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Zápis detí do 
1. ročníka ZŠ
4. – 5. február, od 
13.00 h do 16.30 h, ZŠ 
na Komenského ul.

Zápis detí do 
MŠ Stará Turá
23. – 25. február, od 
7.00 h do 15.00 h, budova 
MŠ Hurbanova ul. č. 153
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Prázdninový turnaj 
v piškvorkách 
pre deti ZŠ
2. február, CVČ

Turnaj v nohejbale
14. február, 8.30 h, telocvičňa 
v ZŠ na Hurbanovej ul.

Majstrovstvá detí ZŠ
16. – 20. február, CVČ

PL
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Ples mernej 
techniky
6. február, hotel Lipa

Kopaničiarsky ples
7. február, KD Papraď

Spoločenský 
večer SOŠ
14. február, 
jedáleň SOŠ

KU
LT

ÚR
A

Beseda 
s Pavlom 
Baričákom
12. Február, 
DK Javorina, 
17.07 h

Duo Yamaha
23. Február, 
DK Javorina, 
18.00 h

Ako vznikol erb nášho mesta a aká je jeho symbolika
Keď svojho času, je tomu približne 
30-40 rokov nazad, prišla na vtedajší 
Mestský národný výbor v Starej Turej 
z Heraldickej komisie Ministerstva vnút-
ra SSR v Bratislave výzva, aby sa vyriešila 
otázka takého vyobrazenia erbu mesta 
Stará Turá, ktoré by zodpovedalo aj jeho 
kritériám z heraldického hľadiska, ako 
spoluautor pôvodného erbu (boli to vte-
dy poslanec MsNV p. Július Volár a gra-
fik Chirany p. Miroslav Durža, obaja už 
žiaľ nebohí), bol som poverený a spolu 
s vtedajším predsedom MsNV p. Ing. 
Vladislavom Miklášom, som sa zúčastnil 
rokovania na spomínanej Heraldickej 

komisii MV SSR. Tu sme boli požiadaní, 
aby sme zdôvodnili ponechanie doteraj-
ších symbolov v erbe mesta – zalomený 
vrchol Javoriny aj s jeho turom na vrcho-
le tohto pohoria a v tomto aj tri lipové 
listy. K tomu boli asi také výhrady, že je 
to viac-menej „prehustené“ a aby sme 
z toho niečo vypustili. Keď sme s takým-
to riešením nesúhlasili a svoje námietky 
aj zdôvodnili, došlo napokon k dohode 
o takom riešení, aké sa javilo nielen ako 
prijateľné z heraldického hľadiska, ale 
rešpektovalo aj v plnom rozsahu naše 
požiadavky. A tak vznikol erb, ako ho 
teraz poznáme. A čo vlastne symbolizuje, 

a čo aj členovia komisie akceptovali? Tu 
je vysvetlenie:

Trojvršie s  turom na jeho vrcho-
le vyjadruje tri obdobia v histórii ľudu 
pod Javorinou. Prvý kopec, to je rok 
Hurbanovského povstania v roku 1848. 
Druhý kopec to je rok 1918 – vznik 
Československej republiky a kopec tretí to 
je rok 1944-45 podjavorinského protifa-
šistického odboja. Tak je to aj „BRADLO“, 
„JAVORINA“ a pamätník padlých v SNP 
na vrchu „ROH“ pri Lubine. Tri li-
pové listy v  srdci Javoriny symbolizu-
jú bratské spolužitie Slovákov, Čechov 
a Moravanov a ich pohnuté osudy, kedy 
im hory Javoriny boli útočiskom pred ich 
prenasledovateľmi – či už to boli utečen-
ci – exulanti v roku 1621 po nešťastnej 
Bitke Bielohorskej, alebo spolubojovní-
ci u Hurbana alebo o sto rokov neskôr 
u  Kapitána Miloša Uhra. – Tak toto 
rozhodlo.

Napokon z  toho všetkého vznikol 
konečný návrh akademického maliara 
pána Cipára (jeho krstné meno si nepa-
mätám), ktorý bol aj schválený vtedajší-
mi poslancami MsNV a publikovaný ako 
oficiálny znak – ERB MESTA STARÁ 
TURÁ – s turom, trojvrším a lipovými 
listami ako ho poznáme.

Dr. Marcel Gažík

ZOZNAM PODUJATÍ V MESTE 
a KALENDÁR na r. 2015

Referendum o rodine sa uskutoční 
v sobotu 7. februára 2015 v čase 7 – 22 h. 
v jednotlivých okrskoch.

farebná 
príloha

Silvester na Veľkej Javorine sa tento rok vydaril s krásnym počasím
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Prehľad demografického vývoja 
mesta Stará Turá za r. 2014 

Žiaľ, v  našom kopaničiarskom regióne sa 
v posledných rokoch rozbehol trend postupné-
ho úbytku obyvateľov. Inak tomu nebolo v Starej 
Turej ani v r. 2014. Podľa údajov evidencie obyva-
teľstva malo mesto ku koncu roka o 47 obyvateľov 
menej ako v predošlom roku. 

V  tabuľke Vám ponúkame prehľad, ktorý 
dokumentuje počet obyvateľov v centrálnej časti 
mesta a v jeho jednotlivých miestnych častiach 
a prehľad, kde nájdete základné údaje o demo-
grafickom vývoji v meste Stará Turá za posledné 
4 roky. V poslednej tabuľke uvádzame prehľad 
vybraných matričných úkonov, ktoré boli v meste 
vykonané v minulom roku a pre porovnanie uvá-
dzame aj vybrané matričné úkony z roku 2013. 

V roku 2014 sa narodilo 80 detí a zomrelo 
72 našich občanov. Príčinou úbytku obyvateľstva 
je v tomto roku opäť najmä migrácia obyvate-
ľov do iných miest či štátov. V uplynulom roku 
sa do mesta prisťahovalo 88 občanov. Naopak, 
naše mesto opustilo a odhlásilo sa 143 obyvateľov. 
Dôvodom migračného úbytku obyvateľstva môže 
byť najmä odchod mladých ľudí do väčších miest 
Slovenska alebo do zahraničia. Vývoj migrácie je 
vo všeobecnosti v mestách i obciach v značnej 
miere ovplyvnený celkovou ekonomickou situ-
áciou mesta, prosperitou jednotlivých podni-
kov, situáciou na trhu práce, bytovou výstavbou 

a možnosťou získania bytu. Mesto sa snaží vy-
tvoriť pre obyvateľov také podmienky, aby neboli 
nútení odchádzať za lepšími podmienkami do 
iných miest či štátov.

Správne oddelenie MsÚ, Stará Turá

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

Miestna časť
Počet obyvateľov 

k 8.1.2014
Počet obyvateľov 

k 1.1.2015
Stará Turá (cent.časť) 7976 7 924

Černochov vrch 188 189

     z toho: Černochov vrch 58 58

                 Drgoňova dolina 83 94

                 Durcova dolina 37 37

Papraď 433 431

     z toho: Papraď 420 415

                 U Mikulcov 13 16

Jazviny 31 37

Topolecká 396 401

     z toho: Topolecká 379 383

                 Hlavina 17 18

Súš 268 263

     z toho: Súš 109 101

                 Lazy 7 9

                 Trávniky 105 107

                 U Samkov 47 46

Mesto Stará Turá spolu 9 292 9 245

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

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

Počet narodených občanov 84 70 77 80

Počet prihlásených občanov 55 86 60 88

Počet zomretých občanov 84 89 92 72

Počet odhlásených občanov 180 109 145 143

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

Počet obyvateľov
Stav k 1.1.2012 

9 434
Stav k 1.1.2013 

9 392
Stav k 1.1.2014 

9 292
Stav k 1.1.2015 

9 245

Prehľad vybraných matričných úkonov 
za obdobie r. 2013 a 2014:

Matričný úkon (ukazovateľ) r. 2013 r. 2014
Počet uzavretých manželstiev v meste 31 40

     z toho: cirkevne uzavretých 11 18

                 uzavretých s cudzincom 1 1

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

80 69

Počet rozvedených manželstiev 27 32

Počet určení otcovstva 23 31

Základná škola v Starej Turej 
Hurbanova ul. 128/25

O Z N A M U J E
že ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka ZŠ pre 
školský rok 2015/2016 sa uskutoční 
v zmysle VZN mesta č.5/2012  v dňoch 
4. a 5. februára 2015 (t. j. streda 
a štvrtok) v budove na Ul. J. A. Komen-
ského v čase od 13.00 do 16.30 h.

Na zápis je potrebné priniesť:

• rodný list dieťaťa
•  zápisný lístok (meno a priezvisko, 

dátum a miesto narodenia, rodné číslo, ná-
rodnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko 
dieťaťa, meno a priezvisko, adresu zamest-
návateľa, trvalé bydlisko a tel. kontakt zákon-
ných zástupcov)

•  preukaz totožnosti zákonného 
zástupcu

•  vyjadrenie súhlasu druhého 
rodiča (vyjadrenie sa vyžaduje z nasle-
dujúcich dôvodov: obidvaja rodičia sú rov-
nocennými zástupcami maloletého dieťaťa; 
vzdelávanie v základných školách sa považu-
je za sústavnú prípravu na povolanie, nejde 
teda len o bežnú záležitosť, o ktorej by mohol 
rozhodovať len jeden z rodičov. To znamená, 
že druhý rodič sa môže taktiež zúčastniť zápi-
su dieťaťa alebo zastupujúci rodič pri zápise 
preukáže písomný súhlas druhého, neprí-
tomného rodiča s vykonaním zápisu, pričom 
podpis rodiča na súhlase nemusí byť úrad-
ne osvedčený, alebo bude neprítomný rodič 
iným spôsobom dopytovaný, či s realizáciou 
zápisu súhlasí /telefonická alebo e-mailová 
komunikácia, ak je nepochybné, že e-mail ale-
bo tel. č. patrí druhému z rodičov/)

•  ak je výkon rodičovských práv 
a povinností k maloletému dieťaťu 
upravený súdom, zákonný zástupca 
dieťaťa preukáže pri zápise zverenie 
dieťaťa do osobnej starostlivosti

• peniaze na učebné pomôcky 

Čo ponúkame Vašim deťom?
• odborné vyučovanie všetkých predmetov
• vyučovanie anglického jazyka a informatiky už od 

1. ročníka
• organizujeme školu v prírode, plavecký 

a lyžiarsky výcvik
• mimoškolskú činnosť formou rôznych krúžkov, 

za ktoré sa u nás neplatí
• v čase mimo vyuč. môžu deti navštevovať ŠKD 

(6.00 – 7.30) a (11.30 – 16.30)
• pripravujeme žiakov na rôzne vedomostné, literárne, 

výtvarné, divadelné, športové súťaže a olympiády
• exkurzie, návštevy kultúrnych podujatí i mimo mesta
• na 2. stupni vyučovanie v troch špičkovo zariadených 

odborných učebniach (biológia, chémia, fyzika)

Bližšie informácie o zápise: 
tel. č. 032/776 3022, 776 3639 

zastupkyna1stupen@zsstaratura.sk 
www.zsstaratura.sk

Radostné Vianoce 
v predstihu...
V mnohých domácnostiach v Starej Turej priš-
la vianočná radosť o čosi skôr, už 22. decembra. 
Túto radosť priniesli koledníci s vinšom, spevom 
a balíčkom darčekov. Prekvapenie a potešenie 
z  návštevy koledníkov bolo často veľmi emo-
tívne, občas spojené so slzami radosti a dojatia. 
Obrovskú hodnotu má takáto návšteva predo-
všetkým pre osamotených starších ľudí, ktorí tak 
ťažko prežívajú svoju samotu v citlivom vianoč-
nom čase. Radosť z toho, že niekto si spomenul 
práve na nich a venoval im kus svojho času, je 
pre nich neopísateľným darom. Veríme, že okrem 
starkých, sme rozžiarili aj mnohé detské očká, 
ktoré sme potešili nielen ovocím a  domácim 
pečivom, ale i hračkami, knihami či drobnými 
sladkosťami. 

Tretí ročník projektu Urobme si štedrejšie 
Vianoce nabral oveľa širší rozmer ako predchá-
dzajúce ročníky. Okrem Správnej rady Nadácie 
ŽIVOT, iniciátora projektu, sa opakovane zapo-
jili do organizovania veriaci z ECAV a Katolíckej 
cirkvi. S nadšením a účinnou pomocou prispeli 
i veriaci z Cirkvi bratskej, mladé maminky a deti 
z  MC Žabka, najmenšie deti a  pani učiteľky 
z MŠ a mnohí dobrí ľudia, ktorých projekt zaujal 

a rozhodli sa prispieť a pomôcť ľuďom, ktorí  sa 
často vďaka nepriazni osudu dostali do situácie, 
z ktorej sa len ťažko vymaňujú. Vďaka mnohým 
dobrodincom sme mohli náš tradičný balíček – 
kapustnicu, domáce vianočné pečivo a ovocie 
rozšíriť o množstvo ďalších darov. Deti sme obda-
rovali hračkami, knihami, sladkosťami, šálkami, 
dospelým sme venovali svietniky, telovú kozme-
tiku, utierky a iné drobnosti. Rodinám, ktoré sú 
vo veľmi zložitej finančnej situácii, sme pomohli 
balíkmi potravín. Vďaka množstvu  prineseného 
vianočného pečiva sme mali možnosť spríjemniť 
Vianoce i našim starkým zo Zariadenia opatro-
vateľskej služby v Starej Turej, ktorí boli príjemne 
prekvapení neočakávaným sladkým darčekom. 

Tešíme sa, že sme našli odozvu u mnohých 
dobrých ľudí, ktorí sú citliví a vnímaví ku potre-
bám iných. Bohatosť a množstvo prinesených da-
rov nás trocha zaskočila, ale predovšetkým veľmi 
potešila. Sila spolupatričnosti a ochoty pomôcť 
tým, ktorí túto pomoc potrebujú, je v Starej Turej 
veľká. S radosťou môžeme konštatovať – žijú tu 
dobrí ľudia! Za prežitú radosť z darovania ďakujú 
všetci koledníci, ktorí navštívili 66 domácností 
i tí, ktorí pečením vianočného pečiva, prinesením 
rôznych potravín a darov napomohli krásnemu 
a skutočne zmysluplnému podujatiu. 

Za organizátorov Júlia Bublavá - Nadácia 
ŽIVOT, Daniela Stuchlá – ECAV, Jarmila Lužná 

– Katolícka cirkev, Veronika Jurčová – Cirkev 
bratská, Adela Maláriková – MC Žabka
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Okresný úrad NMnV má novú 
prednostku a nové klientske centrum
Po novembrových komunálnych voľbách sa 
bývalá prednostka 
Okresného úradu 
(OÚ) v Novom Mes-
te nad Váhom Ing. 
Anna Halinárová 
stala primátorkou 
mesta Stará Turá. 
Na poste prednost-
ky OÚ ju na základe 
vymenovania vlády SR od 15.12.2014 vy-
striedala Mgr. Andrea Augustínová.

