slovenskej republiky. 

Omšu moderovala Tereza 
Brodská a vojenský kaplán kpt. 
Peter Šabaka, ktorí v úvode 
predstavili históriu katedrály. 
Pani Běla Gran Jensen priblí-
žila projekty zrealizované za 22 
rokov „života“ Stonožky a po-
ďakovala všetkým deťom, učite-
ľom a vojakom, ktorí sú súčasťou 
hnutia. Potom za spevu stonož-
kovej hymny a sprievodu du-
chovných prišiel k oltáru J. E. 
Dominik kardinál Duka, ktorý 
pripomenul vo svojej kázni vý-
znam sv. Cyrila a sv. Metoda. 
Medzi koncelebrujúcimi kňaz-
mi prijal pozvanie od p. Jensen 
a J. E. Dominika kardinála Duka 
i staroturiansky farár katolíckej 
cirkvi, Mgr. Daniel Vachan, kto-
rý po skončení omše s Mgr. M. 
Lacovou a autormi víťazných 
prác medzinárodnej súťaže „ 
Po stopách Cyrila a Metoda“ - 
Jánom Martákom a Michalom 
Skovajsom sa zúčastni-
li i slávnostného oceňovania 
v Arcibiskupskom paláci. Stará 
Turá mala zastúpenie aj medzi 
deťmi, ktoré predniesli svoje 
prosby. Danielka Uková prosi-
la za skoré uzdravenie všetkých 
detí v nemocniciach, aby sviat-
ky Vianoc prežili doma v kruhu 
rodiny. 

Záverečným slávnostným 
aktom bolo udelenie čestné-
ho ocenenia – Zlatej stonož-
ky 1. stupňa, ktoré si prevzala, 
ako jedna z desiatich a jediná 
za SR Mgr. Miroslava Lacová 
z rúk J. E. Dominika kardinála 
Duka a p. Běly Gran Jensen za 

dlhoročnú spoluprácu a pod-
poru hnutia. Mgr. M. Lacová 
sa okrem výtvarných projektov 
s deťmi spolupodieľa už 20 ro-
kov v „Stonožke“ aj organizačne. 
Posledné roky je koordinátorkou 
hnutia pre ZUŠky v SR. 

. . . a  a ko  h ov or í . . . 
„Ľahostajnosť je bolesťou našej 
spoločnosti...a ochotu pomôcť 
iným a nebyť ľahostajným k utr-
peniu je potrebné deťom vštepo-
vať odmala.“

Zúčastniť sa akcie, akou bola 
slávnostná omša v Prahe, nie je 
finančne ani organizačne ľahké. 
Preto by ZUŠ v Starej Turej chce-
la poďakovať za finančnú podpo-
ru vedeniu firmy M. O. C, s. r. o., 
Stará Turá a tiež mestu Stará 
Turá, ktoré podporuje aktivity 
výtvarného odboru a tiež činnosť 
hnutia „Na vlastných nohách“. 
Veľká vďaka patrí aj fotografovi 
Ing. M. Medňanskému, ktorý 
sa ochotne postaral o fotodoku-
mentáciu celej akcie. 

Vďaka ľuďom ako je Mgr. 
Miroslava Lacová naše deti nie-
len rozvíjajú svoj výtvarný talent, 
ale môžu sa priučiť aj veľmi vzác-
nym vlastnostiam, a to dobro-
srdečnosti a nezištnej pomoci. 
Ďakujeme Mgr. Lacovej, celému 
výtvarnému odboru, ale aj p. uč. 
Božene Michalcovej, spevácke-
mu odboru a riaditeľovi ZUŠ 
Mgr. M. Masárovi za výbornú 
reprezentáciu nášho mesta nie-
len na Slovensku a v Čechách, 
ale po celom svete, kde sa do-
stávajú výtvarné práce detí, ale 
tiež peniaze, ktoré za ne hnutie 
„Na vlastných nohách“ utŕži-
lo. Na mape sveta možno naše 
malé mesto nevidno, no ak by 
sme pozerali na mapu, ktorá by 
ukazovala miesta, kde išli penia-
ze za výtvarné práce našich detí, 
svietili by sme možno viac ako 
ktorékoľvek porovnateľne veľké 
slovenské či zahraničné mesto.

Lívia Boorová, Foto: Martin Medňanský

Ocenená Mgr. Lacová s J. E. Dominikom kardinálom Dukom OP

Spevácky zbor pod 
vedením Marie Novákovej
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Staroturianski výtvarníci 
v Arcibiskupskom paláci v Prahe

Keramika, drevorezba, maľ-
by, koláže...všetky práce vytvore-
né na jednu tému, s cieľom uctiť 
si pamiatku príchodu Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu. 
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ 
v Starej Turej zmapovali život, 
učenie a činy týchto vieroz-
vestcov, ktorí sa naveky zapísali 
do pamätí českého a slovenské-
ho národa ,a tým sa zapojili do 
medzinárodnej výtvarnej súťa-
že vyhlásenej Arcibiskupstvom 
pražským a hnutím „Na vlast-
ných nohách“. 

Aké bolo ich prekvapenie, 
keď po minuloročnom úspe-
chu, kedy si v Arcibiskupskom 
paláci v Prahe prevzali hlavné 
ceny v súťaži Anežka Česká, zo-
pakovali túto mimoriadnu uda-
losť opäť. V piatok 7.decembra 
po skončení slávnostnej omše 
pre „Stonožku“ v Chráme sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha, prija-
li Mgr. Miroslava Lacová, žiak 
Ján Marták a Michal Skovajsa 
pozvanie do reprezentačných 
priestorov Arcibiskupského pa-
láca, kde z rúk pražského arcibis-
kupa, J. E. Dominika kardinála 
Duka OP prevzali ocenenia za 
najlepšie výtvarné práce súťaže. 
Keramika a maľba na drevo Jána 
Martáka bola ohodnotená hlav-
nou cenou J.E. Dominika kar-
dinála Duka OP a drevorezba 
Michala Skovajsu získala hlav-
nú cenu poroty. Mgr. Miroslava 
Lacová prijala blahoželanie 
k získanému morálnemu ocene-
niu „Zlatej stonožky 1. stupňa“, 

udelenej p. Bělou Gran Jensen 
a J.E. Dominikom kardinálom 
Dukom OP a prevzala ďalších 
18 cien a čestných uznaní, zís-
kaných deťmi zo ZUŠ v Starej 
Turej. Pri oceňovaní, okrem pre-
zidentky hnutia „Na vlastných 
nohách“ p. Běly Gran Jensen bol 
prítomní i veľvyslanec Nórskeho 
kráľovstva J.E. Jens Eikaas. 

Po skončení oceňova-
nia otvoril J.E. Dominik 
kardinál Duka OP vernisáž vý-
stavy v Kláštore sv. Anežky, spolu 
s Veľvyslancom ČR vo Vatikáne 
Pavlom Vošalíkom a prof. Vítom 
Vlnasom z Národnej galérie 
v Prahe. Vo svojich prejavoch 
vysoko hodnotili úroveň súťaž-
ných prác a obtiažnosť, vyhod-
notiť tých najlepších z viac ako 
tisíc prijatých prác. Výstavu si 
prišli pozrieť i rodičia a deti vý-
tvarného odboru v Starej Turej, 
ktorí neskrývali dojatie nad tým, 
ako sú práce ich detí vysoko 
cenené. 

Ocenení žiaci:
1. kategória
CENA: Tomáš Vandlík, Inka 
Kiššová, Miriam Kozempelová, 
Petra Sadloňová, David Slamka.

2. kategória
CENA: Samuel Vido
ČESTNÉ UZNANIE: Daniela 
Hučková, Alica Hrinová, 
Vladimíra Vávrová, Aneta 
Chudíková, Patrice Tomisová, 
Dobroslava Pribišová. 

3. kategória
ČESTNÉ UZNANIE: Michaela 
Alušicová, Gabriela Jankovičová.

4. kategória
CENA: Roman Písečný, Kristína 
Knapová, Lucia Milatová, Ivana 
Janigová 

Ku krásnym oceneniam Mgr. 
Lacovej aj deťom z výtvarného 
odboru ZUŠ srdečne gratuluje-
me a ešte raz ďakujeme za vý-
bornú reprezentáciu mesta Stará 
Turá nielen u nás, ale aj na pod-
ujatiach celosvetového rozmeru, 
akým bolo aj toto podujatie.

Lívia Boorová

Mgr. Miroslava Miroslava Lacová preberá ocenenia 18 detí VO ZUŠ v Starej Turej

Poďakovanie primátora mesta Mgr. Lacovej, p. Michalcovej a Mgr. Masárovi

Ján Marták preberá hlavnú cenu J. E. Dominika kardinála Duka OP
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NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Ďakujeme za knižné dary, ktoré nám venovali 
p. Mgr. Tunegová Eva: Ja Maco 

a p. Gustáv Rumánek: Za vôňou bryndze 
(Rod Michala Klimáčka, starého otca Ľudmily Podjavorinskej).

Beletria Keleová-Vasilková, Táňa: Tá druhá • Coddington, Andrea: 
Predohra • James, E. L.: Päťdesiat odtieňov sivej • Tatkin, E. M.: 
Tatkinov nočník Detektívky Dán, Dominik: Kožené srdce Náučná 
literatúra Kučera, Matúš: Slovenské dejiny • Peltová, Nancy van: Ako 
byť skvelým rodičom • Peltová, Nancy van: Ako zvládnuť partnerskú 
komunikáciu • Escandón, Rafael: Slobodní od závislostí Detská 
literatúra Lindgrenová, Astrid: Bratia Levie srdce • Tanská, Nataša: 
S dievčiskom sa nehráme • Drijverová, Martina: Nezbedníci • Tunegová, 
Eva: Ja Maco Detská náučná literatúra Hyvnarová, Bronislava: 
Zmysly zvierat

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v uplynulom 
roku venovali knihy do knižnice.