Zaujímalo nás, aké má nová prednostka OÚ 
predstavy o fungovaní a aké má ciele smero-
vania OÚ Nové Mesto na Váhom:

„V  štátnej správe nie som nováčikom. 
V minulosti som pracovala na rôznych po-
stoch od referentky až po vedúcu odboru. Za 
takmer 18 rokov, čo v nej  pôsobím, jej systém 
a fungovanie dôverne poznám. Za svoju veľkú 
devízu považujem nielen znalosť oblasti  štát-
nej správy, ale najmä skutočnosť, že poznám 
kolektív ľudí, od pracovníkov až po vedúcich 
odborov OÚ, ktorí sú naozaj  „správni ľudia 
na správnych miestach“ s výborným ovláda-
ním problematiky. 

Momentálne je náš OÚ súčasťou procesu 
reformy verejnej správy – ESO (efektívna, spo-
ľahlivá a otvorená verejná správa), ktorá však 
nemení  kompetencie jednotlivých orgánov 
štátnej správy, mení len jej štruktúru a efekti-
vitu. Ministerstvo vnútra v spolupráci s ostat-
nými ministerstvami v súlade s Programovým 
vyhlásením vlády realizuje zámery a  ciele 
Programu ESO už aj u nás. Jedným z prvých 
krokov na dosiahnutie týchto cieľov bolo vy-
tvorenie novej štruktúry miestnych orgánov 
štátnej správy, ktoré sa realizovali v dvoch 

etapách. 
K 1. januáru 2013 sa zrušili špecializova-

né  miestne orgány štátnej správy na krajskej 
úrovni. K 1. októbru 2013 bola vytvorená 
jednotná a prehľadná štruktúra miestnych or-
gánov štátnej správy sústredením pôsobností 
vybraných orgánov špecializovanej miestnej 
štátnej správy do jedného štátneho orgánu na 
miestnej úrovni – okresného úradu, ktorý vy-
konáva pôsobnosť  vo väčšine úsekov štátnej 
správy.

OÚ Nové Mesto nad Váhom zastrešu-
je činnosť organizačného odboru, odboru 
krízového riadenia, odboru živnostenského 
podnikania, odboru všeobecnej a vnútor-
nej správy, katastrálneho odboru, odboru 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
odboru starostlivosti o životné prostredie 
a pozemkového a lesného odboru. 

Od 2. januára 2015 spustil OÚ Nové 
Mesto nad Váhom nové klientske centrum 
– Kontaktné administratívne miesto obča-
na (KAMO), ktoré funguje v tzv. testovacom 
režime.

Cieľom klientskeho centra, ktoré sa  na-
chádza  na 5. poschodí budovy OÚ,  je za-
bezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť 
verejnej správy pre občana, pričom hlavnou 
výhodou je ušetrený čas a komfort – vyvolá-
vací systém a prítomnosť supervízora, ktorý 
usmerňuje, podáva informácie a obsluhuje 
vyvolávací systém. 

V rámci realizácie KAMO sa nepočítalo 
s umiestnením policajných agend v klient-
skom centre. Dôvodom sú nevyhovujúce 
priestory. Evidencia dokladov a vozidiel sa  
teda aj naďalej vybavuje v budove OR PZ 
Nové Mesto nad Váhom na Ul. Bzinskej č. 1 
(bývalé kasárne).

Vo vestibule budovy OÚ je pracovisko 
informátora, sociálne zariadenie pre klien-
tov a informačná tabuľa. Prístup do klient-
skeho centra zabezpečujú dva výťahy, resp. 
schodisko. Samotné KAMO je kancelárskeho 
typu, čiže uzatvorené kancelárie, kde pracuje 
16 zamestnancov jednotlivých odborov OÚ.

Pozitívnou správou pre návštevníkov 
klientskeho centra je, že sa nebudú musieť 
pasovať s  problémom parkovania, pretože 
OÚ Nové Mesto nad Váhom pre nich v prie-
behu zhruba  dvoch mesiacov zabezpečí 20 
vyhradených a označených parkovacích miest.  

Úradné dni klientskeho centra sú po celý 
pracovný týždeň od 8.00 h, v Po, Ut a Št  do 
15.00 h, v stredu do 17.00 h a Pia do 14.00 h.

Agendami, ktoré sú súčasťou KAMO  OÚ 
Nové Mesto nad Váhom, sú: podateľňa OÚ, 
pokladňa, Živnostenské podnikanie, Cestná 
doprava a pozemné komunikácie, Kataster 
a  podateľňa katastra, Životné prostredie 
(vodné hospodárstvo, odpadové hospodár-
stvo, ochrana ovzdušia a ochrana prírody), 
Pozemkový a lesný odbor a Osvedčovanie lis-
tín a podpisov na listinách, žiadosť o zmenu 
mena alebo priezviska – podanie, apostille.

Mojou prioritou je, aby OÚ Nové Mesto 
nad Váhom v úzkej spolupráci s nadriade-
nými orgánmi, s Centrom podpory Trenčín, 
OR PZ v Novom Meste nad Váhom, primá-
tormi miest Nové Mesto nad Váhom  a Stará 
Turá, ako aj so starostami obcí nášho okre-
su bol aj naďalej úradom, ktorý je prístup-
ný občanovi, jeho požiadavkám a potrebám 
bez zbytočnej byrokracie a administratívnej 
záťaže.  Zefektívnenie a  zmodernizovanie 
výkonu štátnej správy smerom k občanovi 
a následná spokojnosť občanov bude pre mňa 
a všetkých pracovníkov úradu tým najlepším 
hodnotením.“ 

Mgr. Andrea Augustínová 
Pripravila LB

Bezplatné právne 
poradenstvo pre občanov
Kancelária poslanca Národnej rady 
Slovenskej republiky Mgr. Dušana Bublavého 
a Okresná rada SMER – SD, poskytuje bez-
platné právne poradenstvo v Novom Meste 
nad Váhom a v Starej Turej.

V Novom Mesto nad Váhom – v kance-
lárii poslanca NR SR Dušana Bublavého, ul. 
Fraňa Kráľa 9, Nové Mesto nad Váhom, tel. 
032/7717035,  poradenstvo poskytuje JUDr. 
Anna Orsavová a Dr. Marian Mesiarik.
Každú stredu od 13.00 do 16.00 hodiny.
Kontakty: JUDr. Anna Orsavová, 
tel. 0918/456 643, 032/771 7035, 
email: anna.jamajka@gmail.com
Dr. Marian Mesiarik, tel. 0903/465 485, 
email: mesiarik.marian@centrum.sk.

V Starej Turej – v kancelárii Mestského 
klubu SMER-SD, ul. Gen. Štefánika č. 335 
/ Klub dôchodcov/, poradenstvo poskytu-
je Dr. Marian Mesiarik v určených dňoch 
od 14.00  do 16.00 hod.
Termíny poradenstva v I. polroku 2015
14.01.2015 25.03.2015 27.05.2015
11.02.2015 22.04.2015 03.06.2015
18.02.2015 29.04.2015 24.06.2015
18.03.2015 20.05.2015 01.07.2015

Úradné hodiny Kancelárie poslanca 
NR SR Mgr. Dušana Bublavého

Pondelok, Streda, Piatok 
od 10.00 do 16.00 h

Poďakovanie
Ďakujem občanom, ktorí mi dali svoj hlas v komunálnych 
voľbách v roku 2014 na poslanca mestského zastupiteľstva 
a primátora mesta. Na pozitívnu zmenu pre občanov a mesto 
na mestskom úrade, ktorú som proklamoval pred voľbami. 
Ďakujem však tiež veľmi srdečne a úprimne všetkým tým 
občanom, ktorí ma nevolili, ale dali prednosť straníckemu 
tričku a tiež tým, ktorí neprišli k urnám a tak potvrdili, že 
im je osud mesta a jeho ďalší rozvoj ľahostajný. Oslobodili 
ma tak od povinností, zaujímať sa o ďalší osud petícií, ktoré 
som inicioval. Jednu za zrušenie platieb občanov bývajúcich 
v rodinných domoch za odtok dažďovej vody a druhú za zá-
chranu bývalého Obecného domu. Potvrdili tak dvadsaťročné 
zaostávanie mesta na ďalšie štyri roky. Budem sa snažiť 
zvykať si na myšlienku, že mi je osud mesta a občanov v ňom 
žijúcich ľahostajný. Uvedomujem si, že jedna lastovička leto 
nemôže robiť. Občania a mesto budú mať takú samosprávu, 
akú si svojimi postojmi a záujmom o veci verejné zaslúžia. Na 
záver prajem všetkým spoluobčanom veľa zdravia, šťastia, 
pokoja, pohody, vzájomného porozumenia v nastávajúcom 
roku 2015 a tiež do ďalších rokov.

Dušan Prachár
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Krajské kolo súťaže 
ZENIT v elektronike
Dňa 4. decembra 2014 sa v Strednej odbornej škole v Starej 
Turej konal 31. ročník krajského kola súťaže praktickej zruč-
nosti študentov stredných škôl v elektronike „ZENIT 2014“ pod 
záštitou Krajského centra voľného času v Trenčíne. Súťažiaci 
absolvovali vedomostné testy z teórie a praktické zručnosti, kde 
mali podľa predloženej dokumentácie vyrobiť funkčný výrobok. 

17 študentov z trenčianskeho kraja súťažilo v dvoch kategóriách. 
V kategórii A súťažilo 9 študentov tretích a štvrtých ročníkov, 
v kategórii B 8 študentov prvých a druhých ročníkov stredných 
škôl.

Výsledky súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorá bola vy-
losovaná z pedagogického dozoru jednotlivých škôl. Predsedom 
krajského kola bol Ing. Jiří Konečný zo Starej Turej. Diplomy 
a odmeny najlepším súťažiacim odovzdal v mene centra voľného 
času v Trenčíne riaditeľ Strednej odbornej školy v Starej Turej 
Ing. Milan Duroška. 

Dvaja najlepší z každej kategórie postupujú do celoštátneho 
kola, ktoré sa tentokrát bude konať v Trenčíne vo februári v roku 
2015. Postupujúcim, medzi ktorými je aj žiak Samuel Kacej zo 
Strednej odbornej školy v Starej Turej (umiestnil sa na 2. mies-
te)  prajeme veľa úspechov a čo najlepšiu reprezentáciu trenčian-
skeho kraja a školy. Ďalší žiak SOŠ Stará Turá - Branislav Tomka 
skončil v kategórii A na 4. mieste.

Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve
Krajské kolo súťaže Zenit sa konalo 4. a 5. decembra 2014 aj 
na SPŠ Bzinská v Novom Meste nad Váhom,  kde privítali naj-
šikovnejších strojárov - stredoškolákov z celého trenčianskeho 
kraja. Stretli sa na súťaži ZENIT v strojárstve. Spolu 31 žiakov 
súťažilo v 3 kategóriách. V kategórii B1 súťažili aj dvaja študenti 
SOŠ Stará Turá. Marcel Hornáček vybojoval pekné 2. miesto 
a Martin Lovecký 11. miesto (z 15-tich súťažiacich).

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní
Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní sa uskutočnilo  3. de-
cembra 2014 na gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne – kategória A (žiaci 
3. a 4. ročníka stredných škôl), aj kategória B (žiaci 1. a 2. ročníka 
stredných škôl). Na KCVČ v Trenčíne, Pod Sokolicami sa konala 
súťaž v kategórii web dizajn. 

Do krajského kola postúpili najlepší riešitelia zo školských 
kôl (centrálne organizovaných v rámci kraja). 

Súťažiaci mali za úlohu naprogramovať zadanú úlohu vo vy-
branom programovacom jazyku, respektíve naprogramovať zada-
nú dynamickú WEB stránku (v kategórii web dizajn) s využitím 
html a css, php a databáze MYSQL a javascriptu.

V  kategórii A  sa umiestnili žiaci SOŠ Stará Turá (z  20-tich 
súťažiacich):
•  Martin Vzorek – 7. miesto
•  Jakub Kulich – 11. miesto
•  František Pastorek – 12. miesto
•  Branislav Tomka – 14. miesto
•  Christian Farkas – 16. miesto

 V kategórii WEB dizajn sa umiestnili žiaci (dvojice) SOŠ Stará 
Turá (zo 6-tich súťažiacich):
•  Erik Valápka a Jakub Rosypal – 2. miesto
•  Filip Ganyic a Patrik Madera – 5. miesto.

SOŠ Stará Turá

ZÁPIS DO MŠ A PODMIENKY 
PRIJÍMANIA DETÍ NA 

PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
• Zápis do MŠ Hurbanova Stará Turá bude prebiehať na Hurbanovej 

ulici č. 153 – u riaditeľky MŠ od 23.2.2015 do 25.2.2015 – pondelok, 
utorok, streda, od 7.00 do 15.00 h. 

• Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú 
pri zápise  predloží zákonný zástupca spolu s potvrdením o zdravot-
nom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast zákonného 
zástupcu riaditeľke školy. Vzorové tlačivo „Žiadosti o prijatie“ si mô-
žete stiahnuť na internetovej stránke www.msstaratura.sk (časť oznamy)  
alebo prevziať osobne v MŠ.

• Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie 
o akútnom zdravotnom stave, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netr-
pí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli 
negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu 
a vzdelávanie ostatných detí. 

• Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákon-
ný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave 
dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípa-
de  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) 
rozhoduje riaditeľ o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.

• Do MŠ sa prijímajú deti v čase zápisu k nasledujúcemu školskému roku 
alebo priebežne, ak to umožňuje kapacita MŠ.

• Pred zápisom majú rodičia možnosť oboznámiť sa s MŠ formou „Dňa 
otvorených dverí“ 10. 2. 2015 – MŠ Hurbanova 153 a 11. 2. 2015 – MŠ 
Hurbanova 142 v čase medzi 8.30 – 10.00 a 14.30 – 15.30 h. 

• Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené v čase 
vyhláseného zápisu.

• Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti, ktoré 
majú odloženú povinnú školskú dochádzku a deti s dodatočne odlo-
ženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

• Prednostne sa prijímajú deti staršie, to znamená nad tri roky, prihlá-
sené na celodenný pobyt.

• V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia pri 
prijímaní  deti zo Starej Turej a deti zamestnaných rodičov.

• Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku  pred-
chádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ.  

• Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené 
vhodné materiálne, personálne a iné podmienky a dosahujú požadovanú 
úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy. Deti mladšie ako 
tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi, lebo 
ich prijímanie má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, teda 
len vtedy, ak sú vybavené ostatné žiadosti o prijatie.

• Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku, a to 
ani na adaptačný pobyt.

• Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ počas 
školského roka vydá riaditeľka MŠ. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže 
riaditeľka zaradiť dieťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt, ktorý 
nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Dĺžku adaptačného pobytu dohodne 
riaditeľ so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuál-
ne osobitosti dieťaťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže 
riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení 
dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

• Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa integrovať aj deti so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané a talentované, 
ak sú vytvorené v MŠ vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické 
podmienky potrebné pre integrálu.

• Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v súlade s § 144 ods.7 písm. d) 
informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré 
by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

• Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ si príde zákonný 
zástupca osobne prevziať u riaditeľky MŠ na Hurbanovej ulici č. 153 do 
konca marca 2015 – v dňoch pondelok, utorok, streda od 7.00 -15.00 hod.

Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ
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Prianie
Čo je šťastie,

keď kráča okolo teba,
nevnímaš ho, necítiš,

je snáď samo pre seba?

Čo je láska,
má hmotnosť, či ľahký dych,

je aj pre nás,
či len  pre zamilovaných?

Čo je zdravie,
nechytíš ho do rúk,

neuchrániš ani štítom,
nenájdeš ho v tráve lúk.

Čo je dôvera,
proti všetkým nástrahám,

obklopujú šero, tmu i svetlo,
dôvera je dopriata aj nám.

Čo je pokora,
hľadá miesto v bytosti,
tichá, uložená hlboko,

čakajúca, driemajúca v ľudskosti.

Prajme si zdravie v šťastí,
nech nás nikdy neopustí,

lásku v dôvere,
otváraj s pokorou životu dvere...

J. Trúsiková

Vianočný trh 2014
Pod slovom Vianoce si každý z nás predstaví najkrajšie sviatky roka, keď 
v našich domácnostiach zavládne pokoj, pohoda,  rozžiaria sa nedočkavé 
detské očká, stretne sa rodina. Odložíme bokom  starosti,  povinnosti 
a venujeme viac času jeden druhému. Niekedy akoby sme chceli stihnúť 
to, čo dlhujeme svojim blízkym počas roka.

Témou Vianoc nás obchodné reťaz-
ce i média nabádajú zaoberať sa už 
od skorej jesene. Každodenné  rekla-
my  nás nútia zamýšľať sa nad tým, či 
Vianoce sú o skutočných sviatkoch, 
rodinnej atmosfére, alebo o bizni-
se,  peniazoch. V minulosti ľudia pri 
skromnosti, ale v pokoji a pohode 
trávili spoločné chvíle. Dnes v mno-
hých rodinách sú Vianoce o množ-
stve a hodnote darčekov. 

Dom kultúry Javorina sa snaží 
v adventnom čase navodiť atmosfé-
ru pokoja, radosti z prichádzajúcich 
sviatkov a ľuďom ponúka kultúrne 
vyžitie, alebo akcie  zamerané na 
oživenie tradícií nášho regiónu. 
K tým tradičným podujatiam patrí 
vianočný trh spojený s  domácou 
zabíjačkou. Zabíjačka bola v našom 
kraji súčasťou zimného obdobia, 
keď sa ľudia pripravovali na sviatky, 
ale robili si zásobu i na nasledujúce 

obdobie. 
Vianočný trh má  vytvoriť 

priestor na stretnutie s  priateľmi 
a  známymi, ponúknuť návštevní-
kom zaujímavý remeselný tovar, 
spríjemniť predvianočný čas kul-
túrnym programom. Naším cieľom 
nie je zorganizovať veľký jarmok, 
s množstvom stánkov, ktorých sorti-
ment častokrát nesúvisí s Vianocami 
a predávajúcim ide hlavne o zisk. 
Chceme vytvoriť rodinnú atmosfé-
ru, kde panuje pokoj, ľudskosť, sr-
dečnosť a nie biznis. 

Sobotňajšie ráno 13. decembra 
2014 sa nieslo v znamení jarmoč-
ných príprav. Už v dopoludňajších 
hodinách sa námestím niesla vôňa 
zabíjačkových dobrôt, voňavého 
vianočného punču, vareného vín-
ka. Postávajúce hlúčiky ľudí sa pri-
zerali šikovnosti pánov mäsiarov, 
ktorí zručne narábali s  ošípanou, 
aby sa čoskoro premenila na chut-
né domáce špeciality. Remeselníci 
prichádzajúci z  bližšieho i  vzdia-
lenejšieho okolia dávali návštev-
níkom možnosť urobiť radosť 
originálnym vianočným darčekom, 
či dekoráciou do bytu. Pravú via-
nočnú atmosféru navodili  koledy 
a  zvyky v  podaní folklórnej sku-
piny Krakovienka, ľudovej hud-
by Poľun, mužského speváckeho 

zboru z  Kunovíc a  účinkujúcim 
z OZ Sluha. Vyvrcholením kultúr-
neho programu bola spoločne za-
spievaná Tichá noc. 

I v budove domu kultúry bolo 
rušno. V  stredisku cezhranič-
nej spolupráce prebiehala výstava 
Chute a vône Vianoc a fotovýstava 
Moja rodná. Rozvoniavajúce čer-
stvé oblátky, medovníky, zázvorní-
ky a pečivo rôznych druhov lákalo 
prítomných návštevníkov. Bolo 
čo obdivovať a snáď i ochutnávať. 
Prezentovali sa tu viacerí remeselní-
ci, v kaviarni bola možnosť posedieť 
si pri teplom čaji, káve,  pochutnať 
si na zabíjačkovej kapustnici. Veľký 
záujem bol opäť o múzeum i izbič-
ku tradičného bývania. Hostia 
si tu pri tónoch heligónkarky p. 
Kozákovej posedeli, pospomínali 
a niektorí i  zanôtili. S  láskou pri-
pravené dobroty p. Jitky Durcovej 
a  Marienky Otiepkovej dotvárali 
charakter stretnutia. Detičky v kro-
joch usilovne pracovali v tvorivých 
dielňach, pod vedením p. Mgr. 
Soni Kotrasovej a p. Katky Vidovej. 
Vlastnoručne zhotovené darčeky, či 
medovníčky boli výsledkom práce 
ich malých rúčok a  určite urobili 
radosť rodičom, či starým rodičom.  

Vianočný trh patril medzi ak-
tivity realizované v rámci projektu 
Zachovávanie  tradičných  reme-
siel v  Starej Turej a  Kunoviciach, 
podporeného Európskym fondom 
regionálneho rozvoja. Podujatia 
uskutočnené v  obidvoch partner-
ských mestách sa tešili veľkej obľube, 

o čom svedčí i návšteva zástupcov 
mesta Kunovice na čele s pani sta-
rostkou Mgr. Ivanou Majíčkovou, 
MBA na vianočnom trhu.

Živo bolo až do večera, kedy sa 
návštevníci spokojní a  snáď i  sýti 
rozchádzali. Bolo potrebné vyna-
ložiť nemalé úsilie, aby sme splnili 
očakávanie našich hostí a o rok ich 
mohli privítať opäť. Chcem poďa-
kovať  všetkým, ktorí sa akoukoľvek 
mierou podieľali na zabezpečení 
trhu: pracovníkom Lesoturu, p. 
Slimákovi a všetkým pomocníkom 
na zabíjačke, Technickým službám, 
Mgr. Julke Bublavej, Mgr. Livke 
Boorovej, p. Rubaninskej, členom 
sociálnej komisie, kuchárkam zo zá-
kladnej a materskej školy, srbským 
študentom SOŠ, žiačkam ZŠ, ochot-
ným dobrovoľníkom spolupracujú-
cim na trhu, šikovným gazdinkám, 
ktoré nezištne prispeli svojim peči-
vom na výstavu  a celému kolektívu 
Domu kultúry Javorina.  

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina 

RECENZIA knihy Jarmila Slezáčková: Naši národní dejatelia
Podjavorinská rodáč-
ka, vzácna pani učiteľka 
PhDr. Jarmila Slezáčková 
prichádza s ďalším kniž-
ným titulom, ktorý čitate-
ľom ponúka svieži pohľad 
do evanjelickej histórie.
Tým skôr narodeným 
pripomínajú životopisy 
významných osobností 
kus národných dejín. Tí 
mladší by mali s  dych-
tivou túžbou odkrývať 
poklady, ktoré tu pre nás, 

svojich potomkov naši národní dejatelia zanechali. 
„V našich literárnych dejinách sme mali mnoho bu-
diteľov, ktorí sa zaslúžili o to, aby naše dediny a mestá 
prekvitali a stávali sa baštami hrdého slovenského ná-
rodného povedomia a sebauvedomenia. Boli to na dedi-
nách hlavne učitelia a kňazi, ktorí sa pričinili o udržanie 
slovenského národného cítenia najmä v časoch tuhej 

maďarizácie a obetavo pracovali na pozdvihnutí život-
nej úrovne ľudu i v dobe vzniku prvej československej 
republiky.“
Ich práca bola neraz mravčia. Často žili v chudobných 
pomeroch, väznení a nepochopení. Pracovali nezištne 
a obetavo, no v mene dobra, lásky a krásy. 
Toto je nehynúci odkaz pre nás, súčasníkov, hoci mate-
riálne zabezpečených, častokrát duševne vyprahnutých, 
bez lásky, cieľov a ideálov. Ako odovzdávame naše ná-
rodné poklady budúcim generáciám, keď mnohí dnešní 
stredoškoláci nemajú ani tušenie o čom bola nežná re-
volúcia? A to je iba štvrťstoročie dozadu.
Vďaka takýmto perlám, akými sú životopisy našich vý-
znamných osobností, a vďaka tým, ktorí vynakladajú 
úsilie zachovať a odovzdať, kým sa ešte dá. 
V knihe sa autorka podrobne zaoberá životným odka-
zom dvoch evanjelických farárov: Jána Pavla Drobného, 
rodáka z  Turej Lúky a  Júliusa Bodnára, rodáka 
z Uderinej. Text je obohatený aj obrazovou prílohou. 
Publikáciu si môžete zakúpiť na evanjelickej fare v Starej 
Turej. Iveta Topolčanyová
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Činnosť mestského múzea v Starej Turej v roku 2014
Vraví sa, že „múzeum je inštitúciou, ktorá nám 
pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní 
toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smeru-
jeme.“ Je veľmi dôležité podnecovať záujem ľudí 
o históriu, zvyky a tradície rodného kraja už od-
malička. Preto sa veľmi tešíme, keď do nášho mú-
zea zavítajú deti zo základných či materských škôl. 
V roku 2014 navštívili Mestské múzeum mnohé 
deti zo ZŠ v Starej Turej, prišli žiaci 4. ročníka 
z krúžku „Prechádzky históriou“ s p. učiteľkou 
Mgr. Vierou Biesikovou, žiaci tretích ročníkov 
s p. učiteľkami Mgr. Soňou Kotrasovou a Mgr. 
Alexandrou Nedbálkovou, trieda 0.A s p. učiteľ-
kou Mgr. Danielou Hulmanovou a prišli i deti 
z MŠ v Starej Turej s p. učiteľkami Bc. Silviou 
Záhorovou a Ivetou Rzavskou. Dňa 8. apríla 2014 
navštívil Starú Turú tajomník rumunského veľ-
vyslanectva p. Bogdan Mardaru, aby sa zúčastnil 
pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 
69. výročia oslobodenia mesta. Po skončení spo-
mienkového podujatia p. Mardaru poctil svojou 
návštevou i Mestské múzeum spolu s expozíciou 
„Tradičné bývanie“.

Táto dobová „izbička“, ako ju familiárne 
nazývame, odzrkadľuje spôsob života našich 
predkov. Mnohým pripomína návštevy u  sta-
rých rodičov, a preto sa sem všetci radi vraca-
jú. Počas remeselných trhov tu hostí už tradične 
víta p. Jitka Durcová. Návštevníci si v  izbičke 
môžu posedieť, vychutnať si príjemnú atmosféru 
i skromné pohostenie, prípadne sa dať odfotogra-
fovať v staroturianskom kroji. Expozícia múzea 
Tradičné bývanie sa využíva i ako miestnosť, kde 
DK Javorina hostí vzácne návštevy. Tento rok sme 
v nej privítali delegáciu z Juhomoravského kraja, 
spevákov z hudobnej skupiny Fragile či návštevu 
z partnerského mesta Kunovice. Do izbičky rady 
chodia i p. učiteľky s deťmi zo ZŠ v rámci regio-
nálnej výchovy.

Do Mestského múzea často prichádzajú i štu-
denti a záujemcovia o históriu nášho mesta, ktorí tu 
získavajú cenné informácie pre napísanie svojich 
prác. Sme veľmi vďační, keď potom svoje výtvory 
darujú i Mestskému múzeu. Tento rok tak urobil 
Mgr. Juraj Krištofík, spoluautor knihy Partizáni 

a Slovensko (2013) a Mgr. Barbora Ištoňová, ktorá 
priniesla svoju diplomovú prácu s názvom Dejiny 
mlynov a mlynárstva v chotári obce Stará Turá 
(2013). Svoju knihu Dvoranka Mariška (2010) 
daroval múzeu i p. Peter Pavel Uhlík, odbornú 
prácu s názvom Kapitoly z histórie Starej Turej 
venoval MVDr. Ladislav Novomestský a knihu 
Krajné v spomienkach (2010) obec Krajné. Od 
JUDr. Štefana Úradníčka sme dostali do daru  
jeho odborné publikácie Posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie I., II. (1995) i diela Ivana 
Úradníčka a Miroslava Kýšku, takisto rodákov zo 
Starej Turej. V r. 2014 sa zbierka Mestského mú-
zea rozšírila aj o mnoho ďalších cenností, ktoré 
nám darovali zväčša občania nášho mesta. Pani 
Jana Žákovicová venovala múzeu písomné pozo-
stalosti po Emílii Hlúbekovej a staroturianskom 
lekárovi Dr. Františkovi Winterovi, pán Jordán 
Fabuš negatívy starých fotografií nášho mesta 
a múzeum dostalo do daru i papierový model 
Husitskej veže. Pani Anna Zbyvateľová venovala 
publikácie dnes už neexistujúcich výrobných zá-
vodov v Starej Turej. Časti staroturianskeho kroja 
darovali p. Jitka Durcová, p. Lachová a p. Ľubica 
Vrždiaková, ktorá priniesla i drevenú maketu ko-
lovrátku. Pani Sadloňová darovala časti krajňan-
ského kroja, p. Vilma Truhlíková vkladnú knižku 
vydanú staroturianskou Pomocnou pokladnicou, 
publikácie Slovenskej ligy a niekoľko starožitných 
úžitkových predmetov. Všetkým sa touto cestou 
chceme úprimne poďakovať. Srdečná vďaka patrí 
i Ing. Jiřímu Tomisovi, ktorý pre múzeum digi-
talizoval niekoľko desiatok sklenených negatívov 
od staroturianskeho fotografa Františka Lukeša.

Najhojnejšia návštevnosť Mestského múzea 
býva počas remeselných trhov. V r. 2014 pribudla 
k týmto tradične organizovaným podujatiam ďal-
šia akcia. Medzinárodný deň múzeí bol v r. 1977 
stanovený na 18. mája. S cieľom podporiť význam 
tohto dňa bola neskôr založená tradícia Európskej 
noci múzeí. Jubilejný 10. ročník  podujatia Noc 
múzeí a galérií sa v r. 2014 uskutočnil na celom 
Slovensku dňa 17. mája. Prvýkrát sa i Mestské 
múzeum v Starej Turej zapojilo do tejto akcie. 
V sobotu 17. 5. si návštevníci do nočných hodín 

mohli prezrieť stále expozície múzea a bol pre 
nich pripravený i bohatý sprievodný program. 
Aktivity múzeí počas tohto podujatia bývajú 
orientované na činnosti, ktoré verejnosti nie sú 
bežne dostupné. Preto i naše múzeum výnimoč-
ne sprístupnilo dve vzácne kráľovské listiny. Sú 
nimi obnovené výsadné listiny uhorského krá-
ľa Leopolda I. (1659) a cisára Karola VI. (1712). 
Pôvodnú listinu privilégií z r. 1467, oslobodzujúcu 
obyvateľov Starej Turej od platenia poplatkov do 
kráľovskej pokladnice, vydal uhorský kráľ Matej 
Korvín. V rámci sprievodného programu bola 
pre návštevníkov pripravená i koštovka domácej 
pálenky a tradičných bryndzových jedál, pose-
denie pri ľudovej hudbe, výstava „Staroturianski 
literáti a ich diela“, premietanie prezentácie histo-
rických fotografií mesta, dokumentárnych filmov 
p. Dušana Klimáčka – Fragmenty starej Starej 
Turej, a tiež ukážok z filmov natáčaných v našom 
meste. Za spoluorganizovanie a spolufinancova-
nie tohto podujatia sa chceme poďakovať Mgr. 
Petrovi Škriečkovi, takisto Ľubomírovi Pilátovi 
a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a reali-
zácii tejto akcie. 

V  roku 2014 navštívilo Mestské múzeum 
v Starej Turej celkovo 1413 návštevníkov. Ku kon-
cu roka sme zmenili návštevné hodiny múzea. 
V pondelok a v piatok môžete múzeum navštíviť 
od 9.00 h. do 12.00 h. a v stredu od 13.00 h. do 
17.00 h. Všetkých Vás srdečne pozývame, náv-
števa je bezplatná.

Lucia Poľanská, Mestské múzeum Stará Turá

Odišiel Drahoslav Machala

So žiaľom som si prečí-
tala správu o odchode 
spisovateľa, publicistu 
a vlastenca Drahoslava 
Machalu. Pochádzal 
zo Zemianskeho 
Podhradia, kde sa na-
rodil 16. novembra 
1947. Veľmi často na-

vštevoval Podjavorinský kraj, ktorý mal rád, 
tak ako celé Slovensko. Zomrel 1. januára 2015 
na výročie Slovenskej republiky.
Poznala som ho od detstva a viem, že súvis-
le študoval od ZŠ v  Bošáci, pokračoval na 
Gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, stále 

s výborným prospechom. Po maturite 1 rok 
povinne praxoval v tlačiarni, ako všetci štu-
denti žurnalistiky pred nástupom na FFUK 
v Bratislave.
Bol veľmi nadaný, sčítaný, rozhľadený a pra-
covitý, napísal vyše 20 kníh. Kto veľa tvorí, 
robí aj chyby a jeho konfliktný postoj súvisel 
aj s tým, že často musel reagovať na viaceré 
neprimerané až znevažujúce slovné útoky nie-
ktorých ľudí.
Bol to človek s veľkým srdcom, nebol nacio-
nalistom, ale úprimným vlastencom. Zaslúžil 
sa o odhalenie mnohých pamätných tabúľ vý-
znamných slovenských osobností.
Tí, ktorí sme ho poznali dobre, mali sme ho 
radi. Sme vďační za čas, ktorý sme mohli strá-
viť v jeho prítomnosti. Soňa Bajzíková

Uverejnenie opravy
V  príspevku Referendum 
o  rodine uverejnenom v  mi-
nulom čísle Staroturianskeho 
spravodajcu na str. č. 3, bolo 
nesprávne uvedené, kde sa 
majú dostaviť voliči bývajúci 
v  miestnej časti Trávniky č. 
domov: 2551-2599, 2601-2604, 
2607, 2613-2614, 2621, 2630, 
2635. Voliči z tejto časti mes-
ta patria do okrsku č. 6 – Stará 
Turá, Dom kultúry Javorina, 
bývalá kaviareň, nie do okrsku 
č. 10 – Súš. Za chybné uverej-
nenie sa vydavateľ periodika 
ospravedlňuje. redakcia
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice decembra 
2014 do polovice januára 2015?
• Vo štvrtok 18. 12. sme zakončili akciou 

Podmaľba na sklo sériu predvianočných diel-
ničiek pre deti. Deti si tu vyskúšali jednu z ne-
tradičných výtvarných techník a vyrobili pre 
svojich blízkych krásne vianočné darčeky.

• Kalendárny rok v CVČ sme zakončili v sobotu 
21. 12. na miestnej plavárni, a to akciou  pod 
názvom Vianočný kapor, kde sa takmer dvad-
siatka detí vyšantila nad vodou i pod vodou.  
Touto cestou ďakujeme i pani vychovávateľke 
Ľubke Milatovej, ktorá sa veľkou mierou zaslú-
žila o úspech tejto akcie.

Čo pripravujeme na február  2015?
• V  pondelok 2. 2. (polročné prázdniny) po-

zývame deti ZŠ na Prázdninový turnaj 
v piškvorkách. Vzhľadom k tomu, že v CVČ 
podporujeme a uprednostňujeme  živú hru detí 
pred počítačovými hrami, piškvorky sa budú 
hrať vo dvojiciach na živo. Začiatok turnaja: 
11.00 hod v CVČ.

• Počas polročných prázdnin prebiehajú všetky 
záujmové krúžky podľa rozvrhu.

• Utorok 3. 2. chceme spestriť nastávajúcim 

mamičkám, pre ktoré sme pripravili relaxač-
nú hodinku pod názvom Vôňa orientu. Jedná 
sa o hodinovú lekciu cvičení s prvkami bruš-
ného tanca pre uvoľnenie tela. Začiatok je 
o 16.00 hod v CVČ. Stačí si priniesť pohodlné 
oblečenie (tričko, tepláky) a cvičky alebo hrubé 
ponožky. Vstup 1,50 eura.

• Vo štvrtok 5. 2. sa v CVČ uskutoční už tradičná 
Výroba vtáčích kŕmidiel. Pomôcky a materiál 
zabezpečuje CVČ. Začiatok 15.30 hod.

• V spolupráci s Detským parlamentom mes-
ta Stará Turá pripravujeme na 12. 2. 2015 
Valentínsku show. Akcia je určená pre deti 
I. i II. stupňa ZŠ, ktoré sa môžu tešiť na  takmer 
4 hodiny tancovania, súťaže a hry s valentín-
skou tematikou a bohatú tombolu. Vstupné: 
0,50 eur.

• Jarné prázdniny (16. 2. – 20. 2.) vyplní-
me školopovinným deťom už tradičnými  
majstrovstvami:
 › Pondelok 16. 2. Majstrovstvá detí ZŠ v šíp-

kach (zač. 10.00 hod v CVČ)
 › Utorok 17. 2. Majstrovstvá detí ZŠ v petan-

gue (zač. 10.00 hod v CVČ)
 › Streda 18. 2. Majstrovstvá detí ZŠ 

v „Človeče“ (zač. 10.00 hod v CVČ)

 › Štvrtok 19. 2. Majstrovstvá detí ZŠ v scra-
bble (zač. 10.00 hod v CVČ)

 › Piatok 20. 2. Majstrovstvá detí ZŠ v sklada-
ní puzzle (zač. 10.00 hod v CVČ)

Upozornenia:
-  Uvedené časy jednotlivých majstrovstiev sú 

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

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

• Počas polročných prázdnin prebiehajú všetky 
záujmové krúžky podľa rozvrhu.

• Srdečné pozývame predovšetkým mladých 
ľudí, nastávajúcich rodičov, ale i tých starších 
na besedu pod názvom Na čo myslieť pred 
narodením a v prvých rokoch života dieťaťa? 

• 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 vo štvrtok 
26. 2. o 16.00 hod.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Pastelkami k pomoci tým, čo to potrebujú
Všetci vieme, že pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú, je veľmi dôležitá 
vec. Hľadáme rôzne cesty, ako na to. Deti výtvarného odboru 
ZUŠ v Starej Turej podávajú pomocné ruky svojim menej šťastným 
rovesníkom, prostredníctvom výtvarných aktivít v humanitárnej 
organizácii „Na vlastných nohách“.

V tejto mierovej detskej organi-
zácii, ktorú založila Nórka čes-
kého pôvodu pani Běla Gran  
Jensen,  pracujú už od r. 1993, 
kedy Mgr. Miroslava Lacová po-
slala  ich prvé výtvarné dielka  do 
Nórska. Deti maľovali originály 
vianočných pozdravov, ktoré si 
objednávali renomované sveto-
vé firmy a priemyslové giganty. 
Finančné  prostriedky získané 
ich predajom boli použité na 
nákup lekárskych prístrojov, sa-
nitiek do českých a slovenských 
nemocníc. Staroturianske deti 
odovzdali novorodeneckému 
oddeleniu trenčianskej nemoc-
nice inkubátor, ktorý „vykresli-
li“ v hodnote 700 tisíc KČ, a tak 
pomohli svojou tvorivou prácou 
i deťom v našom regióne.

Každoročne  v predvianoč-
nom čase boli účastníkmi sláv-
nostného  koncertu na Žofíne, 
či v Pražskej Lucerne, kde naj-
aktívnejším deťom a  učiteľom 
prišiel poďakovať vtedajší pat-
rón „Stonožky“, Václav Havel. 
V súčasnosti prevzalo patronát 
nad  hnutím Arcibiskupstvo 

pražské, s ktorým spolupracuje 
na medzinárodných výtvarno-
-literárnych projektoch, zame-
raných na históriu.

Posledný  projekt bol vyhlá-
sený  k 670. výročiu  položenia 
základného kameňa katedrály sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha v Prahe. 
Úspešne sa doň zapojili aj talen-
tované deti výtvarného odboru 
ZUŠ, ktoré boli spolu s ich p. uči-
teľkou Mgr. Miroslavou Lacovou 
pozvané do katedrály sv. Víta na 
„stonožkovú omšu“, ktorá bola 
súčasťou osláv výročia katedrá-
ly a do Arcibiskupského paláca, 
kde kardinál Dominik Duka 
OP odovzdal ocenenia víťa-
zom výtvarno-literárnej súťaže. 
Ocenené  práce boli v  mesia-
ci december a január vystavené 
v kláštore sv. Anežky Českej, kde 
nechýbala ani práca:
Jána Martáka, ktorému bola 
udelená Hlavná cena poroty a
Martiny  Markušovej, ktorá zís-
kala Cenu Běly Gran Jensen.
Ocenenia za vynikajúce prá-
ce získali tiež: Lucia Vaňová, 
Alexander Bies, Dobroslava 

Pribišová, Vladimíra Vávrová, 
Patrice Tomisová  a  Kristína 
Knapová.
So „Stonožkou“ v  súčasnos-
ti spolupracujú stovky škôl 
v  Čechách, na Slovensku, 
Rakúsku, Nemecku, Poľsku, 
Nórsku či Kanade. Priority 
hnutia v  poskytovaní pomo-
ci  sa obrátili predovšetkým 
na oblasti postihnuté vojnami. 
Hnutie tak zahájilo svoju spo-
luprácu s Generálnym štábom 
AČR, Ministerstvom obrany ČR 
a vojakmi mierových misií. 

Deti výtvarného odboru 
ZUŠ počas 21 ročnej spolupráce 
s hnutím dostali veľa ďakovných 
listov a pozvaní od významných 

osobností. Je pre nich veľkou 
motiváciou, keď ich obrázok ne-
zostane v anonymite, ale dostane 
ho konkrétna osoba. Nečakajú 
však uznanie. Budú rásť s pocit-
mi, že nielen chceli pomôcť, ale 
aj niečo vykonali.

www.stonozka.org 
ZUŠ Stará Turá

Združenie rodičov pri ZSŠE a vedenie SOŠ Stará Turá
organizujú dňa 14. 2. 2015 (sobota)

tradičný

Spoločenský večer

Na Vašu účasť sa tešia 
usporiadatelia.

Príďte, určite sa zabavíte!!!

 Začiatok 19.00 hod.
 Miesto Jedáleň SOŠ, Športová 675
 Cena vstupenky 19,- EUR / osoba
 V cene vstupenky prípitok
  večera
  druhá večera (raut)
 Hudba dobrá zábava s hudobnou skupinou 
RYTMUS z Novej Bošáce

Tombola
Predpredaj vstupeniek na sekretariáte SOŠ, tel. 776 30 77, 0905 647 874
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DOM KULTÚRY JAVORINA NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Matkin, Maxim E.: Hviezda jasná • Gillerová, Katarína: 
Zvláštny príbeh • Šranková, Eva Ava: Hriechy mocných • Hroncová-
Faklová, Daniela: Urodzená Detektívky Dán, Dominik: Jednou 
nohou v hrobe Náučná literatúra Coddington, Andrea: Jozef 
Bednárik • Carson, Ben: Širšie súvislosti, alebo čo je v živote skutočne 
dôležité • Peltonová, Nancy van: Ako zvládnuť dospievanie svojho 
dieťaťa • Kňaze, Ivan: Po medvedích stopách  • Melgosa, Julián: Objav 
svoju hodnotu Detská literatúra Brezovická Šebeková, Ľubica: 
Medové príbehy • Cerula, Miron: Rozprávky z Lipovice • Šulajová, 
Zuzka: Džínsový denník 4. • Nagyová-Džerengová: Klára a Tity • Carey, 
Mary V.: Záhada bane smrti (z edície Traja pátrači) Detská náučná 
literatúra Brunelle, Lynn: Ako táboriť

• So štvrtákmi zo ZŠ sme mali besedy o bájkach. S najmenšími 
detičkami sme si prerozprávali a zahrali divadielko podľa známej 
rozprávky Josefa Čapka O psíčkovi a mačičke. 