Pletenie z pedigu 
pre začiatočníkov dňa 
19. januára 2013 o 9.00 hod. 
v Dome kultúry Javorina. 
Pedig je prírodný materiál 
vhodný na pletenie košíkov 
a iných dekoračných predmetov. 
Absolventi si z kurzu /trvá 5 
hodín/ odnesú vlastnoručne 
upletený košík. Poplatok: 15,- 
EUR /v cene je materiál/

Jedlá našich 
starých materí
ktoré majú tradíciu v našom 
regióne. 
Termín: február – marec. 
Poplatok bude upresnený 
podľa druhu jedla

Ponuka remeselných kurzov v Dome kultúry Javorina

Záujemcovia sa môžu hlásiť 
na sekretariáte Domu kultúry 

Javorina, t. č. 776 3366.

DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE:

•	22. februára 2013 – večer s folklórom pod názvom 
PO MYJAVSKY... – v ktorom účinkuje folklórny súbor Kopa 
z Myjavy. Vstupné: 4,- EUR

• autobusový zájazd do Slovenského národného divadla Bratislava 
na predstavenie Aj kone sa strieľajú. Hra odhaľuje pod 
pláštikom masovej zábavy, vo víre príjemnej hudby a tanca pod-
statné otázky o zmysle života i o tom, ako ho prežiť. Účinkujú: 
T. Pauhofová, Ľ. Kostelný, T. Maštalír, Z. Fialová, P. Vajdová, I. 
Kuxová, J. Koleník, V. Kobielsky, J. Gallovič, D. Mórová, Poplatok: 
19,- EUR.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK 
Javorina, tel.: 7763366, e ‑mail: dkstaratura@zoznam.sk.

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

16. februára 2013.

Hudba: NON STOP Myjava 
Miestenky v cene 13 EUR (večera, 1/2 l vína) si 

môžete zabezpečiť od 15.2.2013 u E. Adámkovej, 
tel. 0908748983, alebo na sekretariáte Domu 
Kultúry Javorina Stará Turá, tel. 032/7763366.

Prezentácia 
novej knihy

Dom kultúry Javorina, mesto 
Stará Turá a staroturiansky ro-
dák a autor Ing. Milan J. Ježo Vás 
pozývajú na prezentáciu knihy 
Kostol a stará veža na Chríbe, 
Dejiny staroturianskych cirkví 
z obdobia reformácie a proti-
reformácie v obci (1569-1770). 
Prezentácia sa uskutoční 17. 
januára 2013 v kaviarni Domu 
kultúry Javorina o 17.00  h. 
Všetci ste srdečne vítaní!

Ako na Nový rok, tak po celý rok
Je január a začal sa nám Nový 

rok. Máme tu nový štart pre kaž-
dého, nový začiatok. Všetci sa 
ešte spamätávajú z vianočného 
prejedania a leňošenia a tak-
tiež bujarých silvestrovských 
osláv. Naša kapela ĽH POĽUN 
však prestávku nemala ani cez 
sviatky. Vidieť ste nás mohli 
v decembri na zabíjačke, ktorá 
sa každoročne koná v našom 
meste. Tento rok nás zavolali 
aj zo susedného Nového Mesta 
nad Váhom. 15. decembra sme 
boli rozdávať radosť v Bošáci, 
kde vždy radi zavítame. Aj na-
priek tomu, že sme z inej obce, 
správajú sa k nám ako ku „svoj-
im“ a máme medzi sebou veľmi 
dobré vzťahy.

December je čas radosti a po-
moci blížnemu, aj keď pomáhať 
navzájom by sme si mali po celý 
rok. Na začiatku decembra sa na 

koncerte Nadácie ŽIVOT ukáza-
li naši najmenší muzikanti, ĽH 
Malý Turanček, s vianočnými 
koledami, ktoré poctivo cvičili.

Na Silvestra si naša kapela 
dala tiež „prázdniny“ a vlastne aj 
na dlhšiu dobu takže nás môžete 
najbližšie vidieť v Lubine na ich 
zabíjačke, ktorá sa bude konať 
8.2. 2013. Ak by ste to náhodou 
nestihli, tak ďalšia zabíjačka sa 
bude konať 22.2.2013 v Bošáci. 

Je to zatiaľ náš predbežný 
harmonogram, a tak čakáme 
na ďalšie akcie, kde sa budeme 
môcť spolu stretnúť a aj zaspie-
vať a zatancovať si.

ĽH POĽUN a ĽH Malý 
Turanček Vám želá, aby ste do 
nového roka vykročili tou správ-
nou nohou. Tešíme sa na všetko 
spoločné chvíle a radosti, ktoré 
v novom roku spolu zažijeme. :)

M. Adásková

Termín oznámime 
dodatočne

Výborné stravovanie 
v školskej jedálni

Prišla som k úrazu, tak sa stravujem... Kde? V školskej jedálni 
na Komenského ulici. Ako tam varia? VÝBORNE! Som veľmi 
milo prekvapená. Nechýba tam ani ovocie či čerstvá zelenia a veru 
ani sladkosti. Nie je núdza. Skrátka a jasne povedané – výborná 
strava. Neveríte, skúste sa presvedčiť aj Vy, že existuje aj taká ško-
la, ktorá pripravuje pre svojich stravníkov (ktorí sú aj z radov dô-
chodcov – som jednou z nich) to najlepšie a to k ich spokojnosti.

Preto vďaka hlavnej pani kuchárke a celému kolektívu ku-
chyne. A tiež nemalá vďaka patrí aj vedúcej jedálne, pani Anne 
Kimlejovej.   Jarmila Pribišová
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 

pri plameni sviečky na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 

no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 19.12.2012 uplynulo 8 rokov, 
čo od nás navždy odišla naša 
dobrá mamička a babka Anna 
STANČÍKOVÁ, rod. Bičianová 
z Drgoňovej Doliny. Kto ste ju 
poznali a mali radi, spomínajte 
s nami.

manžel Jaroslav a deti Ľubka, 
Mirko a Jarka s rodinou

•
Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime, 

po rokoch, čo k Tvojmu hrobu chodíme. 
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, 

v spomienkach sme pri Tebe každý deň.

Dňa 26.1.2013 uplynie 10 rokov, 
čo nás opustil náš otec, dedko 
Jozef HERÁK.

S láskou naňho spomína 
manželka Mária, syn Igor, 

dcéra Miriam s rodinou

•
Dňa 14.1.2013 uplynú 2 roky, čo 
nás náhle a nečakane opustila 
naša drahá manželka, matka, 
babička a prababička Anka 
PEŠKOVÁ. Kto ste ju poznali, 
venujte jej prosím tichú 
spomienku. 

S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami

•
Dňa 11.1.2013 si pripomenieme 
5. výročie, čo nás vo veku 65 ro-
kov navždy opustil manžel, otec 
a dedko Ján MAČICA.

S láskou spomína manželka 
a synovia s rodinami

•
V januári 2013 
uplynie 7 rokov 
od smrti nášho 
otca Pavla 
KOŠTIALA a 2 
roky od smrti 
našej mamy 

Alžbety KOŠTIALOVEJ.
S láskou a úctou na nich spomínajú 

dcéra a syn s rodinami

•
Ten, kto ho poznal, spomenie si, kto 
ho mal rád, nezabudne. 

Dňa 13.12.2012 bolo 9 rokov, čo 
nás navždy opustil náš otec, ded-
ko, pradedko Martin BIELČIK 
z Paprade – Bielčikova Dolina

S láskou spomína dcéra, vnuci, 
pravnuci a ostatná rodina

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

neprestanú nikdy na Teba spomínať. 

Dňa 8.1.2013 budú 2 roky, čo 
nás navždy opustila naša drahá 
mamička, babička, prababička  
Anna BIELČIKOVÁ z Paprade 

– Bielčikova Dolina.
S láskou spomína dcéra, vnuci, 

pravnučka a ostatná rodina.

•
Stratil som blízkych aj vzdialených. 

Zostalo vo mne veľa z nich. 
Však viac z blízkych, než zo vzdialených. 

Po vzdialených moc mostov spálených. 
Po blízkych smútok a žiaľ, bo odišli v diaľ. 

A ver chýbajú veľmi. 
Delí nás len život a smrť a je to pre nás smršť. 

Príde čas krásnych stretnutí, odlúčenia pretnutí. 
Telá sa stratia, blízki sa vrátia. 

Srdcia sa zaplnia, túžby sa naplnia. 
Smútok pominie a nevrav, že nie. 

V tú chvíľu jedinú, všetky smútky pominú. 
Moji blízki vzdialení, som z Vašej straty ranený. 

Slzy mi padajú, za Vami volajú. 
Dnes už nie ste tam, kde ste boli a to bolí. 
Chcem byť aspoň z časti ako Vy ste boli. 

My sme tu a Vy tam. Raz život Bohu odovzdám 
a pôjdem k Vám. Rád na Vás spomínam. 

Juraj Durec

Dňa 9.1.2013 si 
pripomíname 
1 rok odkedy 
nás opustili naši 
drahí Mária 
D U R C O V Á 
a Radovan 

VISKUP.
S láskou spomína celá rodina

•
Láska je v spomienke, spomienka 
v žiali, navždy je od nás preč ten, 
ktorého sme mali radi.

Dňa 14.1.2013 si pripomíname 9. 
výročie smrti milovaného manže-
la, otca, svokra, dedinka, brata 

a švagra Viliama MIKLÁŠA.
S láskou a úctou spomínajú manželka 

a synovia s rodinami.