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

7. februára 2014.
Hudba: Formát 2 

Vstupenky 13 EUR (večera, 1/2 l vína) si môžete 
zabezpečiť u E. Adámkovej, tel. 0908 748 983, 

alebo na sekretariáte Domu Kultúry Javorina Stará 
Turá, tel. 032/776 33 66.

Dom kultúry Javorina pozýva
na koncert 

DUO JAMAHA
23. februára 2015 o 18.00 hod.

Vstupné 6,- €
Predpredaj vstupeniek na sekretariáte 

DK Javorina Stará Turá, tel. 032/7763366

Kníhkupectvo ABC knihy 
v spolupráci s Domom 
kultúry Javorina Stará 
Turá Vás pozývajú na 
besedu so spisovateľom, 
hudobníkom, 
fotografom

Pavlom 
Baričákom
12. februára 2015 
o 17.07 hod.

do kaviarne 
DK Javorina.

ORGANIZUJE kurzy

• Pletenie z pedigu
Pedig je prírodný materiál, vhodný na pletenie košíkov a iných 

interiérových dekorácií.
Termín: 14. februára 2015  Rozsah kurzu: 5 hodín

Cena: 18 Eur

• Drôtovanie
Základné techniky drôtovania.

Termín: 21. februára 2015  Rozsah kurzu: 5 hodín
Cena: 18 Eur

V cene kurzov je zahrnutý aj materiál.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte 
DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Už desať rokov ku Tvojmu hrobu chodíme, 

každý deň na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš večne žiť.

Dňa 19.12.2014 uplynulo už 10 
rokov, čo od nás navždy odišla 
naša dobrá mamička a babka 
Anna STANČÍKOVÁ, rod. Bičia-
nová z Drgoňovej Doliny. Kto ste 
ju poznali a mali radi, spomínajte 

na ňu spolu s nami.
Manžel Jaroslav a deti Ľubica, Mirko a Jarka s rodinou.

•
Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas, 

však spomienky na Teba sú hlboko v nás.
Dňa 28.2.2015 si pripomíname 
30. výročie smrti nášho syna, brata 
Radka KOVÁČA, ktorý nás na-
vždy bez rozlúčky opustil. Kto ste 
ho poznali a mali radi, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína mamina, 
sestra a ostatná rodina.

•
Dňa 22.2.2015 uplynú 2 roky, čo 
nás navždy opustil manžel, otec, 
starý a prastarý otec Miroslav 
DRŽKA. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu prosím tichú spomienku. 
Ďakujeme.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Odišiel si nečakane, ako keď vietor v búrke 

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

ostaneš navždy s nami. V neznámy svet odišiel 
si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.

Dňa 28.1.2015 uplynul 1 rok, čo 
nás náhle a bez rozlúčky opustil 
náš milovaný synček Patrik DRUK. 
Zároveň sme si pripomenuli dňa 
14.12.2014 jeho nedožité 25. na-
rodeniny. Tak veľmi nám chýbaš, 

spi sladko Paťko.
S láskou spomínajú rodičia, babičky, 

kamaráti a ostatná rodina.

•
Neuveriteľných 8 rokov uplynie 
9.2.2015, ale neprestávame spo-
mínať s láskou na moju manželku, 
mami a babičku Filku 
MELIŠOVÚ.

Manžel Rudko, syn 
Janko s rodinou a dcéra Slavka.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívam, 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát 
denne spomínam. Márne Ťa 
moje oči čakajú, slzy po tvári 
stekajú. Čas plynie, slzy vánok 
suší, ale bolesť mi v srdci neutíši.

Dňa 3.1.2015 uplynulo 6 rokov, čo navždy odišiel 
môj syn Ivan JURICA.

•
To dobré srdce, čo pre nás bilo, 
navždy zrazu doslúžilo. 
Prečo tak rýchlo, nečakane, 
už nepocítime tvoje teplé dlane. 
Zostala bolesť, smútok v duši 
a veľa sĺz, čo nikto neosuší. 

Kytičku kvetov na hrob dáme 
a s láskou všetci spomíname.
Dňa 15.1.2015 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko Pavol DUREC.

S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

•
Dňa 29.1.2015 uplynú 3 roky, čo 
nás navždy opustila naša mamička 
a babička Júlia MIKULCOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéra s manželom, vnúčatá 
Janka a Janko s manželkou.

•

Dňa 23.1.2015 uplynul 1 rok od 
smrti nášho otca, starého otca 
a prastarého otca Gustáva 
BLAŠKU z Paprade.

S láskou a úctou spomínajú deti 
s rodinami a priateľka s rodinou. 

•
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 
dňa 10.12.2014 rozlúčiť s mojim 
manželom, našim otcom, dedkom, 
bratom a príbuzným Karolom 
KUČEROM, ktorý zomrel po ťaž-
kej chorobe vo veku 63 rokov. 

Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Tiež 
touto cestou ďakujeme všetkým lekárom za zdra-
votnú starostlivosť.

Smútiaca rodina.

•
Kto ho poznal, spomenie si, kto 
ho mal rád, nezabudne. Dňa 
19.2.2015 uplynie 15 rokov, čo nás 
opustil náš syn a brat Marek 
SELČAN.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Dňa 24.2.2015 uplynie 10 rokov 
od úmrtia JUDr. Štefana 
KOLLÁRA.

Spomína manželka Anna, dcéry 
Tatiana a Andyna a vnuci.

•

Dňa 11.2.2015 uplynie 9 rokov, čo 
nás navždy opustil náš brat, švagor 
a ujco Vladislav KUBEČKA.

S láskou a úctou spomína synovec, 
priatelia, susedia a ostatná rodina.

•

Dňa 29.12.2014 nás navždy opus-
tila vo veku 73 rokov naša milo-
vaná mamička a babička Emília 
SELECKÁ. Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym 
za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary.

Smútiaca rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Šimon Gavač, Hana Kršková, Lucia 

Dunajčíková, Nela Štefíková, Nina Štefíková, 

Ľubomír Gulán

Idú spoločným životom
Peter Hluchý zo Starej Turej a Nikola Sovišová 

z Myjavy

Posledné rozlúčky
Ján Čudrnák, Emília Selecká, Katarína 

Krivačková, Ľubica Slámová, Zora Koglerová

Zoznam jubilantov 

za mesiac FEBRUÁR 2015

Oľga Medňanská, Božena Poláková, 

Jozef Pilek, Ing. Peter Kazda, Ján Mikulec, 

Zuzana Lukáčová, Jaroslav Miškerník, 

Rudolf Tringela, Zuzana Durcová, Helena 

Sýkorová, Ing. Ján Vráblik, Ing. Viliam 

Václavek, Zuzana Feriancová, Zuzana 

Stachová, Ján Dynžík, Anna Zálešáková, 

MUDr. Irena Hebortová, Mária Matejáková, 

Eva Ukropcová, Emil Herák, Zuzana 

Stančíková, Bohumil Trúsik, Ida Juráňová, 

Mária Ježová, Ján Ťažký, Marta Šurinová, 

Ľudmila Matušíková, Juliana Magyarová, 

Emília Kotulová, Oľga Hudcovicová, Emília 

Klačková, Štefan Klč
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Husliar Samuel Ilušák sa dožíva 
15.2.2015 štyridsať päť rokov
Do úvodu našich pár riadkov venovaných životnému jubileu nášho spoluobčana, husliara Samuela 
Ilušáka, uveďme si niečo o husliach a husliaroch. I keď náš Samko sa v súčasnosti živí inou profe-
siou, dodajme, že sa vo voľnom čase venuje občasne opravám strunových sláčikových hudobných 
nástrojov a pomenej tiež zhotovovaniu nových husličiek. Tieto skutočnosti nemali by však brániť tomu, 
aby sme neuviedli čo-to o tomto remesle, ktoré hraničí s umením. Toho, kto vie zhotoviť z akýchsi 
polien dreva „plnohlasé“ husle, a Samkove ruky to vedia, dokonca i zmenšené, tomu patrí nielen 
moja osobná úcta, ale i hlboká poklona všetkých tých, ktorí vedia, či tušia o čo tu vlastne ide! Žiaľ, 
i taká je dnes skutočnosť, že naša Stará Turá je malé mesto, aby toto remeslo – tento kumšt, naplno 
„utiahlo“ živiteľa rodiny! Doplňme ešte, že náš jubilant sa vyučil za opravára sláčikových hudobných 
nástrojov u firmy Cremona, v mestečku Luby pri Chebe, v Čechách.

Encyklopédie uvádzajú, že husle sú struno-
vý sláčikový hudobný nástroj. Ich súčasný tvar 
vznikol v r. 1540 v severnom Taliansku. Korpus 
nástroja tvorí patrične vyklenutá spodná doska 
z javorového dreva, vyklenutá vrchná doska zo 
smrekového dreva, obe premenlivej hrúbky na 
ploche svojho pôdorysu (vyklenutie a premenlivá 
hrúbka robí sa prácnym ručným opracovaním!) 
a presne vypracované luby z javorového dreva, 
ktoré obe tieto dosky spájajú. Patrí k nim ešte 
oblý hmatník na štíhlom krku. Tvar huslí, ako 
obraz ozdôbok doby baroka, zdokonalil Antonio 
Stradivari. Jeho nástroje stali sa ideálom huslí, ako 
svojim tvarom, vnútorným a vonkajším opraco-
vaním, kvalitou laku a svojou neopakovateľnou 
krásou. Za najvýznačnejšieho husľového virtuóza 
sa považuje Niccolo Paganini. Prvým význam-
ným talianskym husliarom bol Andrea Amati, 
pôsobiaci v Cremone. Najvýznamnejším pred-
staviteľom cremonskej husliarskej školy bol však 
až jeho vnuk Niccolo, v ktorého dielni sa vyu-
čili A. Guarneri a spomenutý A. Stradivari (asi 
1644 – 1737). Rozvoj husliarstva na Slovensku sa 
koncentroval predovšetkým v Bratislave. Uveďme 
tiež, že v Liptovskom Mikuláši sa narodil naj-
významnejší uhorský husliar svetového významu 
Samuel Felix Nemessányi (1837 – 1881), ktorý 
pôsobil v Budapešti.

Náš staroturiansky husliar Samuel Ilušák sa 
narodil otcovi Samuelovi Ilušákovi st. (1946 – 
2014) a matke Anne, rod, Vráblikovej (1950). 
Rodinu doplňuje ešte sestra Iveta a brat Martin. 
Ilušákovci a Vráblikovci boli do obdobia asaná-
cie obyvatelia Hoštákov (teraz ulica A. Jiráska). 

Tu treba uviesť, že partizán Ján Vráblik (1923 – 
1944), ktorý zahynul v boji v Bošáci – Španie, bol 
bratom Samkovho deda, Juraja Vráblika (1909 
– 1988).

Samko Ilušák priniesol si do tohto sveta od 
svojich predchodcov veľkú hrivnu hudobného 
nadania, ako i manuálnu zručnosť. V svojom byd-
lisku navštevoval v Ľudovej škole umenia hru na 
violončelo u p. učiteľa L. Zlatoidského. Citlivý 
pedagóg čoskoro si povšimol u svojho žiaka jeho 
vlohy a  pri návšteve rodičov slovo dalo slovo 
a čoskoro bola na svete myšlienka ďalšieho na-
smerovania Samkovho vzdelania, čo tak vyučiť sa 
za opravára a zhotovovateľa hudobných nástrojov. 
I stalo sa a náš Samko išiel vo svojich pätnástich 
rokoch učiť sa na tri roky za opravára sláčikových 
hudobných nástrojov do firmy Cremona, do mes-
tečka Luby pri Chebe v Čechách. Boli že to pre 
rodičov skúšky nervov a odvahy vyslať na také 
diaľky svojho nedospelého syna! Napokon všetko 
dobre dopadlo a náš mládenec vrátil sa domov 
s výučným listom, ktorý ho oprávňuje opravovať 
a vyrábať sláčikové hudobné nástroje!

Samko Ilušák na moju otázku, či by i dnes toto 
remeslo, pri ktorom nikto nebohatne, volil znova, 
bez zaváhania prehlásil, že áno! Husliarstvo je tr-
vale jeho srdečná záležitosť, prináša mu vnútorné 
uspokojenie, je mu balzamom na všetky boliestky 
a úskalia prostého dennodenného bytia! Šťastní 
takýto ľudia!       

Pri výkone tohto remesla – kumštu úsmev-
ne si zaspomína na zákazníka, ktorý mu doslova 
v niekoľkých igelitkách priniesol ostatky zničené-
ho kontrabasu. Láska, remeselná česť a manuálna 

zručnosť v ňom napokon zvíťazili, výsledok sa 
onedlho dostavil! Po troch mesiacoch driny pri 
skladaní tejto akoby mozaiky kontrabasu, „basič-
ka“ nakoniec si svoje odhmkala!!!

Náš husliar, Samko Ilušák môže sa tiež po-
chváliť, že ktorési z neveľa husličiek, ktoré vy-
hotovil, sú i mimo územia Slovenska, ako napr. 
vo Švajčiarsku. On si nevedie o nich podrobnú 
evidenciu, vie však, že o takéto putovanie husieľ 
sa nepriamo starajú hlavne profesionálni muzi-
kanti. Svojimi neevidovanými neprofesionálnymi 
aktivitami získavajú jednak profit pre seba, jednak 
robia reklamu, hoci skrytú, pre jeho tvorcu, pre 
nášho husliara!

Dovoľte mi, Vážení čitatelia, aby som pri tej-
to príležitosti za všetkých nás poprial pri tomto 
životnom jubileu veľa, veľa zdravia nášmu huslia-
rovi, jeho rodinke, ako manželke Zuzane, deťom 
Beatke, Samkovi, Hanke a i jeho blízkym. Prajeme 
mu zároveň, aby sa mu pri tejto jeho krásnej prá-
ci, na konci ktorej sú obvykle čarovné spievajúce 
husličky, čo najviac darilo!

Gustáv Rumánek

Novinky zo ZŠ
Máme mesiac január a  ním sa končí náš 
školský polrok. Ešte sme sa ani poriadne ne-
zabehli a je tu polročné hodnotenie. Teraz 
po vianočných prázdninách  nastali chvíle 
plné zhonu. Všetci rýchle opakujeme učivo 
1. polroka a chystáme sa na písomné práce. 
Koncom mesiaca nás čaká klasifikácia, po 
ktorej nastane odovzdanie vysvedčenia za 
polročnú prácu. 2. februára budú mať žiaci 
polročné prázdniny.

Žiaci 1. stupňa sa zapojili do 
Celoslovenskej súťaže Všetkovedko, ktorá 
deti preverila v oblasti matematiky, sloven-
ského jazyka, prírodovedy a vlastivedy. Za 

druhý ročník 1. miesto získal: M. Mikulec, 
2. miesto: A. Žitný, 3. miesto: K. Molcová. 
Za tretí ročník 1. miesto získali dvaja žiaci: 
J. Gergely a M. Idesová, 2. miesto: A. Bielčik, 
3. miesto: K. Brkalová. Za štvrtý ročník sa 
na 1. mieste umiestnila N. Kontinová, na 2. 
mieste: S. Báleš a na 3. mieste: A. Ivanová. 
V  Celoslovenskom hodnotení spomedzi 
4000 zapojených žiakov získal 10. miesto 
M. Mikulec z 2.A triedy. Všetkým srdečne 
blahoželáme.

Mesiac január je mesiacom, kedy kaž-
doročne pripravujeme program pre budú-
cich prvákov. Ani v  tomto roku na nich 

nezabúdame a tešíme sa na spoločné stretnu-
tie. Pripravujeme deti na rôzne súťaže v re-
citovaní: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov 
Kubín a iné.

Mesiac február je fašiangovým mesia-
com. Chystáme exkurzie na gazdovský dvor 
- Turá Lúka, kde sa deti oboznámia s histó-
riou fašiangov a zvykmi súvisiacimi s týmto 
obdobím.

V  tomto mesiaci budú naši žiaci opäť 
oddychovať počas jarných prázdnin v čase 
od 16. - 20. februára. Do školy nastúpia 23. 
februára 2015.

Mgr. Dana Pribišová
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Takmer zabudnuté 80-ročné jubileum (1. časť článku)
Občas počujeme, nechajme minulosť odísť, nezaoberajme sa ňou, vypusť-
me ju z našich hláv, lebo ju už nezmeníme a myslime na ňu iba vtedy, ak to 
bude nevyhnutné alebo užitočné pre prítomnosť alebo v krajnom prípade 
i pre budúcnosť. Inými slovami, správajme sa k nej pragmaticky.

Napriek tomu nám to nedá a predsa 
len sa niekedy do dávnych čias zatú-
lame, len tak zo zvedavosti, lebo nás 
zaujímajú naše korene a tiež pros-
tredie, v ktorom žili naši predkovia 
a ako oni toto prostredie svojou čin-
nosťou formovali pre seba i pre ži-
vot budúcich generácií. Teda aj nás, 
žijúcich. Napokon s uspokojením 
zistíme, že poznanie minulosti nás 
posilňuje, a to aj vtedy, ak s ňou nie 
sme celkom spokojní a minulý vývoj 
by sme si vedeli predstaviť inak. To 
sa však už nedá.

Jubileá, alebo, ak chcete, okrúhle 
výročia sú akýmisi orientačnými 
bodmi poznania našej histórie, na-
šej historickej pamäti. Všetko sa 
však, prirodzene, zapamätať nedá, 
lebo väčšina z týchto bodov zapa-
dá prachom neúprosne plynúceho 
času. Je preto dobré, ak si ich občas 
pripomenieme a pri tom si súčasne 
pozdvihneme a posilníme svoje se-
bavedomie. A to aj vtedy, ak sa týka-
jú iba vymedzeného regiónu alebo 
sídla. V našom prípade nášho mesta 
– Starej Turej a jeho genius loci. 

Bolo to presne 10. februára 
1935, teda pred 80 rokmi, kedy sa 
začala v  Starej Turej výstavba to-
várne na výrobu súčiastok pre vo-
domery a plynomery, ktorá neskôr 
celkom zmenila charakter vtedajšej, 
pomerene zaostalej obce. U zrodu 
novej fabriky boli český továrnik 

František Michera (1886-1947), 
rodák z Kostelca nad Orlicí, maji-
teľ firmy „Bratia Micherovia, prvá 
československá továreň na vodo-
mery, plynomery a kovový tovar“ 
so sídlom v Bratislave, Mýtna ul. č. 
43. a v nemalej miere aj jeho práv-
ny zástupca a poradca, bratislavský 
advokát JUDr. Štefan Úradníček 
(1899-1985), staroturiansky rodák.

Pravda, Micherovo rozhodnutie 
o umiestení nového závodu a začatí 
jeho výstavby nespadlo samo z neba. 
V polovici tridsiatych rokov minulé-
ho storočia začala totiž jeho prospe-
rujúca a exportne orientovaná firma 
narážať na kapacitné problémy, na 
ich nedostatok. Tak sa začal rodiť 
zámer ich rozšírenia na základe vy-
budovania novej továrne. 

Projekt bol podporený ešte 
jedným dôležitým faktorom: na-
rastajúcou hrozbou vojnového 
konfliktu s  nemeckým susedom 
a tým aj potrebou posilnenia obra-
nyschopnosti prvej Československej 
republiky, a  to najmä po nástu-
pe Hitlera k  moci v  roku 1933. 
Rozširovanie zbrojárskeho priemys-
lu, najmä na Slovensku, teda ďalej 
od hraníc s Nemeckom, sa ukázalo 
z  geopolitického hľadiska ako lo-
gické a  nevyhnutné. Zasadzovalo 
sa o to československé Ministerstvo 
národnej obrany (MNO), s ktorým 
mal Michera veľmi dobré kontakty. 

Ministerstvu šlo nielen o  zavede-
nie zbrojárskej výroby, ale i  takej 
civilnej výroby, ktorá by sa bez 
ťažkostí mohla preorientovať na 
výrobky, potrebné na obranu štátu. 
Prísľubom takejto koncepcie získal 
Michera podporu, okrem iného 
neskôr aj tým, že MNO odkúpilo 
všetky stroje, ktoré slúžili zbrojár-
skej výrobe. Ku konečnému rozhod-
nutiu prispela aj nová železničná trať 
Nové Mesto nad Váhom – Veselí 
nad Moravou, ktorá bola daná do 
užívania postupne v rokoch 1927-
1929. Aj na jej vzniku sa lobovaním 
a materiálnou podporou podieľali 
Staroturania. 

O umiestenie novej fabriky sa 
uchádzali viaceré mestá a obce v na-
šom okolí a  na strednom Považí. 
Všetkým šlo predovšetkým o  za-
bezpečenie vyššej zamestnanosti 
svojich občanov. V tejto súťaži na-
pokon dostala prednosť Stará Turá. 
Patrí preto vďaka našim predkom 
v obecnom zastupiteľstve na čele so 
starostom Martinom Bunom, ktorí 
na svojom zasadnutí 5. januára 1935 
napriek zadlženosti obce jednomy-
seľne schválili uznesenie o podpore 
výstavby Micherovej fabriky. Týmto, 
takpovediac, historickým uznese-
ním, ktorému predchádzala usilov-
ná a  intenzívna lobistická činnosť 
obecných funkcionárov a miestnej 
elity, dali základ pre budúcu postup-
nú premenu zaostávajúcej, v pod-
state poľnohospodárskej obce na 
moderné priemyselné sídlo. 

V súvislosti s  tým sa obec za-
viazala dodať investorovi kameň zo 
svojho kameňolomu v Súši, drevo 
z obecných lesov za priaznivú cenu, 
naloženie a dovoz stavebného štr-
ku a oslobodiť ho od obecných dá-
vok a poplatkov na dobu 5 rokov. 
Ďalej obec prevzala na seba úlohu 
sprostredkovateľa pri predaji a kúpe 
stavebných pozemkov za 100 tisíc 
korún, ako aj vybudovania prístu-
povej cesty k novému závodu.  
Na druhej strane sa Michera, kto-
rého na spomenutom zasadnutí 
zastupovali právnik Dr. Úradníček 
a vedúci výroby Ing. Molnár, zavia-
zal, že zamestná prednostne obyva-
teľov Starej Turej, a to najmä tých, 
ktorí sa budú podieľať na stavebných 
prácach. 

Výstavba prebiehala veľmi rých-
lo. Na základe vyhlásenej motivácie 
sa prihlásilo mnoho ochotných rúk 
a furmanov na práce pri úpravách 
terénu a  pri doprave stavebného 
materiálu. Výsledkom spoločného 
úsilia investora, stavebných firiem, 

obce a  občanov bola skutočnosť, 
že v tom istom roku o 8 mesiacov 
neskôr, presne 20. novembra 1935, 
sa začalo s výrobou, ktorá bola pre-
vzatá z bratislavského závodu (sú-
čiastky vodomerov a plynomerov), 
v novej továrenskej hale s plochou 3 
108 m2. Objekt bol vykurovaný lia-
tinovými kachľami, do ktorých sa 
vkladalo palivové drevo, ktoré na 
základe uzavretej dohody dodávala 
obec zo svojich lesov. 

V  nasledujúcom roku 1936 
postavili ďalšiu výrobnú halu 
s  plochou 3 829 m2, kancelárske 
priestory, sklad, šatne a  dva byty. 
Kameňom boli spevnené príjaz-
dová cesta k závodu a cesty vnútri 
továrenského areálu. Popri civilnej 
výrobe sa začala vyrábať munícia 
pre československú armádu - za-
paľovače protilietadlových striel. 
V roku 1937 pribudla nová nástro-
járeň a do Starej Turej bola presu-
nutá kompletná výroba vodomerov 
pod vedením vtedajšieho vedúceho 
Karola Salomona. Počet zamestnan-
cov sa zvýšil na 414. 

Dokončenie článku v budúcom 
čísle

Dušan Hrnčiřík

OBČIANSKA INZERCIA

• Mestský basketbalový klub St. Turá  prijme do 
pracovného pomeru na dohodu upratovačku do 
športovej haly. Bližšie info na t. č. 0915 829 841.

• Predám záhradu – Chrasnatá, osada č. 2. Kontakt: 
032/ 776 4606.

• Ponúkam služby starejšieho pre svadobnú 
hostinu pre Starú Turú a okolie za výhodnú cenu. Tel. 
č.: 0908 810 820.

• Prenajmem garáž pri Chirane. Tel. č. 0904 022 302.

František Michera

Dušan Úradníček
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Osobnosti Podjavoriny
Už 18 rokov oceňuje Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s Klubom 
podjavorinských rodákov v Bratislave, pobočkou klubu v Novom Meste nad 
Váhom a Občianskym združením Javor v Novom Meste nad Váhom na 
svojom slávnostnom programe konanom pri príležitosti vzniku Slovenskej 
republiky významné osobnosti a produkt podjavorinského kraja.

Tento rok sa slávnostný program 
k  22. výročiu vzniku Slovenskej 
republiky konal 18. januára v  pl-
nej spoločenskej sále v  MsKs. 
Okrem primátora mesta Ing. Jozefa 
Trstenského sa prihovorili i hostia 
podujatia: poslanec NR SR a pred-
seda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Jaroslav Baška a poslanec 
NR SR Mgr. Dušan Bublavý.

Medzi ocenenými osobnosťa-
mi bol i  náš dlhoročný predseda 
Mestského národného výboru pán 
Michal Václavek. Keďže jeho zdra-
votný stav mu nedovolil, aby si 
ocenenie prevzal osobne, ocenenie 
prevzala primátorka nášho mesta 
Ing. Anna Halinárová.

Titul významná osobnosť 
Podjavoriny bol pánovi Václavkovi 
udelený za dlhoročnú obetavú prá-
cu v samospráve a veľký podiel na 
rozvoji mesta Stará Turá. Najmä 
pre tých skoršie narodených, ktorí 
si pána Václavka nepamätajú, pripá-
jame i stručný životopis oceneného.

Pán Michal Václavek sa naro-
dil dňa 7. 8. 1928. Prácu v prospech 

rozvoja mesta Stará Turá robil od 
roku 1954, a  to postupne ako po-
slanec, podpredseda, tajomník a od 
roku 1960 ako predseda Miestneho 
národného výboru. V tejto funkcii, 
ktorej vykonávanie sa podpísalo aj 
pod jeho zdravie, zotrval 26 rokov 
až do odchodu na invalidný dôcho-
dok. Ale aj potom ďalej spolupracoval 
s vedením mesta ako poslanec Rady 
MsNV. Zlepšeniu životných podmie-
nok obyvateľov v Starej Turej a v oko-
litých dedinách a osadách venoval 35 
rokov svojho života.

Nedajú sa podchytiť všetky jeho 
aktivity, na základe ktorých získa-
la obec Stará Turá v r. 1964 štatút 
mesta. Aby sme poukázali na vývoj, 
ktorým Stará Turá za toto obdobie 
prešla, aspoň niektoré vymenujeme: 
vybudovala sa kanalizácia, vodovod, 
plyn, verejné osvetlenie, chodníky 
a cesty. Po tom, ako sa Stará Turá sta-
la mestom, ako predseda MsNV mu-
sel zvládnuť rad nových náročných 
úloh. Nasledovala výstavba štátnych 
a družstevných bytov, podporovala 
sa individuálna výstavba; vybudoval 

sa Dom odborov, športový areál, štyri 
materské školy, troje detské jasle, dve 
základné školy a jedna na Papradi, 
poliklinika, hotel LIPA, nová ob-
chodná sieť, Slovenská sporiteľňa, 
Technické služby, Bytový podnik, 
Autoservis, Dom smútku, športová 
hala na štadióne, Autocamping na 
Dubníku... Vo veľkom sa ďalej bu-
dovali miestne komunikácie i cesty 
do kopaníc: Papraď, Drgoňova 
a Durcova Dolina, Černochov Vrch, 
Topolecká, Trávniky, Súš, Miškech 
Dedinka a následne sa do nich za-
viedli autobusové spoje. Pod jeho 
starostlivým vedením sa takto meni-
la nielen kvalita života v meste, ale 
veľkými zmenami prešli aj priľahlé 
osady: budovali sa tu kultúrne domy, 
vodovod, školy, potravinové obchody, 
telefónne spojenie. 

I  keď za všetkými týmito ak-
tivitami stál vždy kolektív spo-
lupracovníkov, bez jeho osobnej 
zaangažovanosti, prácou nad rámec 
svojich povinností aj na úkor voľného 
času, rodiny a zdravia by tieto nároč-
né úlohy nemohli byť úspešne zvlád-
nuté v takom rozsahu. Odmenou mu 
bola skutočnosť, že mesto prospero-
valo, úspešne sa v ňom rozvíjal prie-
mysel, ktorý zamestnával stovky ľudí 
aj z okolia, ale aj kultúra, školstvo 
a šport. V r. 1983 vyšla prvá knižná 

monografia o Starej Turej a jej oko-
lí, ktorá o. i. zmapovala všetky vyššie 
uvádzané premeny, ktorými mesto 
Stará Turá prešlo aj vďaka takým ľu-
ďom, akým bol na svojom poste pán 
Michal Václavek. Návrh na ocenenie 
pána Michala Václavka dalo mesto 
Stará Turá a Klub podjavorinských 
rodákov v NMnV.

Redakčná rada blahoželá pánovi 
Václavkovi k tomuto oceneniu a želá 
mu ešte veľa zdravia a spokojnosti 
na zaslúženom odpočinku.