•
Čas plynie, 
smútok ostáva 
a rana v srdci 
bolí, no 
zabudnúť 
nedovolí.

Dňa 26.11.2012 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil 
náš otec a dedo Miloslav SLEZÁK a 16.1.2013 
uplynie 13 rokov, čo nás opustila naša mama 
a babička Darinka SLEZÁKOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn s rodinami

Ďakujem touto cestou všetkým 
príbuzným, priateľom a známym 
za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorí dňa 14.11.2012 od-
prevadili na poslednej ceste 
Emíliu BASLEROVÚ, ktorá nás 
navždy opustila 11.11.2012 vo 

veku 82 rokov.  Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
p. farárovi Mgr. Radomírovi Vařákovi.
Syn Ján s rodinou, sestry Anna a Katarína s rodinou

•

Matričné okienko
Vítame bábätká
Eduard Cíbik, Benjamín Pecka, Marco Šedovič, 
Lukáš Pavlech, Oliver Kolprecaj, Filip Tomášek, 
Nicolette Nemcová, Sofia Ilušáková

Idú spoločným životom
Ing. Igor Szigeti zo Starej Turej a Mgr. Ivana 
Ďurčeková z Trenčína Istebníka, Ing. Tomáš 
Trúsik zo Starej Turej a Ing. Denisa Račková 
z Trenčianskej Turnej

Posledné rozlúčky
Magdaléna Vagačová, Alžbeta Soukupová, Ing. 
Štefan Gajdoš, Matúš Kováčik, Karol Balla, Anna 
Hlubocká, Pavol Kriško

Zoznam jubilantov 
za mesiac JANUÁR 2013

Vlasta Eliášová, Oľga Koštialová, Dušan 
Izakovič, Emília Štokfisová, Zora Šintalová, Emília 
Kudlejová, Zora Biesová, Anna Novomestská, Mgr. 
Zora Laciková, Michal Roháček, Oľga Slezáková, 
Anna Martinková, Ružena Biháryová, Pavol 
Kučera, Marta Juráková, Anna Zemanová, Anna 
Nemcová, Mária Földesová, Mária Bunčáková, 
Emília Matušovičová, Emil Medňanský, Emília 
Vychlopeňová, Anastázia Ukropcová, Oľga 
Horáková, Ing. Tibor Michalička, Oľga Nemcová, 
Emília Durcová, Júlia Srnková, Alžbeta Vrkočová, 
Ján Zálešák, Mária Dornáková, Anton Galbavý, 
Marta Križanová, Emília Tučková, Marie Pašková, 
Juraj Černáček, Anna Bunová, Alžbeta Hluchá

„Mal som Vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, 
ale prišla chvíľa, keď som Vás musel opustiť. 
...bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, 

avšak, v spomienkach ostaneš nám navždy.“

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s mi-
lovaným manželom, otcom, 
bratom, synom Matúšom 
KOVÁČIKOM, ktorý nás 
náhle tragicky opustil 29. 

novembra 2012 vo veku 31 rokov.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcérka 

Timejka, ostatná rodina, priatelia a známi.

Oznam Technických 
služieb ST

Oznamujeme občanom, že od 
19.12.2012 do 22.1.2013 z dôvodu 
čerpania dovolenky nevyberáme 

poplatky za hrobové miesta.
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Novinky zo ZŠ
Posledný mesiac v roku nás pre-
kvapil mimoriadne výdatnou 
nádielkou snehu, a tak čakanie 
na Vianoce je v znamení pra-
vej zimy. Deti sa tešia a aj my 
dospelí dúfame, že najkrajšie 
sviatky roka prežijeme tak ako 
sa patrí – v bielej krajine. Deti sa 
konečne môžu venovať zimným 
športom a nielen počítačom a 
televíznemu vysielaniu. Trochu 
si oddýchnu, lebo už v decembri 
nastalo obdobie skúšania, kto-
ré sa vystupňuje v januári, kedy 
nás čaká polročné hodnotenie.

December je krátky mesiac, 
a predsa sa počas neho udialo veľa 
vecí. Hneď 3.12. navštívili žiaci 
2. stupňa tanečnú show, v ktorej 
deti videli ukážky rôznych druhov 
tancov v podaní profesionálnych 
tanečníkov.

3.12. a 4.12. sa uskutočnili rodi-
čovské združenia na 1. aj 2. stupni. 

Tentoraz bola účasť rodičov prie-
merná. Škoda len, že stále sa opa-
kuje to isté. Najčastejšie sa združení 
zúčastňujú rodičia detí, ktoré nema-
jú závažné problémy. Nie je to správ-
ne, lebo mnohé problémy by sa dali 
v rámci vzájomnej spolupráce od-
strániť. V tom istom termíne prišli 
ako každoročne do jedálne školy na 
Hurbanovej ulici zástupcovia stred-
ných škôl, ktorí zúčastneným deťom 
a rodičom predstavili, čo im môžu 
ich stredné školy ponúknuť, ak si ich 
vyberú pre svoje štúdium.

Pretože v škole máme veľa šikov-
ných detí, zapájame sa do rôznych 
súťaží a olympiád. Jednou z nich 
bola matematická súťaž Vševedko, 
v ktorej ukázali svoje znalosti deti 
3. a 4. ročníka. 6.12. prišiel do školy 
Mikuláš, ktorý urobil spolu s čer-
tom a anjelom veľkú radosť hlavne 
deťom 1. stupňa.

Vzhľadom k tomu, že v našej 
škole vyučujeme anglický jazyk od 

1. ročníka, bolo pre všetky deti zá-
žitkom divadlo, ktoré videli 7.12. 
Okrem toho, že bolo veselé a zaují-
mavé, bolo v anglickom jazyku, a tak 
deti mohli počuť angličtinu od ľudí, 
ktorí ju výborne ovládajú a zároveň 
sa mohli presvedčiť, aké sú ich ve-
domosti z tohto jazyka.

V decembri sa deti tešia na ve-
čierky, ktoré boli v čase od 10.12. 
do 14.12. V tomto čase sa škola 
v popoludňajších hodinách ozývala 
veselou hudbou a smiechom detí. 
15. decembra sa deti z divadelného 
krúžku premenili na anjelov a čer-
tov a rozdávali sladkosti. Potom sa 
zmenili na koledníkov, aby všetkým 
zavinšovali šťastné Vianoce. Okrem 
týchto akcií sa v škole udialo veľa. 
Napríklad piataci a šiestaci sa vybra-
li za kultúrou do Trnavy. Navštívili 
vianočné trhy, ale hlavne divadelné 
predstavenia Adelkina cesta za šťas-
tím a 800 míľ po Amazonke.

V okresnom kole olympiády 
v slovenskom jazyku získala Simona 
Málková z 8.A 3. miesto, k čomu 
jej blahoželáme. Organizovali sme 

školské kolá pytagoriády, mate-
matickej, geografickej, dejepisnej 
olympiády a olympiády v anglickom 
jazyku. Ďalej besedy s lesníkom, 
o Dánsku, o škodlivosti fajčenia, na 
tému reprodukčné zdravie, prenos-
né ochorenia.

A potom už prídu dlho očaká-
vané prázdniny, na ktoré sa deti tak 
veľmi tešia. Aj zamestnancom školy 
dobre padne dovolenka, počas kto-
rej sa môžu venovať sebe a svojim 
najbližším.

Vážení čitatelia, rok 2012 od-
chádza do histórie. Bol taký, aký bol. 
Pre niekoho dobrý, pre niekoho hor-
ší. Zo všetkých médií sa dozvedáme, 
že rok, ktorý nás čaká, bude náročný 
a ťažký. S celého srdca vám želám, 
aby sa tieto pesimistické predpovede 
nesplnili. Želám vám, aby ste boli 
zdraví, šťastí a spokojní aj so svojimi 
rodinami a všetkými vašimi blízky-
mi. Nech sa vám vyhýbajú choroby, 
nešťastia a zlé veci. Naopak buďte 
šťastní a spokojní.

Anna Chmurová

Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice novembra 
do polovice decembra 2012?
• Prebehlo niekoľko výukových programov, 

napr. Netradičná telesná výchova (pre 3. a 4. 
ročníky ZŠ).

• Dňa 16. 11. sme sa podieľali na turnaji vo vy-
bíjanej, ktorý organizovala ZŠ.

• Vo štvrtok 29.11. sa u nás vyrábali ozdoby zo 
slaného cesta. Deti vytvárali, vykrajovali a mo-
delovali rôzne tvary, ktoré si zavesia na strom-
ček alebo použijú do vianočnej ikebany.

• V piatok 30.11. a v nedeľu 2.12. sme boli sú-
časťou programu Nadácie ŽIVOT prostredníc-
tvom skupiny orientálnych tancov ASHRAT .

• Už vo štvrtok 13.12. sa CVČ rozvoňalo 
Vianocami. Deti vyrábali ikebany a vôňa ihličia 
a živice nasýtila každý kútik nášho zariadenia. 
Tie najkrajšie sme darovali pánovi primátorovi, 
zástupkyni primátora a našim milým susedom 
– seniorom z Klubu dôchodcov. Touto cestou 
ďakujeme Lesoturu za poskytnutie kvalitnej 
čečiny. 

• Už sa pomaly stáva zvykom, že si s deťmi 
týždeň pred Vianocami ozdobíme prekrás-
nu borovicu pred budovou CVČ. Tak sa sta-
lo i 14.12.2012 a je treba podotknúť, že deti 
už týždeň pred akciou nosili ozdoby, aby náš 

stromček bol najkrajší z najkrajších.  Za škatuľu 
vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb 
priniesla i trieda 2.A, ktorá sa celá zapojila do 
našej súťaže. Stromček sa nám podaril a lákal 
už zďaleka pohľady okoloidúcich, ktorí nešet-
rili chválou a uznaním.

Čo pripravujeme na január 2013?
• Činnosť v CVČ začíname  už v pondelok 

7.1.2013. I napriek tomu, že deti majú ešte 
prázdniny, krúžky a ostatná činnosť v centre 
už budú bežať od tohto dňa. 

• Podľa snehových podmienok pripravujeme pre 
deti niekoľko zábavných podujatí na snehu. 
Presné termíny budú oznámené prostredníc-
tvom plagátov, rozhlasu a na webových strán-
kach CVČ a Facebooku.

• V utorok 15.1. o 16.00 hod. pozývame do CVČ 
všetky dospelácke absolventky orientálnych 
tancov z minulých rokov na Orientálnu ho-
dinku. Okrem tanečných kostýmov si neza-
budnite zobrať i tanečnú náladu. 

• Je možné, aby rodič ovplyvňoval vývin svojho 
dieťaťa ešte pred narodením?  Pre aký štýl vý-
chovy sa rozhodnem? Dokážem vytvoriť pre 
dieťa bezpečné prostredie? Na tieto a iné otáz-
ky budeme hľadať odpovede v CVČ v utorok 

22.1. o 16.00 hod. Srdečne pozývame predo-
všetkým mladých ľudí,  nastávajúcich rodičov, 
ale i tých starších na besedu pod názvom Na 
čo myslieť pred narodením a v prvých rokoch 
života dieťaťa? 

• Každý štvrtok ponúkame pohybové aktivity pre 
deti zo školských klubov.

• Výukové programy podľa požiadavky škôl.
• V mesiaci január ponúkame možnosť sa pri-

hlásiť do týchto krúžkov:
 › Zdravotné cvičenie pre deti 3. – 4. ročníkov 
ZŠ. Tento trojmesačný kurz je zameraný na 
prevenciu nesprávneho držania tela, vysokej 
telesnej hmotnosti a plochých nôh. Cvičenie 
bude realizované v mesiacoch január – marec 
každú stredu o 13.45 hod. v CVČ. Treba sa 
prihlásiť najneskôr do 7. 1. 2013.

 › Dievčenský florbal – pre dievčatá II. stupňa 
ZŠ (každý štvrtok o 16.30 hod. v telocvični 
ZŠ na Komenského ulici).

Pokiaľ majú deti záujem prihlásiť sa do nie-
ktorého z už fungujúcich krúžkov, treba sa in-
formovať vopred (stačí telefonicky), či sú voľné 
miesta. Záujmové krúžky pre dospelých sú všetky 
obsadené.

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu
V piatok 14.12. sa uskutočnilo pravidelné 

zasadanie detského parlamentu. Predsedníčka 
parlamentu vyhodnotila našu účasť v kampani 
Červené stužky. Najstarší členovia parlamen-
tu rozdávali 30.11. červené stužky  v 7. – 9. 
ročníkov ZŠ. Deti boli zároveň oboznamova-
né s účelom tejto kampane, ale i s prevenciou,  

príznakmi, prenosom a priebehom choroby 
AIDS. Predsedníčka túto aktivitu hodnotila veľmi 
pozitívne a dohodli sme sa, že sa do kampane za-
pojíme i v budúcom roku. Ďalej nás koordinátor-
ka parlamentu p. Tepličková informovala o tom, 
že sme uspeli s našim projektom v Trenčianskej 
nadácii a získali sme 440,- eur na všetky naše 

veľké akcie v tomto školskom roku. 
Doriešili sme ešte zopár organizačných zá-

ležitostí, dohodli sme si termín nasledujúce-
ho stretnutia a vo zvyšnom čase sme si zahrali 
ACTIVITY.

Patrice Tomisová, hovorkyňa DPMST
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Važtianky na Starej Turej (1. časť )
V štyridsiatych a päťdesiatych rokoch mi-

nulého storočia asi dve desiatky dievčat z Važca 
uzavreli manželstvá s mládencami zo Starej Turej. 
Čo a kde práve ten Važec je, prečo tomu tak bolo 
a kto boli tí, čo sa zoznamovali a ktorí uzavreli 
manželstvá, to by sme chceli Vám, vážení čitate-
lia priblížiť či naznačiť v nasledujúcich riadkoch. 
Popredu však je potrebné uviesť, že nebolo v mož-
nostiach autora tohto článku vyčerpávajúco pred-
ložiť prehľad o všetkých týchto osobách. Jednak 
by si to žiadalo profesionálny prístup, jednak nie 
každá osoba, či osoby boli a sú ochotné poskyto-
vať potrebné informácie o sebe a blízkych  azda 
v domnienke, že zostavovateľovi takejto práce po-
skytujú akýsi druh milosti. Každý, kto sa zamyslí 
včas zistí, že opak je pravdou. Nuž čo, i takí sme!

Na Liptove, na južných svahoch vysokotat-
ranského Kriváňa pramení Biely Váh. Ten od 
severu vteká do blízkej rázovitej obce  Važec 
s asi troma tisíckami obyvateľov. Toto všetko je 
v nadmorskej výške takmer 800 m.  Pre predsta-
vu tohto rozmeru do našich pomerov, bolo by to 
niečo okolo stovky výškových metrov pod našou 
Javorinou!  Važec sa zemepisne nachádza  medzi 
obcami Východná a Štrba, ležiacimi na košicko-
-bohumínskej železničnej trati, ktorú vybudovali 
už r. 1873. Na východ, smerom na Štrbu nachá-
dza sa rozvodie Čierneho a Baltického mora. 
Napríklad za Štrbou prameniaci Poprad odvádza 
svoje vody  už do Baltického mora.

Okolitá drsná príroda vyformovala 
z Važťanov ľudí zdravých a odolných na bežné 
infekcie, ktorí chodili napr. nezvykle veľkú časť 
roka bosí. Krásna príroda okolo bola však skú-
pa na hojnosť úrody a dávala obyvateľom Važca 
prakticky možnosť iba akosi prežiť. Títo preto 
popri  prácach v poľnohospodárstve tiež spra-
cúvali drevo, tkali koberce, či splavovali plte od 
Kráľovej Lehoty a pod. Časť obyvateľstva zamest-
návala i železnica od staníc Vrútky až po Košice. 
V tejto ťaživej situácii tiež veľa mužov odchádzalo 
do sveta za prácou, hlavne však po požiari obce 
r. 1931, ktorá takmer celá vyhorela, až na kosto-
ly a pár murovaných domcov. V zahraničí hľa-
dali možnosti našetriť si na nové príbytky. Veľa 
Važťanov padlo i na bojiskách poslednej sveto-
vej vojny. Takto vzniknutý nedostatok mužov iste 
podnietil mnohé mladé  Važťianky  zakladať si 
rodiny mimo svojho rodiska. V našom, tu uve-
denom zozname rodín, akousi dobrou náhodou 
dá sa dohľadať prvý manželský pár Staroturana 
s Važtiankou a dalo sa tiež naznačiť následné ča-
sové reťazenie ďalších známostí. Tomu zodpovedá 
i zostavenie poradia stručne opísaných rodín  Tu 
uvedené pohnútky odchodu zapríčinili, že nie-
ktorým matkám z Važca dcéry sa povydávali až 
do niekoľkostokilometrov vzdialenej Starej Turej. 

Pripomeňme si zároveň, že príchodom 
Važťaniek prišla s nimi do tohto kraja príslovečná 
pracovitosť, skromnosť a dobrý korienok zdravia. 

Ich deti s deťmi ich detí sú už dnes súčasťou tejto 
našej pospolitosti pod Javorinou. A je tak dobre!

Vo Važci sa za roky nachádza tiež pamätná 
izba kresliara a maliara Jána Hálu (1890-1959), 
ktorý tu žil a tvoril, aby zvečnil krásu važtianské-
ho folklóru a okolitej prírody. 

P. S.: Pamätníci spomínajú, že keď sa naše 
Važtianky hocikde stretli, bolo to stretnutie veľ-
mi srdečné a vždy mali sa o čom porozprávať.

Osudy Važťaniek na Starej Turej

Važtianka Mária Zuštinová 
Manžel Ondrej Durec (1909-1983) bol ko-

váč. Svoj fortieľ dal do služieb výstavby miest-
nej železnice. Neskoršie pomáhal stavať továreň 
v Batizovciach, keď nejaký čas býval vo Važci. Tu 
sa zoznámil so svojou budúcou manželkou. 

1. manželka Mária Zuštinová, po sobáši asi 
r.1938 začali bývať na rodičovskom dome v Súši. 
Spolu mali dcéru Darinu a syna Dušana. V tom-
to období Ondrej Durec ešte dochádzal za pô-
vodnou prácou. Táto odlúčenosť asi zapríčinila 
rozpad rodiny. Po rozvode, asi r.1946, bývalá 
manželka odchádza do Břeclavi. Týmto akýkoľ-
vek kontakt s ňou sa skončil.

2. manželka Anna Lukáčová (1915-2002) 
z Topoleckej, sobáš 1947. Manželia sa zoznámili 
v Starej Turej. Ondrej Durec si manželku odvie-
dol do moravského pohraničia (Jeseníky, poblíž 
Libavy), kde sa predtým zamestnal. Obaja pra-
covali v poľnohospodárstve. Spolu mali sedem 
detí: dvojičky Viera a Vladimír, Oldřich, Ľudmila, 
Miroslav, Anna a Ivan.  

Syn Oldřich (1950) má vo Važci krstných ro-
dičov Ilavských. Často spomína, že v ich príbu-
zenstve hovorievalo sa, že vo Važci dá sa oženiť. 
Oldřich Durec s manželkou Jitkou a deťmi býva 
na Starej Turej, na Hviezdoslavovej ulici.

Važtianka Anna Húziková (1917‑
2005) a jej nevlastná sestra 
Mária Lištiaková (1921‑2004)

Obe sú nevlastné sestry matky Zuzany 
Lištiakovej, ktorá sa nestihla vydať. Otec mla-
dučkej  Anny zahynul vo vojne, priezvisko má 
po otcovi.

Zuzana Lištiaková pracovala ako kuchárka na 
železnici, kde sa zoznámila s Josefom Urbanom 
z Čiech, ktorý bol robotník na železnici. Vydala 
sa až keď sa dcéra Mária narodila, ale Mária do-
stala priezvisko po matke, Lištiaková! Nestihli ju 
prepísať na otca, nakoľko matka od úrazu dostala 
otravu tetanusom a zomrela. Dcéra Mária mala 
štyri roky, sestra Anna osem. Starali sa o nich 
otec, susedia, najviac však teta Polcová, ku ktorej 
ešte dlho chodievali na návštevu už ako vydaté.

Gustáv Durec (1917-1995) zo Súša, ako ro-
botník na železnici vo Važci zoznámil sa a pri-
viedol si domov manželku Annu Húzikovú. Mali 
spolu desať detí. Na prvé krstiny si pozvala aj svo-
ju sestru Máriu, kde sa zoznámila s bratrancom 
manžela Anny, tiež Gustávom Durcom (1906-
1970).  Manželstvo uzavreli v r.1942, bývali spolu 
na Lazoch a mali päť detí. 

Brat Gustáva Durca z Lazov, Michal, zozná-
mil sa so svojou manželkou Annou Michalkovou 
z Važca na krstinách najstaršieho syna Gustáva. 
Keď na Morave ponúkali prácu na Štátnych ma-
jetkoch a dávali im bývanie (po Nemcoch, ktorí 

museli opustiť svoje domovy), odišli do Krahulčí 
a tam sa aj usadili. Mali spolu štyri deti. Obaja 
rodičia tam aj zomreli.

Važtianka Anna Hybenová (1917)
Budúci manžel Ján Sadloň (1912-1996) 

z Dúbravy mal priateľa Gustáva Durca, robotní-
ka na železnici zo Súša, ktorý mal za manželku 
Važtianku Annu. rod. Húzikovú. 

Tento kamarátsky vzťah upriamil Jána 
Sadloňa pre voľbu budúcej manželky smerom 
na Važec. A tak si k oltáru a do Dúbravy r.1946 
doviedol Važtianku Annu Hybenovú. 

Manželka bola zo šiestich súrodencov, od 
r.1926 zostala ako polosirota. Bola domáca, na 
krosnách privezených z Važca tkala plátno a ko-
berce. Manželovi povila štyri deti: Jána (1948-
2005), Annu (1949), Milana (1951) a Jaroslava 
(1957-2010).   

Ján Sadloň od r. 1949 pracoval na železnici. 
Deti a vnuci občasne navštevujú svoje príbuzen-
stvo vo Važci.

Važtianka Mária Lištiaková 
(1924‑1984)

Podobne, ako Mária Ilavská, na Starú Turú 
prišla potom, ako sa zoznámila so svojim budú-
cim manželom. Ten navštívil Važec spolu s ka-
marátmi s cieľom nájsť si tam dievča.

S manželom Gustávom Juríkom (1913-1984), 
po sobáši r.1950 išli spolu bývať do kopanice 
U Mikulcov. 

Mária Juríková pracovala v lesoch a na  
skleníku JRD, manžel Gustáv Jurík pracoval 
v Chirane, na výrobe Bourdonových trubíc pre 
manometre. Deti: Libuša (1952), Anna (1956), 
Dušan (1958) a Božena (1967). 

Ešte i po rokoch v rodine nedobre spomí-
najú na požiar Važca r.1931. Keďže v tom čase 
väčšina dospelých obyvateľov dorábala sená na 
vzdialených okolitých lúkach (prespávali tam 
v senníkoch), pri požiari v obci kto mohol, do-
okola ratoval osamelé deti. Tie umiestnili do 
kostolov. Von nemohli ísť, zem bola po akýsi čas 
horúca! Lištiakovci mali murovaný dom, na kto-
rý si starí rodičia zarobili v Kanade. Bol jeden 
z mála, čo nevyhorel! Asi zo zúfalstva sa vtedy 
rozšíril po obci chýr, že požiar založili agenti ne-
menovanej pražskej poisťovne ako trest za to, že 
obyvateľstvo ignorovalo poistenie. Iní vraveli, že 
to boli židia!
(dokončenie v budúcom čísle)

Gustáv Rumánek

Koberce tká p. Anna Húziková – Durcová

Podobizeň našej nastaršej Važtianky, p. Anny 
Hybenovej – Sadloňovej z Dúbravy (nar. 1917)
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V Starej Turej boli aj folklórne 
tanečné súbory (2. časť )

(dokončenie z minulého čísla)
Po dvoch rokoch trvania súboru odišli viacerí členovia, pretože 

ukončili ZDŠ. Zostali tí najmladší a študenti elokovanej SVŠ v Starej 
Turej. A samozrejme do súboru sa prijali noví žiaci a študenti. V šk. 
r. 1962/63 sa ZDŠ presťahovala do nových  pavilónových budov, 
kde ešte nebola dostavaná telocvičňa, a tak sme začali s nácvikmi 
v zrkadlovej sieni Domu odborov (dnes je tam múzeum). Pamätám 
si, keď som súboru hrávala do tanca, ako mi bolo ľúto, že ja nemô-
žem tancovať. A tak si cez prestávku niekedy so mnou zatancoval 
niektorý tanečník čardáš aj dvíhačky.

Chlapci mali v choreografii i odzemky s valaškou. Chcela som si 
to vyskúšať i ja a bohužiaľ som na valašku skočila a zlomila ju. Bola 
to valaška Ing. Michala Juráša, manžela pani učiteľky. Valaška bola 
unikátny majstrovský kúsok obíjaná rôznymi horskými odznakmi. 
Celé desaťročia som mala obrovské výčitky svedomia pre tento čin. 
A keď som spomenula Ing. Juráša, musím povedať, že manželke a aj 
celému súboru veľmi pomáhal.

Spomínam si aj na to, ako som ťažkú harmoniku nosila od  te-
helne až do Domu odborov (DO). Nemohla som ju tam totiž ne-
chať, lebo som chodila  do hudobnej školy a doma som sa musela 
na hodiny pripravovať. Niekedy mi ju z nácviku pomohli odniesť 
Milan Trn a Janko Vítek a možno i ďalší. Náš folklórny súbor vy-
stupoval na Rohu, na rôznych  slávnostných podujatiach v DO, pre 
ktoré sa vtedy používal výraz „akadémia“. Nakoľko mala naša škola 
družbu so školou z Moravskej Třebovej, vystupovali sme i tam v šk. 
r. 1963/64. Jedno asi z posledných vystúpení súboru, ktoré je zachy-
tené na nasledujúcej fotograii, sa možno uskutočnilo pri príležitosti 
udelenia štatútu mesta Stará Turá v novembri 1964 alebo pri nejakej 
inej významnej udalosti.

Tento folklórny súbor zanikol  v šk. r. 1964/65, keďže  väčšina 
členov buď odišla študovať na SVŠ do Nového Mesta, alebo už v tom 
roku  zmaturovala. 

Skúšala som si spomenúť aspoň na niektoré piesne, ktoré sa 
pri tancovaní hrali a spievali: Javorník-Javorník, Kamarátky moje, 
Kačenko turanská, Mala som šaty zvárať, Slúžila som u kadleca, 
V Orechovej zvonili, Na vrch Javorníčka, Predala rubáč rukávce 
a Nebudem dobrý, nebudem. Dcéra pani učiteľky Jurášovej si spo-
menula,  že jej rodičia chodili po okolí  a nahrávali zabudnuté ľudové 
piesne na magnetofón a učitelia v hudobnej škole  pre našu kapelu 
piesne znotovali. Mám veľkú zbierku  aj moravských ľudových piesní 
a musím potvrdiť, že niektoré piesne z nášho repertoáru  som v nej 
nenašla.

Týmto článkom vzdávam hold pani učiteľke Marte Jurášovej,  

ktorá sa nám tak nezištne a s láskou venovala. Som jej i menom 
všetkých členov nášho súboru vďačná za tie krásne chvíle a zážitky, 
ktoré  nevybledli v našich spomienkach ani po 50-tich rokoch.

Zdroj informácií:  Mgr. Anna Michalcová, rod. Bunčiaková 
Mgr.Viera Sadloňová, rod. Bunčiaková 
MUDr. Marta Švarcová, rod. Jurášová a autorka

Fotoarchív: MUDr. Marta Švarcová

P. S. Od mojej nevesty Moniky, rod. Lukáčovej viem, že v 90-tych 
rokoch sa v ZUŠ vyučoval i ľudový tanec. Pamätá sa, že vystupovali 
na jarmokoch i v DK Javorina. Do tanca im hrávala kapela primáša 
Stískala. Osobne si myslím, že šancu založiť folklórny tanečný súbor 
má iba ZUŠ a mládež, prípadne i dospelí, ktorí majú chuť a vôľu sa 
folklóru  venovať. A pani Jitka Durcová by im ušila i staroturianske 
kroje, o ktorých sme my pred 50 rokmi ani netušili. Tesne pred 
dopísaním článku som sa dozvedela, že po zániku nášho súboru 
založil  ďalší  súbor v r.1965 Vladimír Vozár, ale  už pri DO. Pôsobil 
údajne 2 až 3 roky.

Eva Tomisová, rod. Pagáčová

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2013

zber bioodpadu (1 x za dva týždne) Veľa zdravia a šťastia v roku 2013 Vám praje kolektív Technických služieb
zber separovaného odpadu (1 x za mesiac)

Decemeber
P U S Š P S N

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

November
P U S Š P S N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Október
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

August
P U S Š P S N

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

Júl
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Jún
P U S Š P S N

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Máj
P U S Š P S N

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Apríl
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Marec
P U S Š P S N

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

Február
P U S Š P S N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Január
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Šk. r. 1964/65 Jedno z posledných vystúpení 
Vpredu zľava - hudba –  Roháčková, E. Šuláková, E. Pagáčová, I. Polláková, D. Frno, 
J. Antala, A. Šašinka, J. Šulák Tanečníčky – M. Jurášová ml., Ľ. Urbančíková, 
E. Alušicová, V. Bunčiaková, A. Bunčiaková, V. Prachárová, M. Švančarová 
a neidentifikované Tanečníci – M. Trn, J. Vítek, V. Cibulka, F. Galbavý, I. Držík, 
V. Zatkalík  a neidentifikovaní
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Koncert nadácie ŽIVOT
Každoročne si v kultúrnom kalendári mesta 
Stará Turá nachádza svoje miesto aj koncert 
Nadácie ŽIVOT, ktorá sa prostredníctvom 
talentovaných detí staroturianskej základ-
nej školy, materskej školy, základnej ume-
leckej školy a centra voľného času chce po-
ďakovať všetkým, ktorí prispievajú na konto 
nadácie, ale aj všetkým tým, ktorí sa venujú 
deťom a pripravujú pre nich zmysluplný voľ-
nočasový program. Tento rok tomu tak bolo 
v nedeľu 2. decembra v Dome kultúry Javo-
rina. Poďakovanie všetkým prispievateľom 
na konto nadácie, ale aj všetkým, ktorí sa 
starajú o zmysluplné trávenie voľného času 
našich detí a mládeže prinášame priamo od 
zástupkyne primátora mesta Stará Turá:.

„Vážené dámy, vážení páni! 
Vážim si všetkých, ktorí si našli čas a prišli 

podporiť a poďakovať nadácii ŽIVOT. Možno 
sú medzi nami i takí, ktorí sa s Nadáciou či 
jej aktivitami ešte nestretli, preto mi dovoľte 
uviesť krátku informáciu o nej.

Nadácia ŽIVOT pôsobí v našom meste od 
roku 1996 ako nezisková mimovládna orga-
nizácia, ktorej hlavným poslaním je zvyšovať 
a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí, no 
najmä mládeže v našom mestečku i blízkom 
okolí. Ústredným cieľom nadácie je podporo-
vať rozvoj činností v oblasti kultúry, športu, 
školstva a životného prostredia. Nadácii nie sú 
cudzie ani humanitné akcie. Teda jednoducho 
možno povedať, že sa snaží svojou činnosťou 
pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. 
Ciele, ktoré si nadácia vytýčila pri svojom 
vzniku, dokáže napĺňať len v úzkej spoluprá-
ci so samosprávou, verejnou správou a hlavne 
s aktívnou pomocou mnohých dobrovoľníkov, 
sympatizantov a priateľov, ku ktorým v Starej 

Turej neodmysliteľne patrí detská organizácia 
FÉNIX. 

Aj v tomto roku Nadácia ŽIVOT pokraču-
je v „Programe malých komunitných grantov“. 
Takouto, dovolím si povedať, už osvedčenou 
formou sa usiluje o rozvoj voľnočasových akti-
vít pre deti a mládež do 26 rokov. Všetci veľmi 
dobre vieme, že žiadnu akciu či aktivitu nie 
je možné pripraviť a zrealizovať bez finanč-
ných prostriedkov. A tu sme pri podstate veci, 
pretože práve vďaka štedrým prispievateľom 
mohla nadácia v roku 2012 v dvoch kolách 
podporiť 32 projektov v celkovej sume 9 900 €. 
Som veľmi rada a vážim si to, že v tomto roku 
sa rozhodla nadácia prispieť sumou 1 000  €  
na ďalšiu ušľachtilú vec – záchranu mladého 
ľudského života.

Práve preto mi dovoľte úprimne poďako-
vať všetkým, ktorí si uvedomujú zmysel nadá-
cie a akoukoľvek sumou pomohli či už formou 
daru alebo odvedením svojich 2 %. 

Už sa stalo takmer tradíciou, že naj-
významnejšími prispievateľmi na konto na-
šej Nadácie ŽIVOT sú opätovne spoločnosť 
Sensus Slovensko, a. s., spoločnosť Elster, 
s. r. o. a mesto Stará Turá. 

Ešte raz srdečne ďakujeme všetkým pri-
spievateľom, veľkým či malým. Bez Vašej 
pomoci by bola naša práca veľmi ťažká, ba 
priam nemožná. 

Vážení spoluobčania,
aby naše poďakovanie nebolo len slovné 
a možno strohé, v programe benefičného kon-
certu sa k nemu pripojili aj deti a žiaci našich 
škôl, ktorí si pre všetkých pripravili zaujímavý 
program. Verím, že ním potešili nielen oko, ale 
pohladili i dušu a naladili nás na nastávajúci 
adventný čas.“

Mgr. Soňa Krištofíková

Tak ako každý rok, aj tento sme si na 
benefičnom koncerte uctili osoby, ktoré 
pre staroturianske deti a mládež urobili 
niečo užitočné a dôležité. Ocenenie nadá-
cie ŽIVOT prevzala bývalá pani učiteľka 
a terajšia sprievodkyňa z mestského múzea 
Elena Ondrášiková. Druhým oceneným bol 
regionálny historik a spisovateľ, Ing. Gustáv 
Rumánek, ktorý sa žiaľ pre zdravotné prob-
lémy podujatia nemohol zúčastniť. Obom 
oceneným gratulujeme!

Lívia Boorová

Na Javorinu po obnovenej ceste
Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
slávnostne odovzdal v utorok 27. novembra 
2012 motoristickej verejnosti do užívania 
ukončený zrekonštruovaný úsek cesty na 
slovensko - českej hranici. Cesta na Javo-
rinu bola obnovená v rámci Operačného 
programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 
na roky 2007 - 2013.

Obnovená bola prístupová cesta zo slo-
venskej strany na Veľkú Javorinu - z osady 
Hrnčiarové po Holubyho chatu. Ide o rekon-
štrukciu cesty III/58120 v dĺžke 6,660 km, 
od križovatky smerov Cetuna (2km) a Stará 
Turá (6km) po lyžiarske stredisko Javorina 
(Holubyho chata).

Celkové prevýšenie rekonštruovanej tra-
sy je 479,06 m. Pozdĺžny sklon cesty je od 
0,54% do 13,49%. Šírka cesty je vyhovujú-
ca z hľadiska nových noriem a bezpečnosti 
premávky. Na jestvujúcej ceste sa odfrézoval 
popraskaný pôvodný asfalt (cca 3500m2), na 
zvyšných úsekoch bol zdrsnený povrch cesty.

Na českej strane hranice je súčasťou pro-
jektu rekonštrukcia vozovky zo Suchovských 
Mlýnů do osady Vápenky pod Veľkou 
Javorinou v dĺžke 4,2 km. Na príjazdovú 
komunikáciu do osady Vápenky nadväzuje 
novo vybudovaná cyklotrasa v úseku Nová 

Lhota - Vápenky. Stavebné práce sa na slo-
venskom úseku začali v októbri roku 2011, 
ukončené boli v júli tohto roku. Oprávnené 
výdavky TSK dosiahli sumu 1 831 253 €. 
Celkové výdavky projektu (spolu s českou 
stranou) dosiahli sumu 3 388 044 €.

Obnovená komunikácia už slúži uží-
vateľom: právnickým a fyzickým osobám, 
malým a stredným podnikom v oblasti tu-
rizmu, orgánom verejnej správy, obyvateľom 
regiónu i turistom. Z hľadiska turistické-
ho ruchu, rozvoj dopravnej infraštruktú-
ry výrazne ovplyvňuje atraktivitu lokality, 
rozširuje možnosti voľnočasového vyžitia 
a rozvoj služieb v tejto odľahlej podhorskej 
časti pohraničia. Kvalitnou dostupnosťou 
Veľkej Javoriny ako spoločného prihranič-
ného priestoru bude využitý jej nesmierny 
potenciál, ktorý sa ponúka obom stranám 
pre rozvoj celoročného turizmu vrátane 
sprievodných podnikateľských aktivít.

Ing. Halinárová  a Ing. Gavač, poslanci TSK

Ocenená p. Elena Ondrášiková
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Poďakovanie za 
zdravý úsmev
Mesiac november bol v našej 
MŠ venovaný téme „Chráňme 
si svoje zdravie“, pričom sme sa 
zameriavali na prehĺbenie po-
znatkov o ľudskom tele, o zdra-
vom stravovaní - rozlišovali 
sme, ktoré jedlá a pochúťky sú 
pre nás „zdravé“ a „nezdravé“; 
o význame športu a nezabudli 
sme ani na naše biele perličky... 
Práve oblasť dentálnej hygieny 
by som chcela spomenúť o čosi 
viac.

Cieľom našich edukačných 
aktivít zameraných na dentál-
nu hygienu je vštepiť  deťom 
hravou formou základné vedo-
mosti o zúbkoch, o tom, ako 
ich udržiavať zdravé. Naučiť ich 
zručnosti pri čistení zubov, aby 
deti poznali všetky riziká vzniku 
kazu a zápalu parodontu. 

V dňoch 12.-16.11.2012 
sme pozvali do viacerých tried 
pani Ivanku Bielčikovú, ktorá 
sa venuje dentálnej hygiene detí 
i dospelých. Pútavou formou 
- prezentáciou na interaktív-
nej tabuli sa s deťmi rozprávala 
o správnom čistení zúbkov, o zu-
bokazoch, ktoré nám rady zúbky 
ničia a spôsobujú nám bolestivé 
kazy. Následne sme navštívili 
ambulanciu, kde nám ochotne 
predstavila všetky prístroje; skú-
šali sme, ako sa sedí v naozajst-
nom zubárskom kresle, testovali 
sme čistotu zúbkov špeciálnou 
pastou a kefkou, na panorama-
tických snímkach sme spozná-
vali  časti zúbkov, hľadali sme 
korunky i mocné korene. Sľúbili 
sme si, že zúbkom budeme po-
máhať pravidelným a správnym 
čistením všetkých plôšok; a ak 

bude treba, zavoláme si na po-
moc rodičov, aby nám zúbky dô-
kladne dočistili.

Za všetky nové poznatky  
by sme sa chceli touto formou 
veľmi pekne poďakovať pani 
Bielčikovej, ktorá si každoroč-
ne nájde čas na nás - malých 

špuntov, ktorým záleží na tom, 
aby boli po celý život zdraví 
a krásne sa usmievali, nielen 
preto, že nás niečo teší, ale pre-
to, že sa chceme pýšiť zdravými 
a bielymi perličkami...

Za kolektív MŠ  B. Kucharovicová

Štyri sviece – čas adventný
Vianoce sú najkrajšie sviat-

ky roka. Je to čas lásky, pokoja, 
mieru a radosti,  zahalené sú 
rúškom tajomstva.  Preto aj my, 
malé deti, sme sa chceli dozve-
dieť o tradíciách prastarých ro-
dičov počas adventu.

Na Ondreja sa vraj pálil 
vosk a lial sa cez kľúčovú dier-
ku do vody, aby sa dievky do-
zvedeli, akého budú mať frajera. 
Na Barboru dávali zas do vázy 
halúzky z čerešne. Ak halúzka 
rozkvitla na Štedrý deň, vydáva-
jú sa do roka.  Na Mikuláša cho-
dili malí chlapci koledovať, aby 
dostali nejaké sladkosti, koláčik 
alebo ovocie či oriešky. Na Luciu 
chodili dievky zahalené v plach-
tách po domoch vymetať kúty 
s husacím krídlom a vyháňali 
zlé sily z príbytku. Deti sa potom 
obliekli do kožuchov a plachiet 
a zahrali sa na Mikuláša a Luciu, 
potom vyzdobovali stromček 
ovocím, pozlátkami a orieškami. 

My, deti z materskej školy 

pri cukrárni, sme si to vyskúša-
li na gazdovskom dvore v Turej 
Lúke a ozdobovali sme stromček 
zavesený nad stolom na hrade, 
zdobili pečené medovníčky /
tie sme si potom aj zjedli a veľ-
mi nám chutili/, spievali sme 
s harmonikou vianočné kole-
dy. Krásne zážitky, ktoré sme si 
odniesli z Gazdovského dvora 
v Turej Lúke, sme zažili vďaka 
Nadácií Život a pani učiteľkám 
Švondrkovej a Hučkovej. 

No to nebolo všetko. V tradí-
ciách sme pokračovali aj v našej 
MŠ, kde sme si vyzdobili triedy 
a stromčeky, privítali ozajstného 
Mikuláša s čerticou a anjelom. 
Deťom zažiarili očká od šťastia, 
keď dostali balíčky. Popoludní 
sme s rodičmi vyrábali netradič-
né stromčeky, adventné vence, 
ozdoby, ktoré si odniesli domov. 
V krásnej rodinnej atmosfére 
sme si popriali šťastné a spokoj-
né vianočné a novoročné sviatky.

MŠ Stará Turá

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 
6. a 7. februára 2013 /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
• 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: riaditel@zsstaratura.sk,	zastupkyna1stupen@zsstaratura.sk

 Riaditeľstvo ZŠ v Starej Turej
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Mladší žiaci MFK vyhrali 
turnaj v Prievidzi

Naši najmladší futbalisti sa zúčastnili 2. decembra 2012 halového tur-
naja v Prievidzi za účasti mužstiev z Hornej Nitry „B“, Nitrianskeho Pravna, 
Novej Dubnice, domácej Prievidze a nášho MFK. Všetky mužstvá hrajú  
III. ligu mladších žiakov. Náš klub reprezentovali títo hráči: Vrzala, Robek, 
Líška, Žoldák, Masár, Tanglmayer, Pisca, Cibulka, Adásek, Nemec a Vrkoč. 
Po veľmi dobrom výkone vyhrali celý turnaj bez straty bodu. Turnaj krátko 
zhodnotil  tréner Igor Sekerka: „Chlapci  hrali veľmi dobre a suverénnym 
spôsobom vyhrali aj druhý turnaj po sebe. Viac ako víťazstvo mňa osobne 
teší predvedená hra.“
Výsledky nášho mužstva:
MFK Stará Turá - Nováky 4:1, góly:  Masár 2, Líška, Tanglmayer
MFK Stará Turá - Nová Dubnica 3:0, góly:  Tanglmayer 2, Líška
MFK Stará Turá - Nit. Rudno  2:1, góly:  Líška, Masár
MFK Stará Turá - Horná Nitra 4:1, góly:  Líška 2, Adásek, Tanglmayer
Konečné poradie: 
1. MFK Stará Turá, 2. Nováky, 3. Nitrianske  Rudno, 4. Nová Dubnica, 
5. Horná Nitra B

MFK Stará Turá

9. ročník Mikulášskeho 
volejbalového turnaja

Základná škola v spolupráci s Autociernik, s. r. o., usporiadali dňa 1. de-
cembra 2012 9. ročník Mikulášskeho volejbalového turnaja. Turnaja  sa 
zúčastnilo 6 družstiev z okresu Nové Mesto nad Váhom. Turnaj krátko po-
poludní otvorila Mgr. Elena Čierniková, ktorá privítala všetkých prítomných  
a zaželala im veľa športových zážitkov. Kapustnica sa varila a v telocvični 
sa bojovalo o každú loptu. Domáci fanúškovia výdatne povzbudzovali za 
pomoci bubnov a trubiek a družstvo ZŠ po ôsmich rokoch konečne obsa-
dilo 1. miesto. 

Poradie:
1. ZŠ Stará Turá
2. Erikovci Nové Mesto nad Váhom
3.  ZŠ Tematínska Nové Mesto nad 

Váhom

4.  Kopaničiari – ZŠ Čachtice 
a Uherský Brod

5. ZŠ Podolie
6. ZŠ a MŠ Pobedim

Družstvo domácich reprezentovali: Peťo Patyla, Tomáš Malek, 
Karolínka Nemá, Riško Potfaj, Juraj Valach, Milan Hučko, Jozef Čiernik, 
Elena Čierniková. Najlepším hráčom turnaja bol Tomáš Málek. Pekné dip-
lomy a fotky z turnaja  tradične pripravili Lukáš a Michal Čiernikovci, ktorí 
sa zároveň so Saškou Durcovou postarali o to, aby účastníci  turnaja neboli 
hladní a smädní.  Nikolka Ilušáková a Danka Hučková statočne prevraca-
li čísla na číselníku a pomáhali, kde bolo treba. Ďakujem vedeniu školy,  
svojim spoluhráčom, sponzorovi turnaja Peťovi Patylovi  a všetkým, ktorí 
sa podieľali na príprave a prispeli k zdarnému priebehu tradičného volej-
balového turnaja. Mgr. Elena Čierniková

Babičkina dielnička
V rámci hodín vlastivedy za podpory Nadácie ŽIVOT sa deti zapojili 

do projektu Hračky starých rodičov - Babičkina dielnička. V rámci pro-
jektu sa deti oboznámili s hračkami a životom starých rodičov, aktívne 
sa do projektu zapojili výrobou svojej hračky. Deti vyrábali handrovú 
bábiku a hojdacieho koníka. Projekt deti zaujal, čo dokázali aj výstavkou 
hračiek a prác pre ostatných spolužiakov.

Mgr. Soňa Kotrasová

Mikulášsky strelecký súboj
Vo štvrtok 6. decembra 2012 sa v Základnej škole v Starej Turej 

uskutočnil mikulášsky strelecký súboj v streľbe na sklopné terče žiakov 
ZŠ Stará Turá a SOŠ Stará Turá. Streleckých pretekov sa zúčastnilo 24 
účastníkov. Preteky rozhodovali Peter Milata A 201 a Mgr. Gašparík. 

Výsledková listina:

Žiaci ZŠ
1. Kristián Žitný

2. Dominik Morong
3. Majo Klimáček

Žiaci SOŠ
1. Adam Kovár
2. Lukáš Žiačik

3. Anna Vašková

Víťazi boli odmenení zlatou trofejou a emblémom strelca a diplomom. 
Každý účastník si odniesol adventný čokoládový kalendár a krásny 
športový zážitok. Po ukončení súťaže ich čakalo vonku príjemné pre-
kvapenie vo forme ohňostroja.

Peter Milata

Víťazné mužstvo mladších žiakov
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BOSORKY (2. časť)

(dokončenie z minulého čísla)
Rozprávanie Palových dedka ma dlho mátalo a čoskoro sa malo stať 

osudným nielen mne.
Narodila sa nám malá Zuzka, moja sestra. Bol koniec jari, začiatok 

leta, v poli i v záhradkách mali ľudia, a teda aj naši, plno roboty. Aj mne 
prischla povinnosť – varovať malú. Často za mnou dobiehala kamarátka 
Anička. Veď bábätko je pre také dievčatká, aké sme boli my, vždy zau-
jímavá hračka. 

Tak bolo aj v ten deň. Mama s babkou robili niečo v záhrade a ja 
s Aničkou som v kuchyni varovala spiace dieťa. 

Ešte musím aspoň v krátkosti opísať našu kuchyňu. Bola priestranná, 
až s tromi oknami. Dve boli obrátené do sadu – pod jedným stála ustlaná 
babkina a dedkova posteľ a pod druhým lavica s vyrezávaným operad-
lom a pri lavici teraz stála stará drevená kolíska, v ktorej sa vykolísalo 
niekoľko pokolení nášho rodu a iste aj nejakí susedia, lebo kolíska sa aj 
požičiavala. A takto aj niekde skončila buď ju zabudli vrátiť, alebo naši 
už o ňu nemali záujem, nebolo jej viac treba. Tretie okno bolo obrátené 
do kameňom vydláždeného dvora.

Pri kolíske nebolo treba sedieť, malá Zuzka pokojne spala. Nuž my 
dve, Anička a ja, sme kľačali na tejto lavici pod dvorovým oknom. Z dvora 
bolo vidno cez gánok popri maštali až na vonkajší dvor – na nátoň. A tu 
od nepamäti stála a dodnes stojí stará hruška šemendia. Cez úzky výrez 
gánka bolo vidieť len jeden spodný konár hrušky. A či sa tam v tej chvíli 
naozaj zjavila straka, alebo to len v mojej detskej fantázii sa odvtedy, 
čo som počula dedkovo rozprávanie, každá hruška spájala so strakami 
a straky zas s bosorkami, neviem, nepamätám sa. Asi tam tá straka na-
ozaj bola, lebo šeptom som kamarátke vyrozprávala dedkov príbeh, ako 

ho straky-bosorky div nepripravili o život. Strach má veľké oči, známa 
vec a my dve sme sa jedna druhú tak vystresovali, ako by nám ozaj išlo 
o život. Čo nám?! My by sme ľahko ušli, ale čo s bábätkom v kolíske? 
A spoločne sme vymysleli takúto záchrannú akciu. Anička, pretože bola 
vyššia a mocnejšia, vyšla zadným východom zo dvora do sadu a postavila 
sa pod okno. Ja som mala dieťa vybrať z kolísky a cez okno spustiť /okno 
bolo dosť vysoko od zeme/ Aničke do vystretých rúk.

Ľahko povedať, ťažšie uskutočniť. Aj keď sestrička mala len pár týž-
dňov, s perinkou to bolo pre mňa šesťročnú značné bremeno. Prvá fáza 
sa mi ako-tak podarila. Batôžtek som z kolísky vytiahla a položila na 
lavicu. Potom som si na lavicu kľakla a perinku s malou som teperila 
ponad operadlo do otvoreného okna. Ešte dobre, že sa vtedy bábätká dosť 
tuho zaväzovali do perinky, inak by mi bolo dieťa pri takejto manipulá-
cií vypadlo. Až teraz sa zobudilo a začalo mrnkať. A tu musím povedať 
ešte jednu dôležitú vec: v tých oknách boli a dosiaľ sú kovové tyčky ako 
bezpečnostné opatrenie proti zlodejom. Živý balíček nie a nie prepchať 
pomedzi tie tyčky, darmo Anička pod oknom natŕčala ruky. Čo všetko 
som hnaná strachom pred bosorkami s malou stvárala, neviem, no tá už 
vrešťala z plných pľúc. Naše záchranné manévre sa jej ani trochu nepáčili.

Ešte šťastie, že mama nebola ďaleko, len v záhradke za domom, nuž 
plač dieťatka počula a bežala do kuchyne mysliac, že malú treba prebaliť. 
Ako musela chudera stŕpnuť, keď mňa uvidela stáť na lavici a perinku 
s vreštiacou Zuzkou vtisnutú medzi tyčkami v okne.

Malá vrešťala, mama kričala, nariekala som aj ja, že moja dobre 
myslená záchrana nevyšla. Len Anička pod oknom nečakala, bežala do-
mov. Nuž takéto pokračovanie malo dedkovo rozprávanie o strakách 
– bosorkách. 

A viete, že ešte aj teraz, po mnohých rokoch, pri pohľade na straku 
mi prídu na um oba príbehy?

Alžbeta Cibulková

Pozdrav k jubileu
Každá rodina iste má také obdobie v roku, 

keď sa stretáva pri príležitosti životných jubileí, 
svadieb, krstín, žiaľ i rozlúčok so svojimi blízky-
mi.  Všetko to patrí k životu a čím je rodina väč-
šia a súdržnejšia, tým je takýchto stretnutí viac. 
Naša rodina sa teda ničím nelíši od tisícov iných 
slovenských rodín. Tento rok však máme jubilan-
ta - našu mamičku, ktorá sa 11. decembra doží-
va  krásneho veku  - 85 rokov. A to už je dôvod, 
aby som sa s Vami podelila o túto radosť, radosť 
z tohto jubilea, radosť z človeka , ktorý mi dal ži-
vot a ktorému vďačím za to, čím som, aj aká som.

Naša mama, Anna Bunčáková, rodená 
Durcová sa narodila v roľníckej rodine a do vien-
ka jej osud a vlastní rodičia – nadelili veľa ta-
kých vlastností - ako je pracovitosť, húževnatosť, 
zmysel pre spravodlivosť, obetavosť, poctivosť... 
a ďalšie dobré vlastnosti, ktoré by som mohla  vy-
menovávať a aj tak by som na niektorú zabudla. 
Prečo je  dôležité to povedať? Nuž preto, lebo naša 
mama taká naozaj je. Nie sú to len slová, ktoré sa 
povedia, aby to pekne znelo, zvlášť, keď je tu to 
životné jubileum. Napokon, posúďte sami.

Ako mladé dievča sa dostala do Baťovej školy 
práce v Batovanoch, kde sa učila šiť slávne Baťove 
topánky. Bývala na internáte, ktorú postavil Baťa, 
chodila tam do školy, ktorú financoval Baťa, do 
kina, na športoviská, ktoré vybudoval Baťa. Baťa 

ich obliekol do slušivých  školských uniforiem, 
takže ak  aj pri príchode boli zjavné sociálne roz-
diely medzi učňami, po mesiaci to už neplatilo 
a všetci si boli rovní.  Už nezáležalo na tom, kto-
rá dievčina prišla z roľníckej alebo meštianskej 
rodiny, či prišla v kroji alebo v mestských šatách 
- odrazu záležalo len na tom, čo vie, čo dokáže.

Toto obdobie našu maminu veľmi pozna-
menalo. Poriadok, pracovitosť, spravodlivé za-
obchádzanie, zodpovednosť za seba a svoje 
rozhodnutia, toto si naša mamička odniesla do 
svojho života a riadila sa tým. Samozrejme, že 
tieto hodnoty presadzovala vo svojej rodine, pri 
našej výchove, v jej ďalšom pracovnom živote. 
A tak od môjho vnímania sveta som vnímala 
moju mamu ako bezpečný prístav, ku ktorému sa 
utiekajú nielen vlastné deti, ale i tie cudzie a mno-
hí  dospelí - ostatní občania osady. To naša mama  
bola v našej osade (Černochov Vrch – pozn. aut.) 
poslankyňou - to jej zásluhou prišiel k nám po 
novej ceste autobus, vodovod, osvetlenie, telefón. 
Mama bola a ešte stále je mediátorom susedských 
sporov, manželských nezhôd, bola prvou pomo-
cou pri úrazoch, bola lekárničkou, bylinkárkou 
i psychológom.

Ako išiel čas a my sme vyrástli a založili si 
vlastné rodiny, mama vo svojom úsilí - vytvo-
riť keď nie vo svete, tak aspoň vo svojom okolí 

spravodlivosť a poriadok - nepoľavovala. Jej živý 
záujem o všetko, čo sa deje v spoločnosti je prí-
kladný. Stále ju bavia politické debaty, rada sa 
o politike rozpráva, vie sa pre ňu stále zapáliť. 

Naša mama je vášnivou čitateľkou. Je jednou 
z najstarších, ak nie najstaršou návštevníčkou 
Mestskej knižnice. Knihy u nás boli vždy a všade. 
Túto vášeň sme po nej prebrali všetky tri sestry, 
rovnako ako písanie a dokonca pokusy o vlastnú 
tvorbu.

Uznajte, že pri takejto peknej príležitosti, ako 
je jubilejných 85 rokov je celkom namieste podeliť 
sa s Vami o tohto vzácneho človeka. Naša mamič-
ka určite je vzácnym človekom. Dokázala z nás 
vychovať, samozrejme spolu s otcom, dobrých 
ľudí, dala nám svoju lásku, ktorú my teraz sta-
točne delíme medzi našich blízkych a stonásobne 
vraciame  Tebe, mamička.  

V týchto dňoch prijímaš veľa gratulácií, nie-
len od nás a celej Tvojej rozvetvenej rodiny, ale 
aj od susedov  a  ďalších známych.

Prosím, zober všetky tie podania rúk, bozky 
a želania ako hold Tvojmu životu, tvrdému, upra-
covanému, niekedy nespravodlivému, no napriek 
všetkému, ľudsky krásnemu životu. Zostaň dlho 
takou, akú ťa máme radi: starostlivou, nežnou, 
láskavou, obetavou mamičkou, babičkou, praba-
bičkou a aktívnym občanom, ktorý sa neprestáva 
zaujímať o svet a dianie okolo.

Za všetkých a s úctou Tvoja najmladšia dcéra Betka 
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