Pripravila Bc. Z. Zigová

AKCIA pri kúpe permanentky na 15 vstupov
do konca februára, každá

5. procedúra ZDARMA
cena za 1 vstup je 5€
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Tanečníci zo ZUŠ 
v Starej Turej úspešní na 
súťažiach po Slovensku!
Dňa 15.11 2014 sme sa zúčastni-
li na tanečnej súťaži Beat Fórum 
v  Gbeloch. Prežili sme krás-
ny deň v  kruhu kamarátov s  vý-
bornou atmosférou. Naše žiačky 
Valéria Bajcarová, Ema Kuhajdová 
a  Carmen Rubaninská získali 
1. miesto v kategórii - malé cho-
reografie. Juniori s  choreografiou 
Comeback si odniesli takisto zlaté 
medaile. O týždeň neskôr v sobotu 
22.11.2014 sa konala celoslovenská 
tanečná súťaž so zahraničnou účas-
ťou v  Hant aréne na Pasienkoch 

v Bratislave. Každý chcel svoj ta-
nečný výkon podať čo najlepšie 
ako vedel. Či už naše deti alebo deti 
z iných tanečných skupín a súborov. 
Dôležitým atribútom na tanečných 
súťažiach je aj celkový „imidž“, a tak 
sa upravovali vlasy, robil sa make 
up, dolaďovali sa maličké nedostat-
ky na kostýmoch. A  samozrejme 
pred samotným súťažným vystú-
pením sa skúšalo - „strečovalo“ 
a  tancovalo všade, kde bola mož-
nosť. Deti z FREE-ZEE DANCE si 
vo svojej kategórií v Street Dance 

choreografií s  názvom Tanečná 
party vybojovali krásne 3. miesto. 
Juniorky v  Street dance duo/trio 
s choreografiou Comeback získali 
2. miesto. Máme veľkú radosť, že 
talent našich detí bol ohodnotený 
na celoslovenskej úrovni. Deťom 

srdečne blahoželáme, ďakujeme 
im za úspešnú reprezentáciu školy 
a spoločne sa tešíme na pripravo-
vané podujatia a súťaže, ktorých sa 
máme v pláne zúčastniť. 

Katarína Rzavská, ZUŠ Stará Turá

Majstrovstvá kolkárskeho klubu MKK Stará Turá 2014
Dňa 20.12.2014 sa uskutočnili majstrovstvá kol-
kárskeho klubu MKK Stará Turá. Konali sa na 
netradičnom mieste a to na 4-dráhovej kolkárni 
MKK Piešťany. 

Majstrovstvá sa konali v Piešťanoch z dôvodu vý-
stavby novej 4-dráhovej kolkárne s 2-dráhovým 
bowlingom, na ktorú sa kolkári a fanúšikovia toh-
to športu už teraz veľmi tešia. Práce na výstavbe 
začali v júni 2014 a jej dokončenie je naplánované 
na apríl 2015 (dokončenie stavebnej časti) a ná-
sledné nainštalovanie technológie pre kolkáreň 
a bowling na jún 2015. Kolkári dúfajú, že nový 
súťažný ročník 2015/2016 štartujúci v septem-
bri 2015 už začnú na domácich dráhach a budú 
môcť tak po prvýkrát v histórii hrať domáce zá-
pasy mužov v 1. lige západ ako aj dorastencov 
v 1. dorasteneckej lige západ, ktorí robia svojimi 

výkonmi kolkárskemu klubu ako aj mestu vyni-
kajúcu reprezentáciu. 

Súťažilo sa v troch kategóriách: muži, ženy 
a dorastenci-dorastenky na 120 hz. V kategórii 
dorastenci-dorastenky bojovalo o majstra Starej 
Turej 7 dorastencov-dorasteniek. Víťazom sa stal 
Martin Dolnák výkonom 596 zvalených kolov 
(ďalej len zk), čím potvrdil jeho celoročnú for-
mu, ktorou sa dostal až do reprezentačného vý-
beru Slovenska. Ako druhá sa umiestnila Ivana 
Janigová s výkonom 556 zk a tretia sa umiestnila 
Erika Lessová 499 zk. V ženskej časti sa víťaz-
kou stala Lenka Gordíková s výkonom 542 zk 
a potvrdila tak svoju formu, ktorou sa prezen-
tuje v A-družstve, kde patrí medzi opory. Druhá 
sa umiestnila Anna Medňanská s výkonom 525 
zk, tretia sa umiestnila Emília Hochelová s vý-
konom 513 zk. Najviac obsadenou kategóriou 
boli muži. Vo vysokej konkurencii hráčov sa na 
prvom mieste umiestnil Peter Nemček výkonom 
578 zk, ktorý patrí medzi opory A-družstva. Na 

druhom mieste sa umiestnil tesne o  dva koly 
Branislav Bies s výkonom 576 zk a na tretom 
mieste sa umiestnil Pavol Hvožďara s výkonom 
562 zk. Celkové výsledky ako aj fotografie z maj-
strovstiev  si môžete pozrieť  na webovej stránke 
www.mkkstaratura.sk.

Minulý súťažný ročník 2013/2014 bol úspešný 
pre B-družstvo, ktoré postúpilo z 2. ligy západ do 
1. ligy západ, kde už dlhé roky pôsobí A-družstvo. 
Vo vysokej konkurencii sa podarilo B-družstvu 
stabilizovať svoje výkony a byť plnohodnotným 
tímom 1. ligy západ. Svojimi výkonmi v posled-
ných kolách upozorňujú, že súperi musia mať 
pred nimi rešpekt, tak isto aj ako naše A-družstvo. 
Vzájomný zápas A-družstva a  B-družstva sa 
odohral 5.10.2014 v rámci 6. kola 1. ligy západ. 
Skončil sa síce víťazstvom A-družstva 6:2 na body, 
ale iba 21 kolkovým rozdielom v pomere 3396 
ku 3375.

MKK Stará Turá

Aktuálna tabuľka 1. ligy západ v ročníku 2014/2015 po jesennej časti:
1. MKK Piešťany A 15 14 1 0 90,5 : 29,5 3314,5 29

2. TJ Rakovice A 15 11 2 2 78,0 : 42,0 3244,7 24

3. KK Zlaté Klasy A 15 11 1 3 82,5 : 37,5 3307,7 23

4. KK Pobedim A 15 9 2 4 69,5 : 50,5 3267,4 20

5. TKK Trenčín A 15 9 0 6 72,5 : 47,5 3253,3 18

6. KK Cabaj-Čápor 15 8 1 6 61,5 : 58,5 3229,1 17

7. TJ Zentiva Hlohovec 15 7 2 6 68,0 : 52,0 3272,7 16

8. TJ Slovan Šaľa A 15 7 1 7 60,5 : 59,5 3165,2 15

9. MKK Stará Turá A 15 7 0 8 57,0 : 63,0 3270,9 14

10. TKK Trenčín KWH 15 5 1 9 49,0 : 71,0 3204,9 11

11. ZKK Nové Mesto nad Váhom A 15 5 0 10 53,0 : 67,0 3201,2 10

12. KK Preseľany A 15 4 1 10 49,0 : 71,0 3178,6 9

13. MKK Piešťany B 15 3 3 9 47,0 : 73,0 3175,5 9

14. MKK Stará Turá B 15 4 1 10 45,5 : 74,5 3160,8 9

15. KK Victoria Pezinok 15 3 2 10 41,0 : 79,0 3163,1 8

16 TJ Slovan Šaľa B 15 4 0 11 35,5 : 84,5 3085,8 8
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Ďalšie dve 1. miesta na 2. a 3. 
bodovacom turnaji TN a NR kraja 
mladých stolných tenistov
Dňa 14.12.2014 v Novej Bani vyhrala Lenka DZUROVÁ 
i  3. bodovací turnaj TN + NR kraja v  kategórii mladšie 
žiačky, keď sa dostala do finále a tam vyhrala nad Renátou 
Lacenovou (ŠKST Topoľčany) 3:0.
Dňa 26.10.2014 v Topoľčanoch vyhrala Lenka DZUROVÁ 
2. bodovací turnaj TN + NR kraja v kategórii mladšie žiač-
ky, keď sa opäť bez väčších problémov dostala do finále 
a tam ľahko porazila Ninu Višňovskú  (TTC INTERSPEAD 
N.ZÁMKY) 3:0.
Dňa 16.11. 014 sme sa zúčastnili na Slovenskom pohári mlá-
deže mladších žiačok v Majcíchove, kde v konkurencii 45 
hráčok z celého Slovenska obsadila Lenka Dzurová pekné 9. 
miesto. V skupine  nestačila na svoje súperky a obsadila 4. 
miesto.  Toto umiestnenie v skupine ju zaradilo do spodného 
pavúka, ktorý vyhrala a obsadila už spomínané 9. miesto.  
I  tento turnaj ukázal, že sa stále máme v čom zlepšovať. 
Uvidíme na ďalšom turnaji, ktorý sa koná dňa 18.1.2015 
v Považskej Bystrici.

Stolní tenisti po jesennej časti
Mladí stolní tenisti konečné 1. miesto 
1. liga starších žiakov TN  kraja
Dňa 30.11.2014 v Trenčíne, kde sa odohrali posledné tri kolá súťaže vy-
hrali s KST Drive Jastrabie A 7:3, Tomáš Dzuro 3,5 bodu, Lenka Dzurová 
2,5 bodu a Tomáš Vrzala 1 bod. S STK Veľké Uherce 6:4, Tomáš Dzuro 
2,5 bodu, Lenka Dzurová 2,5 bodu, Tomáš Vrzala 1 bod, Marek Naď 0 
bodov. S KST Drive Jastrabie B 6:4, Tomáš Dzuro 3,5 bodu, Tomáš Vrzala 
2,5 bodu, Marek Naď 0 bodov. 
Naše žiacke družstvo v zložení Tomáš Dzuro, Lenka Dzurová, Tomáš 
Vrzala, Simona Horáková a Marek Naď teda obsadilo v 1. lige starších 
žiakov Trenčianskeho kraja 1. miesto spolu s Trenčianskou Teplou. Tretie 
miesto obsadilo družstvo Keraming Trenčín. O poradí rozhodli vzájom-
né zápasy medzi týmito 3. družstvami, kde skončili zápasy s tromi remí-
zami 9:9 a rozhodovali sety. Naše družstvo postúpilo do baráže o postup 
na majstrovstvá Slovenska, ktorá sa koná v marci 2015.

Výsledky stolných tenistov muži A – 3. liga
25.10.2014 Veľké Uherce B-Stará Turá A 9:9 
Malek E. - 3, Vrzala M. - 3, Dzuro J. - 2.5, Mikláš Ľ. - 0.5

25.10.2014 Partizánske B-Stará Turá A 8:10 
Vrzala M. - 3.5, Mikláš Ľ. - 2.5, Malek E. - 2.5, Dzuro J. - 1.5

15.11.2014 Stará Turá A- ŠKST Bošany 4:14 
Mikláš Ľ. - 2, Zámečník J. - 1, Malek E. - 1, Dzurová L. - 0, Dzuro J. - 0, Vrzala M. - 0 

15. 11.2014 Stará Turá A- STK Malé Chlievany 6:12 
Zámečník J. - 2, Mikláš Ľ. - 2, Vrzala M. - 1, Malek E. - 1, Dzurová L. - 0, Dzuro J. - 0 

13.12.2014 STK Nové Mesto n/V B 
Malek E. – 4,5, Vrzala M. – 4,5, Dzuro J. – 4.5, Zámečník J. - 3.5

Výsledky stolných tenistov muži B – 5. liga
12.10.2014 STK Nové Mesto n/V. D-STK Stará Turá B 6:12 
Viselka M. - 3.5, Dzuro J. - 3.5, Podhradský M. - 2.5, Horák M. - 2.5

17.10.2014 STK Stará Turá B-STK Tr. Bohuslavice A 14:4 
Dzuro J. - 4.5, Viselka M. - 3.5, Dzuro T. - 2, Horák M. - 2, 
Podhradský M. - 1, Dvoran J. - 0.5, Dzurová L. - 0.5 

24.10.2014 STK Stará Turá B-STK PC Tr. Teplá B 3:15 
Viselka M. - 2, Dzuro J. - 1, Podhradský M. - 0, Dzuro T. - 0, Dzurová L. - 0, Dvoran J. - 0

9.11.2014 Keraming Kubran Tn E-STK Stará Turá B 5:13 
Dzuro J. - 4.5, Viselka M. - 3.5, Podhradský M. - 2.5, Horák M. - 2, Dvoran J. - 0.5

14.11.2014 Sokol Chocholná A-STK Stará Turá B 10:8 
Dzuro J. - 4.5, Viselka M. - 2.5, Dvoran J. - 1, Dzuro T. - 0, Horák M. – 0

21.11.2014 KST DRIVE Jastrabie A-STK Stará Turá B 0:18 
Viselka M. - 4.5, Podhradský M. - 4.5, Dzuro T. - 4, Dzurová L. - 3.5, Dzuro J. - 1.5

28.11.2014 STK Stará Turá B-Keraming Kubran Tn D 8:10 
Dzuro J. - 4, Dvoran J. - 1.5, Viselka M. - 1.5, Horák M. - 1, Dzurová L. - 0

7.12.2014 STK Stará Turá BSTK EURO Drietoma B 5:13 
Horák M. - 2.5, Viselka M. - 2, Dzuro T. - 0.5, Dvoran J. - 0

12.12.2014 STK Stará Turá B-Zavažan Kálnica A 11:7 
Dzurová L. - 2.5, Viselka M. - 4, Dzuro T. - 1.5, Dvoran J. – 2, Horák - 0,5, Dzuro J. – 0,5

Jaroslav Dzuro, STK Stará Turá

Vianočný turnaj v Starej Turej
Tak ako každý rok, aj na záver roka 2014 stolnotenisový klub 
Stará Turá usporiadal tradičný Vianočný turnaj.
Turnaj sa konal 29.12.2014 o 13.00 h. Nálada účastníkov bola 
výborná, boli vylosované skupiny, z každej postupovali prví 
traja a v ďalšom kole hral každý s každým.
Nepostupujúci tvorili samostatnú skupinu, kde sa hralo 
o cenu útechy.
O víťazstvo vo vianočnom turnaji sa podelili:
1. miesto  - Jaroslav Dzuro
2. miesto  - Michal Vrzala
3. miesto  - Erik Malek
Cenu útechy získala najmladšia účastníčka turnaja Lenka 
Dzurová.
Je to pekná tradícia, ktorú STK Stará Turá dodržiava dlhodo-
bo. Bohužiaľ tento rok nebola taká hojná účasť pre zranenia 
hráčov a chrípku. Veríme, že rok 2015 bude priaznivejší. 
Všetkým hráčom a priaznivcom, želá vedenie STK Stará Turá 
i touto cestou  úspešné vykročenie do nového roka v zdraví 
a pracovnej i rodinnej pohode.  Viliam Solovič

1. liga, starší žiaci – výsledky po 9. kole

1. £ STK PC Tr. Teplá A 9 7 2 0 0 64:26 32

2. STK Stará Turá A 9 7 2 0 0 62:28 32

3. KERAMING KUBRAN TN A 9 7 2 0 0 66:24 32

4. MKST Nová Dubnica A 9 5 1 3 0 54:36 25

5. TTC P. Bystrica A 9 5 1 3 0 59:31 25

6. KST DRIVE Jastrabie B 9 3 0 6 0 36:54 18

7. KST DRIVE Jastrabie A 9 3 0 6 0 41:49 18

8. STK Veľké Uherce B 9 2 0 7 0 33:57 15

9. STK Veľké Uherce A 9 2 0 4 3 27:63 12

10. ¤ ŠKST Bošany A 9 0 0 9 0 8:82 9

5. liga, muži B – výsledky po 11. kole

1. £ STK PC Tr. Teplá B 11 11 0 0 150:48 44 32

2. KERAMING KUBRAN TN D 11 10 0 1 153:45 41 32

3. STK EURO Drietoma B 11 8 1 2 118:80 36 32

4. Sokol Chocholná A 11 6 2 3 110:88 31 25

5. STK Stará Turá B 11 6 0 5 110:88 29 25

6. KERAMING KUBRAN TN E 11 6 0 5 103:95 29 18

7. STK Nové Mesto n/V. D 11 4 1 6 87:111 24 18

8. Spartak Horná Streda A 11 4 1 6 82:116 24 15

9. TJ Spartak Myjava A 11 3 2 6 90:108 22 12

10. ¤ STK Tr. Bohuslavice A 11 2 1 8 76:122 18 9

11. ¤ KST DRIVE Jastrabie A 11 0 2 9 54:144 13 9

12. ¤ Zavažan Kálnica A 11 0 2 9 55:143 13 9

3. liga, muži A – výsledky po 12. kole

1. £ ŠKST Bošany A 11 11 0 0 0 153:45 44

2. STK Tren. Teplá A 11 11 0 0 0 150:48 44

3. MKST Nová Dubnica B 11 8 2 1 0 124:74 37

4. STK Malé Chlievany A 11 8 1 2 0 123:75 36

5. STK EURO Drietoma A 11 6 2 3 0 106:92 31

6. ObSK UNIMAT Lazany A 11 6 1 2 2 97:101 28

7. Polstrav Bystričany B 11 4 2 5 0 91:107 25

8. STK Prievidza A 11 4 2 5 0 86:112 25

9. Karpatia Prievidza A 11 4 0 7 0 97:101 23

10. Keraming-Kubran TN B 11 3 2 6 0 90:108 22

11. STK Stará Turá A 11 3 1 7 0 84:114 21

12. STK Veľké Uherce B 12 2 1 9 0 77:139 19

13. STK TEVOSPartizánske B 12 1 0 11 0 66:150 15

14. ¤ STK Nové Mesto n/V B 11 0 0 11 0 60:138 11
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Činnosť streleckého krúžku pri 
ZŠ Stará Turá v roku 2014
• porovnávacia krajská strelecká súťaž žia-
kov kraja TN:

1. V ZŠ Podolie 17.10.2014
2. V ZŠ Podolie 7.11.2014
3. ZS Stará Turá 14.11.2014
4. Strelnica Domaniža 28.11.2014

• Brezolupy - krajská liga žiakov 22.11.2014
•  Majstrovstvá okresu Nové Mesto nad 

Váhom 20.11.2014
• Súťaž o kráľa strelcov v roku 2014
 8.11.2014 a 13.11.2014
•  Mikulášsky strelecký pretek žiakov a do-

rastencov SOŠ Stará Turá 4.12.2014

•  Vianočný strelecký pretek žiakov krúžku
 18.12.2014

•  Slovenská dáma, turnaj v dvojradovej 
dáme Ivanovce 6.12.2014

•  Vianočný kapor na plavárni v Starej Turej
 21.12.2014

Ekonomický rozpočet:
Na všetky akcie bolo použité súkromné vo-
zidlo trénera bez náhrady.
Ceny na súťaže v réžii trénera bez náhrady.

Milata Peter, tréner športovej streľby

Kolkári po jesennej časti sezóny
Kolkári MKK Stará Turá odo-
hrali jesennú časť súťažného 
ročníka 2014/2015, môžeme do 
nej nahliadnuť a zrekapitulovať. 
Prvýkrát v histórii klubu máme 
v druhej najvyššej slovenskej sú-
ťaži hneď dva tímy, ktoré bojujú 
o čo najlepšie umiestnenie. Prvá 
polovica súťaže bola pre oba cel-
ky mierne rozpačitá, neraz sa vo 
veľmi tesných súbojoch pripra-
vili o  cenné body malými, no 
o to škodlivejšími zaváhaniami. 
No dokázali odohrať aj výbor-
né víťazné zápasy, kde súperom 
nedali šancu. Výsledkom je 9. 
priečka A- tímu so 14 bodmi 
a 14. miesto B- mužstva s devia-
timi bodmi. V desiatke najlep-
ších jednotlivcov 1. ligy máme 
hneď dvoch hráčov, Martina 
Dolnáka na 4. mieste a Mareka 
Mikulca na šiestom. Azda 

najlepším zápasom sezóny bolo 
práve staroturianske derby, kde 
oba tímy podali vynikajúce vý-
kony a  do posledných hodov 
nebolo o víťazovi jednoznačne 
rozhodnuté. Napokon zvíťazilo 
„Áčko“ 6:2 o 21 kolov, už teraz 
sa tešíme na odvetu.

Dorastenecký tím potvr-
dzuje úlohu favorita vo svojej 
lige, keď z 10 zápasov prehra-
li iba jeden a s 18 bodmi vedú 
tabuľku. Druhá Modranka má 
rovnaký počet bodov, no nižší 
celkový priemer. V  hodnotení 
jednotlivcov suverénne kraľuje 
Martin Dolnák, v prvej desiat-
ke sa umiestnili aj Filip Lehuta 
a Erika Lessová.   

C- tím hrá už tradične tre-
tiu ligu, kde si merajú sily so 
súpermi z TN kraja. Prezimujú 
na tretej priečke a na jar sa opäť 

pokúsia atakovať najvyššiu métu 
a vyhrať krajskú ligu. 

Keďže je staroturianska kol-
káreň v štádiu prestavby, resp. 
novovybudovania, sú všetky 
tímy odkázané na hranie aj tré-
novanie mimo Starej Turej. Pre 
zachovanie Mestskej kolkár-
skej ligy sa aj táto hrá na inej 
kolkárni a  podmienkam bol 
prispôsobený aj systém hry na 

turnajový. Rovnako i majstrov-
stvá klubu sa odohrajú na kol-
kárni v Piešťanoch, kde sa hrajú 
zápasy 1. ligy. Veríme, že po do-
končení novej kolkárne bude 
MKK Stará Turá konečne hrať 
s hrdosťou pred domácim pub-
likom a výkony všetkých tímov 
odzrkadlia výhodu skutočného 
domáceho prostredia. J

MKK Stará Turá

Slovenské tenisové súťaže žien
Čas beží a postupne prináša i zmeny pre zarade-
nie hráčok do príslušných vekových kategórií. Aj 
niektoré tenistky nášho klubu - Združenie tenistov 
OSKORUŠA - prechádzajú do vyšších kategórií. 
V tomto roku sa prebojovali do súťaže žien dve 
naše hráčky, a  to Katka Škodáčková a Martina 
Skaličanová. Podľa pravidiel v súťaži žien môžu 
tiež hrať i dorastenky, aby si pripravili lepší štart 
pre ďalšie obdobie. Túto možnosť využila Miška 
Redajová a spolu s Katkou sa zúčastnili halových 
regionálnych majstrovstiev ZsTS v Skalici na tur-
naji v kategórii ženy.

Vo štvorhrách Katka a Miška vybojovali bron-
zovú medailu za tretie miesto v majstrovstvách 
západoslovenského kraja. V štvorhrách zvíťazili 
Poláková V. A. s Maliniakovou L. a druhé skončili 
Svatíková L. s Kolárovou L. (Poláková Veronika 

Andrea je dcérou nášho bývalého hráča Bystríka 
Poláka).

V jednotlivcoch sa Katka Škodáčková prebojo-
vala do druhého kola, v ktorom podľahla víťazke 
celého turnaja Laure Svatíkovej. Mišku vyradila 
v prvom kole semifinalistka Kubová Lucia.

Pre obidve hráčky Katku Škodáčkou aj Mišku 
Redajovú je to výborný štart v kategórii ženy pre 
rok 2015. 

Gratulujeme našim hráčkam a  prajeme im 
v novom roku 2015 pevné zdravie a veľa šťastia 
na tenisových turnajoch. V  novom roku želá-
me všetko dobré aj priaznivcom tenisu na Starej 
Turej, predsedovi klubu Igorovi Slezáčkovi a tré-
nerovi Miroslavovi Pšenicovi, ako i všetkým naším 
sponzorom.

ZT Oskoruša Stará Turá

Vianočná 
dámová súťaž 
v Ivanovciach
Dňa 27 .12 .2014  sa 
v  Ivanovciach konala súťaž 
v dvoj a  trojradovej sloven-
skej dáme.

Trojradovú dámu vyhral 
najmladší účastník súťaže, 
žiak ZŠ Stará Turá Kotula 
Matúš.

Dvojradovú vyhral domá-
ci hráč Peter Voznický.

Obidvom v íť azom 
gratulujeme.

Peter Milata

Stolnotenisový 
turnaj 
v Tipsporte
Dňa 27.12.2014 sa uskutočnil v Kozmose 
TIP BAR v Starej Turej stolnotenisový 
turnaj, medzi Kozmos – Tipsport, s vý-
sledkom 28 : 22. Hralo z každého druž-
stva 5 dvojíc. Najlepšou dvojicou, ktorá 
nenašla premožiteľa, bola Mário Ďurnek 
spolu s Miroslavom Rojkom (Tipsport). 
Hlavnými organizátormi turnaja boli 
Radoslav Ostrovský, Kamil Sadloň a gu-
lášmajster Ján Rusnák. Ceny do turnaja 
venoval Tipsport.

Viliam Solovič
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V našej ponuke nájdete viac ako 60 druhov čaju v najvyššej kvalite z originál 
plantáží  India, Srí Lanka, Čína, Japonsko Južná Afrika, Južná Amerika ... 

-Zelené čaje -Čierne čaje -Ovocné čaje -Rooibos -Honeybush -Pu Erh 
-Oolong  -Ceylon -Bylinné -Mate -Lapacho 

Dovoz zdarma v rámci Starej Turej  po dohode  počas víkendu 
(platba prevodom na účet) + darček        

Objednávky
prijímame:  

On-line:  www.monatea.sk, E-mailom:monatea.caje@gmail.com
Telefonicky: 0905 982 968 , www.facebook.com/monatea.caje

www.monatea.sk

Internetový obchod zaoberajúci sa predajom
sypaných čajov a čajových doplnkov.

 
 

 Čaj je najzdravší nápoj, ktorý nám spríjemní deň.

Fotosúťaž „Moja rodná“
V mesiaci september 2014 vyhlásil Dom kultúry Javorina fotosú-
ťaž s názvom „Moja rodná“. Cieľom organizovania tejto súťaže 
bolo najmä zviditeľnenie krás nášho mesta a jeho okolia. Chceli 
sme dať takisto šancu nádejným fotografom, aby sa touto cestou 
mohli prezentovať. Súťaž prebiehala do 25. novembra 2014 a zá-
ujemcovia sa do nej mohli zapojiť v rámci troch kategórií, ktorými 
boli: Mesto Stará Turá, Ľudia a Krajina. Veľmi nás potešili mnohé 
pozitívne ohlasy. Prihlásilo sa takmer 20 súťažiacich s viac ako 
šesťdesiatimi fotografiami. Výhercov fotosúťaže určila odborná 
komisia, založená z troch členov – tvorili ju p. Igor Hečko, p. Ján 
Valenta a Ing. Jiří Tomis.

Počas Vianočného trhu dňa 13. decembra 2014 sa za účasti verejnosti 
v DK Javorina uskutočnilo otvorenie výstavy fotografií súťaže Moja 
rodná. Pri tejto príležitosti sme takisto vyhodnotili výhercov súťaže, 
ktorí boli nasledovní – 1. miesto v kategórii Mesto Stará Turá získal 
p. Martin Medňanský, 2. miesto p. Michal Chlebík a 3. miesto získal 
p. Jaromír Mikulec. V rámci kategórie Ľudia sa na prvom mieste 
umiestnila sl. Patrícia Beličková, na 2. mieste sl. Veronika Durcová 
a na 3. mieste p. Martin Medňanský. V rámci kategórie Krajina 
získal 1. miesto p. Daniel Durec, 2. miesto p. Dušan Haver a na 3. 
mieste sa umiestnila sl. Oľga Medňanská. Odovzdali sme i Cenu 
DK Javorina, ktorú získala p. Jana Potfajová. Okrem súťažných fo-
tografií boli súčasťou výstavy i nesúťažné snímky súťažiacich a čle-
nov komisie. Výstava fotografií súťaže Moja rodná sa uskutočnila 
v Stredisku cezhraničnej spolupráce a prebiehala až do 19. decem-
bra 2014. V mene DK Javorina sa chcem srdečne poďakovať všet-
kým, ktorí sa zapojili do súťaže, a takisto členom súťažnej komisie 
za spoluprácu a zapožičanie svojich fotografií na výstavu. Ešte raz 
blahoželáme výhercom a dúfame, že sa i v budúcnosti radi zapojíte 
do súťaží, ktoré bude DK Javorina organizovať.

Lucia Poľanská, Dom kultúry Javorina

 

 
 

 Poz va v etky deti a rodičov
na príjemne stráven  as u nás. 

 
Program na február: 

Ka d  utorok od 16.00 h
 interaktívne bábkové divadielko  

tvrtok od 16.00 h:   
 5. 2. a 19.2. – ikovné ru i ky 

7.2. KARNEVAL 
12.2. a 26.2. – hodinka angli tiny

ka d  piatok o 17.00 h  
ítame rozprávku 

Otvorené každý deň okrem 
pondelka. Bližšie info o akciách, 
otváracích hodinách a možnosti 
detských osláv v herni nájdete 

priamo u nás, alebo na FB stránke: 
Teatro Cafe FELIX

Dom kultúry Javorina 
vchod z avej strany
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

AKCIA zima 2013/2014
pri objednaní celej fúry je doprava

do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou


