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Pes je naozajstný priateľ človeka
Počas posledných mesiacov mestská 

polícia odchytila v meste Stará Turá, ale 
aj v  jeho jednotlivých mestských čas-
tiach hneď niekoľko zatúlaných či od-
vrhnutých psíkov. Keď človek pozerá do 
smutných očí týchto nevinných tvárí, za-

čne rozmýšľať, z akých dôvodov sú ľudia 
schopní zatúlaného psíka nehľadať alebo 
nedajbože vyhodiť len tak na ulicu. Je to 
pre mňa nepochopiteľné.

 Ja sama mám psíka a je to plnohod-
notný člen našej rodiny. Stačí mu jed-

na miska s jedlom, jedna s vodou, pár 
hračiek, trocha pohybu, trocha lásky 
a on Vám týchto pár maličkostí vráti na 
tisíckrát svojím optimizmom, empa-
tiou a nezištnou láskou. Po ťažkom dni 
v práci si k Vám sadne, oblíže Vás, vy ho 
pohladíte a zabudnete na všetky stresy 
a trápenia, ktoré ste pociťovali. Nikdy 
sa nesťažuje, nič Vám nevyčíta a je Vám 
verný tak ako nijaký iný priateľ. A za to 
všetko od Vás žiada len tých pár malič-
kostí a teplo domova. 

Preto si myslím, že sa určite oplatí 
viac investovať do psíka ako do nejakých 
materiálnych vecí, ktoré Vás možno 
potešia na deň či mesiac, ale nedokážu 
Vám dať to najvzácnejšie -nezištnú lás-
ku a verné priateľstvo. Vážte si domáce 
zvieratko, ktoré doma máte a nedovoľte, 
aby skončilo opustené a utrápené v útul-
ku či na ulici.

Lívia Boorová
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Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
1. a 2. február, 13.00 – 16.30 h., 
ZŠ na Komenského ul.

Zápis detí do MŠ Stará Turá
13. – 15. február a 20. –22. 
február, 7.00 – 15.00 h., 
budova MŠ Hurbanova ul. č. 153
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3. marec, 8.30 h., 
telocvičňa v ZŠ na Hurbanovej ul.

Burza jarno-letného 
detského ošatenia 
a potrieb pre deti
23. a 24. marec, MC Źabka
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Kopaničiarsky ples
4. február, 
KD Papraď

Spoločenský večer SOŠ
25. február, 19.00 h., 
jedáleň SOŠ St. Turá

B
U

R
ZA



2  Staroturiansky Spravodajca 2/2012 www.staratura.sk

Aj v minulom roku evidu-
jeme úbytok obyvateľov 
v našom meste

Zdá sa, že trend poklesu obyvateľov v našom kraji naďalej pokraču-
je. Mesto Myjava sa na začiatku tohto roka dostalo už pod hranicu 12 
000 obyvateľov. Mesto Stará Turá registruje v tomto roku úbytok o 125 
obyvateľov. V tabuľkách Vám ponúkame niekoľko prehľadov, ktoré doku-
mentujú počet obyvateľov v centrálnej časti mesta a v jeho jednotlivých 
miestnych častiach a základné údaje o demografickom vývoji v meste 
Stará Turá za posledných 5 rokov. V poslednej tabuľke uvádzame prehľad 
vybraných matričných úkonov, ktoré boli v meste vykonané v minulom 
roku a pre porovnanie uvádzame aj vybrané matričné úkony z roku 2010.

Z celkového počtu obyvateľov Starej Turej tvorili k 11. 1. 2012 51,60 
% ženy a 48,40 % muži. V predošlom roku tvorili ženy 51,69 % a muži 
48,31 % z celkového počtu obyvateľov. V tomto roku sa narodilo 84 detí 
a zomrelo 84 našich občanov. Príčinou úbytku obyvateľstva je v tomto 
roku opäť migrácia obyvateľov do iných miest či štátov. V uplynulom 
roku sa do mesta prisťahovalo 55 občanov, no až 180 ľudí sa z mesta od-
sťahovalo. Dôvodom migračného úbytku obyvateľstva môže byť najmä 
odchod mladých ľudí do väčších miest Slovenska alebo do zahraničia. 

Správne oddelenie MsÚ, Stará Turá

Komisia ROEP Stará Turá
Vážená pani, vážený pán!

V rámci usporiadania pozemkového vlastníctva nariadil Katastrálny 
úrad v Trenčíne vypracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov 
(ROEP) k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Stará Turá. Tento elabo-
rát bude slúžiť na zápis vlastníckych vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam 
do katastra nehnuteľností. Obsahom ROEP sú údaje o pôvodných, t. j. po-
zemnoknižných nehnuteľnostiach (parcelné číslo, výmera, druh pozemku), 
zoznam vlastníkov a zákres pôvodných nehnuteľností do katastrálnej mapy.

Predmetom konania ROEP však už nie sú nehnuteľnosti vpísané na 
liste vlastníctva v súbore C a v súbore E (pôvodné právne parcely) 
katastra nehnuteľností v celosti – t. j. už evidované v podiele 1/1. 
Vo výpise ROEP sa preto tieto nehnuteľnosti nenachádzajú.

Údaje spracovaného ROEP, písomná a grafická časť (katastrálne mapy) 
sú zverejnené na Mestskom úrade v Starej Turej v období od 16.01.2012, 
kde je možné do nich nahliadnuť.

Námietky proti údajom zverejneného návrhu registra je možné podať 
komisii podľa §7 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení
a) do 30 dní od doručenia výpisu z návrhu registra, ak ide o účastníka 

konania, ktorým sa výpis doručuje
b) do 30 dní odo dňa uverejnenia návrhu registra, ak ide o neznámych 

vlastníkov alebo účastníkov konania, ktorým výpis z návrhu registra 
nebolo možné doručiť, lebo ich pobyt alebo sídlo nie je známe.

Námietky posúdi komisia, ktorá si v prípade potreby môže vyžiadať 
svedecké výpovede osôb oboznámených s miestnymi pomermi a so svo-
jím stanoviskom ich predloží správnemu orgánu. Na námietky podané 
po uplynutí týchto lehôt a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie 
komisia neprihliadne.

Ako účastníkovi konania Vám podľa § 10 ods. 2 zákona č. 180/1995 z. z. 
v platnom znení vyplýva povinnosť zaplatiť príspevok na konanie ROEP vo 
výške 3,31,-€ (jedná sa o účastnícky príspevok, podľa ktorého je každý účast-
ník povinný zaplatiť 3,31,-€ na finančné zabezpečenie nákladov konania),

ďalej podľa § 10 ods. 3 a) je povinný zaplatiť 3,31,-€ za každých začatých 
5 0000 m2, ak ide o pozemky, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond 
alebo ktoré doň patria alebo ktoré tvoria lesný pôdny fond, nachádzajúce 
sa mimo zastavaného územia obce a majú výmeru väčšiu ako 5 000 m2; za 
pozemky do výmery 5 000 m2 sa príspevok nevyberá,

podľa § 10 ods. 3 b) je okrem tohto vlastník pozemku povinný zapla-
tiť 3,31,-€ za každých začatých 400 m2, ak ide o stavebné pozemky alebo 
pozemky, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce a majú výmeru 
väčšiu ako 400 m2; za pozemky do výmery 4000 m2 sa príspevok nevyberá. 

Komisia ROEP

Číselníky použité v zostavách:
Druh pozemku: 2 Orná pôda, 3 Chmelnice, 4 Vinice, 5 Záhrady, 6 Ovocné 
sady, 7 Trvalé trávnaté porasty, 10 Lestné pozemky, 11 Vodné plochy, 
13 Zastavané plochy a nádvoria, 14 Ostatné plochy.
Typ vlastníka: 0 Známy vlastník so známym pobytom, 1 Správca majetku 
štátu, 2 Správca majetku obce, 3 Známy vlastník bez známeho pobytu, 
4 Neznámy vlastník, 5 Vlastník s obmedzeným vlastníctvom, 6 Poručiteľ 
s dedičmi, 7 Poručiteľ bez dedičov, 8 Zaniknutá právnická osoba.
Príslušnosť k zastavanému územiu obce: 1 Intravilán (zastavané územie 
obce), 2 Extravilán (mimo zastavaného územia obce)

Do podkladov ROEP je možné nahliadnuť na Mestskom úrade 
Stará Turá každú stredu v čase od 15.00 do 17.00 hod. v malej 
zasadačke na 1. poschodí č. dverí 204.

Majetkové oddelenie MsÚ Stará Turá

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

Miestna časť
Počet obyvateľov 

k 9.1.2008
Počet obyvateľov 

k 11.1.2012
z toho

ženy muži

Stará Turá (cent.časť) 8416 8112 4223 3889

Černochov vrch 197 191 86 105

     z toho: Černochov vrch 51 55 22 33

                 Drgoňova dolina 101 98 45 53

                 Durcova dolina 45 38 19 19

Papraď 446 430 212 218

     z toho: Papraď 429 415 203 212

                 U Mikulcov 17 15 9 6

Jazviny 30 31 13 18

Topolecká 422 410 209 201

     z toho: Topolecká 406 393 200 193

                 Hlavina 16 17 9 8

Súš 276 260 125 135

     z toho: Súš 118 106 47 59

                 Lazy 8 8 2 6

                 Trávniky 105 99 49 50

                 U Samkov 45 47 27 20

Mesto Stará Turá spolu 9787 9434 4868 4566

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2007 - 2011:
r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011

Počet obyvateľov k 1.1. uved. roka 9902 9790 9698 9632 9559

Počet narodených občanov 71 95 92 92 84

Počet prihlásených občanov 93 85 63 59 55

Počet zomretých občanov 93 87 96 71 84

Počet odhlásených občanov 183 185 125 153 180

Prírastok (+) / Úbýtok (-) -112 -92 -66 -73 -125

Počet obyvateľov
Stav k 1.1.2008 

9790
Stav k 1.1.2009 

9698
Stav k 1.1.2010 

9632
Stav k 1.1.2011 

9559
Stav k 1.1.2012 

9434

Prehľad vybraných matričných úkonov za obdobie r. 2010 a 2011:
Matričný úkon (ukazovateľ) r. 2010 r. 2011
Počet uzavretých manželstiev v meste 59 54

     z toho: cirkevne uzavretých 18 24

                 uzavretých s cudzincom 3 4

Počet úmrtí vybavených v meste (zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce) 120 99

Počet rozvedených manželstiev 31 39

Počet určení otcovstva 25 28
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Činnosť Komisie pre sociálne veci a bývanie v roku 2011
Je tomu už takmer rok, čo bola po komunál-

nych voľbách 2010 na 2. zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v zmysle zákona 369/1990 Zb. novo-
konštituovaná Komisia pre sociálne veci a býva-
nie v zložení Mgr. Soňa Krištofíková, MUDr. Eva 
Sadloňová, Marek Mlynek, Mgr. Júlia Bublavá, 
Jarmila Lužná a Ing. Lívia Galovičová pod pred-
sedníctvom PharmDr. Leopolda Barszcza. Za 
mestský úrad bola menovaná ako tajomníčka 
komisie Ing. Viera Zapletalová (v druhej polovi-
ci roka ju zastupovala Mgr. Ivona Barbušinová). 
Vo vzťahu k zastupiteľstvu plní komisia úlohu 
poradnú, iniciatívnu, resp. kontrolnú. Ako vy-
plýva z názvu, obsahom jej činnosti je pomoc pri 
zabezpečovaní sociálnej politiky mesta, vrátane 
posudzovania žiadostí o prideľovanie nájomných, 
resp. prerozdeľovania sociálnych bytov.

V priebehu roka 2011 zasadala komisia celko-
vo 14-krát. Najčastejšie riešenou agendou v rámci 
sociálnej pomoci bola žiadosť o pridelenie jedno-
razovej sociálnej dávky, ktorá sa poskytuje z fi-
nančných prostriedkov rozpočtu mesta v čase 
náhlej núdze občana (na základe Všeobecného 
záväzného nariadenia č. 7 z roku 2008). Celkovo 
požiadalo v minulom roku o jednorazovú sociál-
nu dávku 36 občanov Starej Turej. Z tohto počtu 
komisia neodsúhlasila vyplatenie dávky v 4 prí-
padoch, pretože 2 žiadatelia nespĺňali kritériá pre 
jej schválenie a v ďalších 2 prípadoch boli dávky 
žiadané opakovane v tom istom kalendárnom 
roku. V jednom prípade nebola schválená dávka 
prevzatá žiadateľkou. Celková schválená a vypla-
tená suma v roku 2011 v rámci jednorazových 
sociálnych dávok bola 4 020,- EUR, čo je viac 
o 240,- EUR v porovnaní s rokom 2010.

Komisia sa taktiež intenzívne zaoberala by-
tovou otázkou sociálne odkázaných ľudí. V prie-
behu minulého roka 30-krát predĺžila nájom 
žiadateľom, odsúhlasila 8-krát výmenu a v 9 prí-
padoch pridelenie bytu. V tejto súvislosti je však 
nevyhnutné poznamenať, že do budúcnosti bude 
potrebné upraviť pravidlá pre prideľovanie ná-
jomných bytov, a  to z dôvodu hromadenia sa 
prípadov, kedy žiadatelia – dokonca aj v prípa-
doch o urgentné pridelenie bytu – ponúknutý byt 

odmietnu. Takto sa napriek vyhoveniu zo strany 
mesta (komisie) zoznam o pridelenie bytu roz-
širuje o formálnych žiadateľov, pretože tí v ňom 
naďalej ostávajú i napriek kladnému stanovisku 
komisie.

Azylová izba, ako ďalší prvok pri riešení ne-
priaznivej sociálnej a bytovej situácie bola minulý 
rok využitá na pomoc matke s deťmi, ktorá sa 
dostala pre ukončenie podnájmu do neriešiteľ-
nej situácie.

Okrem rozpočtovaných finančných pros-
triedkov mesta, významným a dôležitým nástro-
jom na realizáciu pomoci sociálne odkázaným 
občanom Starej Turej je Charitatívny fond. Zdroje 
z neho nám pomáhajú riešiť situácie, v ktorých sa 
- mnohokrát nie svojou vinou - ocitnú niektorí 
z nás. Chceli by sme preto vyjadriť ešte raz úprim-
nú vďaku všetkým tým, ktorí do fondu prispieva-
jú a pomáhajú aspoň sčasti zmierňovať utrpenie 
tých, ktorí to najviac potrebujú. 

Jednou z najvýznamnejších aktivít komisie, 
kde boli použité i prostriedky z Charitatívneho 
fondu bola organizácia a podpora účasti 10 detí 
z rodín s nepriaznivou sociálnou situáciou v let-
nom tábore, ktorý sa uskutočnil v júli minulého 
roka v Tatranskej Lesnej. Časť nákladov bola fi-
nancovaná z neho (700,- EUR) a časť z finanč-
ných prostriedkov Nadácie ŽIVOT. Aj na základe 
veľmi pozitívnej odozvy detí a ich rodičov, chceli 
by sme pokračovať v tejto aktivite i v budúcnosti.

Členovia komisie sa rozhodli finančne po-
môcť z prostriedkov fondu aj osobám zdravot-
ne ťažko postihnutým. Odsúhlasili finančný 
príspevok pre 5 dospelých osôb a 7 detí s ťaž-
kým zdravotným postihnutím v celkovej výške 
1 761,- EUR. Taktiež bolo v priebehu minulého 
roka podporených 5 sociálne odkázaných osôb 
v celkovej výške 566,- EUR.

Tradičnou aktivitou členov Komisie pre soci-
álne veci a bývanie je účasť na Vianočných trhoch 
v Starej Turej. Neprehliadnuteľný je stánok, ktorý 
ponúka obyvateľom bez strechy nad hlavou, ale aj 
rodinám v sociálnej núdzi vianočnú kapustnicu. 
Stánok je typický aj tým, že dáva ľuďom dobrej 
vôle možnosť prispieť finančnou čiastkou do už 

spomínaného Charitatívneho fondu. Posledná 
zbierka ukázala veľkú solidaritu občanov nášho 
mesta – vyzbieralo sa 1 075,29 EUR. Ešte raz vďa-
ka všetkým.

Bez zmienky by nemala ostať ani činnosť ko-
misie súvisiaca s vypracovávaním Komunitného 
plánu sociálnych služieb. Ide o dokument, kto-
rý umožňuje v konkrétnom časovom horizonte 
plánovať priority v poskytovaní sociálnych slu-
žieb tak, aby vychádzali z potrieb občanov, kto-
rí ich potrebujú, resp. ktorí sú na ne odkázaní. 
Komunitné plánovanie znamená predovšetkým 
dialóg a spoluprácu občanov, inštitúcií a orga-
nizácií v Starej Turej. Je preto nevyhnutné, aby 
aj zo strany občanov prichádzali námety a pod-
nety v oblasti tak citlivej, akou sociálna politika 
nepochybne je. 

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým 
členom komisie, ktorí sa angažovali v tejto ne-
ľahkej práci a pomohli tak tým, ktorí to najviac 
potrebujú v ich neľahkej situácii. 

V novom roku mi dovoľte zaželať všetkým 
občanom Starej Turej veľa zdravia, šťastia, spo-
kojnosti a úspechov v práci a v osobnom živote.

Dr. Leopold Barszcz 
predseda Komisie pre sociálne veci a bývanie

Charitatívny účet
Počiatočný stav k 1.1.2011 2 326,00 EUR

PRÍJEM VÝDAJ
Príspevok z plesu/Justur, Elster, Sensus/ 1 120,00  
Príspevok pre sociálne odkázaných občanov  565,95
Príspevok pre 12 občanov so ZŤP  1 761,00
Letný tábor pre 10 detí  700,30
Zbierka Vianočné trhy 2011 1 075,29  
Konečný stav k 31.12.2011 1 494,04 EUR

ZUŠ v Starej Turej 
SNP 293/31 

O Z N A M U J E
že ZÁPIS DETÍ do 1. ročníkov ZUŠ 
v hudobnom a tanečnom odbore 
bude v dňoch 1. a 2. februára 
2011 /t.j. streda a štvrtok/ v budove 
na Ul. J. A. Komenského v I. pavilóne 
v čase od 13.00 do 16.30 hod. 
Tento zápis prebehne súčasne popri 
zápise detí do ZŠ.
Zápis detí do výtvarného odboru 
ZUŠ bude dňa 16.2.2012 
na Ul. Komenského v terajšom 
sídle ZUŠ na 2. poschodí v trie-
de pani učiteľky Mgr. Miroslavy 
Lacovej od 14.00 do 17. 00 hod. 
Treba si priniesť rodné číslo dieťaťa, 
domáce výtvarné práce a farbičky. 
Zápis detí do vyšších ročníkov výtvar-
ného odboru ZUŠ bude možný iba pre 
mimoriadne talentované deti.

 Mgr. Miloslav Masár, riaditeľ ZUŠ
Letný tábor sociálnej komisie
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Naše múzeum v roku 2011
V prvom rade by som poďa-

kovala všetkým, ktorí Mestské 
múzeum v Starej Turej v  roku 
2011 navštívili. Boli to záujem-
covia o históriu nášho mesta ale-
bo študenti, ktorí vyhľadávajú 
materiály k svojim prácam. Tiež 
pani učiteľky tretích ročníkov 
Mgr. Mikušová, Mgr. Kovárová 
a Mgr. Gulánová priviedli do mú-
zea žiakov, aby poznávali našu 
minulosť. Múzeum navštívili 
i učitelia exkurzno-vzdelávacej 
základne, ktorú na spoznáva-
nie nášho regiónu zorganizo-
vala pani Mgr. Machajdíková. 
Najhojnejšia návšteva však bola 
počas Jesenných remeselníc-
kych trhov a Vianočných trhov. 
Niektorí návštevníci ani nevede-
li, že máme v Starej Turej mú-
zeum, niektorí o  ňom vedeli, 
ale boli tam prvýkrát. Myslím, 
že sa im vystavené exponáty 
páčili. Pripomínam, že všetko, 
čo v múzeu máme, sú dary od 
občanov a každý rok sa zbier-
ky obohacujú o ďalšie veci. Tak 
tomu bolo i  v  minulom roku 
a chcem všetkým darcom touto 
cestou srdečne poďakovať. Pani 
Anna Mikulcová, vnučka býva-
lého richtára Tomáša Roháčka, 
poslala do múzea prostredníc-

tvom Jána Valentu vzácne ma-
teriály o živote v obci, keď bol 
richtárom jej dedko. Pán Igor 
Polák daroval múzeu pečiat-
ky, ktoré zhotovil jeho otec Ján 
Polák. Počas Slovenského štátu 
a hlavne v období SNP sa po-
užívali na pečiatkovanie faloš-
ných dokladov pre utečencov 
z Protektorátu, koncentračných 
táborov a  partizánske spojky. 
Falošné doklady vystavoval no-
tár Švec, Ján Polák ich opečiat-
koval a podpísal. Pán Ján Mikláš 
priniesol veľa cenného materi-
álu z MsÚ pri svojom odchode 
do dôchodku. Pani Gregorová 
z  Paprade darovala nábožen-
ské knihy a  vojenskú knižku. 
Pani Jitka Durcová namaľovala 
ženu v turanskom kroji a obraz 
v peknom ráme venovala mú-
zeu. Pán Ing. Rumánek doniesol 
knihy, pani Lýdia Frolová daro-
vala rukávce, ručník a  krásny 
vlniak, tiež zviazanú Večernicu 
a Klásky. Prístroj na vyšetrenie 
hrtana laryngoskop, ktorý sa 
vyrábal v Chirane a prístroj na 
známkovanie listov je od pani 
Ľubice Gablechovej. Šusterské 
trojkopyto daroval pán Jiří 
Haruštiak. Poďakovanie patrí 
i pani Ing. Oľge Hrabovskej, kto-

rá po celý rok posielala prostred-
níctvom pani Marty Miklášovej 
dvojmesačník Lubina – infor-
mátor. Dobrá spolupráca je s pá-
nom Ing. Milanom Ježom a Dr. 
Miroslavom Kýškom s manžel-
kou Vierkou z  Bratislavy, tiež 
s  pani Ing. Evou Tomisovou. 
Nový rozmer nadobudla spo-
lupráca so Strediskom cezhra-
ničnej spolupráce. K  výstave 
Památník českého a slovenské-
ho odboje 1939-1945 hľadali jej 
organizátori zo slovenskej strany 
pán Mgr. Juraj Krištofík a Viliam 
Matuška materiály i  v  našom 
múzeu. Po skončení výstavy tri 
panely o odboji v našom kraji 

oživujú naše múzeum. Ďakujem 
i pánovi Miroslavovi Durcovi za 
ochotu a pomoc pri rôznych prá-
cach v múzeu a prinášanie mate-
riálov z tlače.

Dom kultúry Javorina pre-
chádzal rozsiahlou rekonštruk-
ciou, táto sa dotkla aj múzea. 
Máme novú elektrickú inštalá-
ciu, čisté, vymaľované priestory 
a hlavne, že nám už nebude za-
tekať, lebo je nová strecha. Hoci 
sme pre rekonštrukciu mali celý 
mesiac zatvorené, návštevníkov 
bolo 1121, čo je najviac za po-
sledné roky. Príďte i vy, návšteva 
je bezplatná.

Elena Ondrášiková, 
sprievodkyňa

Predaj palivového dreva v roku 2012
Spoločnosť Lesotur s.r.o. začína od 

1.februára 2012 s predajom palivového dre-
va. Listnaté palivové drevo bukové sa bude 
predávať v dĺžkach 4 m za cenu 46 €/m3, 
palivové drevo dubové za cenu 41,50 € /m3. 
Palivové drevo ihličnaté v v 4 m dĺžkach za 
cenu 30 €m3.

Listnaté palivové drevo v 1 m dĺžkach 
za cenu 28 €/prm a ihličnaté palivové drevo 
v 1 m dĺžkach za cenu 18 €/prm sa bude pre-
dávať podľa možnosti výroby a aktuálneho 
množstva na skladoch.

Po zaplatení palivového dreva v kance-
lárii Lesotur-u na Starej Turej sa občan do-
stane do poradovníka, podľa ktorého sa pri 
priaznivom počasí postupne zabezpečuje 
odvoz dreva. V prípade záujmu o odpadové 
drevo a chystanie haluziny po ťažbe dreva je 
potrebné sa informovať priamo u lesníkov 
v kancelárii Lesoturu v Topoleckej, príp. na 
č.tel. 7760025.
Vývozné dni sú pondelok – piatok, 
v čase od 7.00 do 17.00 hod., cez 
sviatky, soboty a nedele je odvoz 
dreva zakázaný!

Chystanie haluziny je povolené v pon-
delok – sobota od 7.00 hod. – 19.00 hod. 
Neohlásený a nezaplatený odvoz drevnej 
hmoty bude riešený ako krádež. Pri vývoze 
dreva a haluziny je za poškodenie zvážnic 
a odvozných ciest zodpovedný vodič vozidla.

Informácie o  doprave dreva vám po-
dáme taktiež v kancelárii v Starej Turej a v 
Topoleckej. Keďže sa u niektorých našich 
spoluobčanov stále rôznia požiadavky na 
palivové drevo, tak pre ujasnenie a vysvet-
lenie uvedieme charakteristiku palivového 
dreva z noriem STN 480056 s STN 480055 
platných pre územie Slovenska, podľa kto-
rých sa vyrábajú jednotlivé sortimenty.

„Palivové drevo sa spracúva zo všetkých 
listnatých a ihličnatých, dodáva sa v kôre 
s hrúbkou od 3 cm, polená hrubšie ako 35 
cm sa rozštiepia (v prípade 1m dĺžok). U pa-
livového dreva sa dovoľujú všetky chyby na 
povrchu i vnútri polien, ktorých rozsah ne-
presahuje 70% plochy čela bez ohľadu na 
množstvo (napr. tvrdá hniloba, poškodenie 
hmyzom, rozštiepenie dreva pri manipulácii 
a výrobe a iné). Nepovoľuje sa práchnivosť 

a mākká hniloba takého stupňa, že dochádza 
pri manipulácii dreva k jeho rozpadu.“ 
V prípade nejasností a akýchkoľvek otázok 
sa informujte priamo v kancelárii Lesoturu 
, príp. na tel. 7764890, 7764887, 
mail: hlucha@lesotur.

Ing. Monika Hluchá, Lesotur s.r.o.

Cenník palivového dreva platný od 1.1.2012
Ceny dreva sú uvedené v EUR s DPH na 
odvoznom mieste bez dopravy.
Palivo listnaté tvrdé  1 m dĺžky prm  28,-
Palivo listnaté tvrdé  4 m dĺžky  Buk m3  46,-
Palivo listnaté tvrdé  4 m dĺžky  Dub m3  41,50
Palivo ihličnaté  1 m dĺžky prm  18,-
Palivo ihličnaté  4 m dĺžky m3  30,-
Odpadové drevo listnaté prm  8,-
Odpadové drevo ihličnaté prm  2,-
Cena samovýroby podľa náročnosti terénu: 
Haluzina a zbytky po ťažbe prm 1 – 4,-

Označenie prm – znamená 1 priestorový meter, 
teda drevo uložené v rovnaniach s rozmermi 

1x1x1 meter vrátane vzduchových medzier medzi 
jednotlivými polenami- predáva sa v dĺžkach 1 m.

Označenie m3 – znamená 1 meter kubický, teda len množstvo 
dreva bez akýchkoľvek vzduchových medzier, zisťuje sa objem 

dreva podľa priemeru polien – predáva sa v dĺžkach 4m.

foto: Ján Mikláš
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Činnosť Jednoty 
dôchodcov Slovenska 
v Starej Turej za rok 2011

Aj v r. 2011 sa členovia JDS schádzali dvakrát za mesiac v priesto-
roch Klubu dôchodcov. Nakoľko múzeum v Starej Turej obdrža-
lo zaujímavé materiály z pozostalosti bývalého staroturianskeho 
richtára Tomáša Roháčka, prvé dve schôdze sme venovali čítaniu 
z týchto materiálov. Jeden z nich bola Knižnica školských dietok, 
ktorú redigoval a vydával v Uhorskej Skalici Ján Obetko, býv. učiteľ 
evanj. školy na Dúbrave od r. 1913 do 1919. 

Najvýznamnejšia udalosť vo februári bola výročná členská 
schôdza, na ktorej sme hodnotili činnosť JDS za r. 2010. Hosťami 
boli Ing. Ján Kišš, primátor Starej Turej a za OO JDS Lucia Mircová 
a Darina Pagáčová. Kultúrny program zabezpečili Oľga Pagáčová – 
spev a Eva Tomisová – harmonika.

V marci sme privítali dôchodcov z družobných Kunovíc. (O tom-
to podujatí je článok v Starotur. spravodajcovi 4/2011). Tento mesiac 
nás zaujímavou formou oboznámil Milan Cibulka s vyváženým 
zdravotným štýlom. Prednášku nám spestril i jedlami, ktoré pre nás 
sám vytvoril. O knihe Postavy bez tieňa nám v apríli porozprávala 
Mária Pomajbová.

Na podnet pani Baginovej sme v máji pozvali medzi nás Ľudku 
Žákovú, bývalú vynikajúcu športovkyňu – bežkyňu i  dlhoroč-
nú cvičiteľku spartakiády a aerobiku. Zúčastnila sa mnohých be-
žeckých pretekov. Bežala na známych európskych maratónoch 
v Amsterdame, v Brne, Košiciach i v Londýne. Doniesla nám ukázať 
i množstvo medailí a novinových výstrižkov.

O výlete Štefánikovej spoločnosti do Bruselu a Luxemburku in-
formovala v júni predsedníčka JDS. Priniesla i veľa vlastných foto-
grafií z cesty. V júli sme blahoželali bývalej predsedníčke JDS Olinke 
Baginovej ku krásnemu životnému jubileu. Eva Tomisová na tejto 
schôdzi oboznámila dôchodcov o premiére filmu Nickyho rodi-
na, ktorej sa zúčastnila 15.6.2011 v SND v Bratislave (podrobnejšie 
v článku Starotur. sprav. 8/2011).V tomto mesiaci prijal pozvanie 
na besedu i náš rodák Ing. Milan Ježo.

Augustový mesiac bol oddychový, zúčastnili sme sa kúpania 
v Dunajskej Strede, posedenia Štefánikovej spoločnosti v Drgoňovej 
Doline, osláv SNP v Nárcií a na vrchu Roh. Ešte raz sme sa boli okú-
pať v termálnom kúpalisku v septembri, tentoraz vo Veľkom Mederi.

V súvislosti s októbrovým výročím založenia ČSR si predsed-
níčka pripravila prednášku o staroturianskych dobrovoľníkoch na 
základe kroniky Dr. Dušana Úradníčka a knihy V těžkých dobách 
Pavla Kuthana, v ktorej autor zdokumentoval vojnu o Slovensko 
s maďarskými agresormi v r.1918 a r.1919. V novembri sme si člán-
kom Nežný mýtus pripomenuli udalosti 17. novembra. Na konci 

mesiaca sme oplatili kunovickým dôchodcom návštevu. Vedenie 
mesta nás po príchode previedlo úžasne zrenovovaným Panským 
dvorom. Potom už nasledovala katarínska zábava.

Jedinú lekársku prednášku v r. 2011 sme absolvovali 1.12.2011 
s MUDr. Zuzanou Durdíkovou, geriatričkou. Jej prednáška bola 
veľmi pútavá a potešilo nás, že si v Novom Meste n. V. otvorila ge-
riatrickú ambulanciu. Veríme, že otvorenie tejto ambulancie bude 
na osoh všetkým ľuďom nad 65 rokov v tomto regióne.

Najlepší počin pre dôchodcov v r. 2011 zorganizoval Dr. Marian 
Mesiarik, vedúci Mestského klubu SMER-SD. Oprášil myšlienku 
primátora Ing. Jána Kišša spred rokov. Dr. Mesiarik oslovil viaceré 
organizácie a tie venovali dôchodcom staršie počítače. Poslanec NR 
SR Dušan Bublavý zasa venoval nové tlačiarne. Školenie sa uskutoč-
nilo v spolupráci s riad. Mgr. Annou Chmurovou od 22.11.2011 do 
20.12.2011. Celý projekt mal názov Zvýšenie počítačovej gramot-
nosti seniorov alebo Vnučky a vnuci učia starých rodičov. Mestský 
klub SMER-SD, mestský úrad a základná škola venovali tento projekt 
ako dar v rámci Mesiaca úcty k starším. Ďakujeme sponzorským 
spoločnostiam Leoni, s. r. o., Injekta, a. s. a Elster, s. r. o., za po-
skytnutie počítačov, MsÚ za zafinancovanie zavedenia internetu, 
Ing. Miklovičovi za inštalovanie hardwaru i softwaru, poslancovi 
Bublavému za tlačiarne, p. učiteľke Durcovej a žiakom ZŠ za školenie 
a Dr. Mesiarikovi za zastrešenie a zorganizovanie celého projektu.

Členovia JDS svoju činnosť zakončili vianočným večierkom 
15.12.2011. Mgr. Elena Rumánková zarecitovala viacero básní z no-
vej zbierky jej manžela : Sto haiku a verše. Oľga Pagáčová zaspievala 
v doprovode harmoniky predsedníčky niekoľko kolied.

Na záver sa chcem i tento rok poďakovať členom výboru JDS za 
ich prácu, hlavne Milanovi Zemanovi, Betke Miškovičovej a Adelke 
Klementovičovej. Ďakujeme i spoločnosti EUR-MED, a. s., za fi-
nančný sponzorský príspevok na rok 2012. Vďaka patrí i spoločnosti 
UMC z Nového Mesta nad Váhom, ktorá darovala dôchodcom do 
ich priestorov nový televízny prijímač a Mestskému klubu SMER-
SD za podarovanú satelitnú anténu.

Ing. Eva Tomisová 
predsedníčka JDS v Starej Turej

Kurz prvej pomoci v 4.B
V našej 4. B triede prebehlo veľa akcií s rodičmi. Vždy sú zaují-

mavé. Ani teraz to nebolo inak. Dňa 15. decemba 2011 prišli do našej 
triedy mamičky Paľka Bielčika a Martinka Žoldáka. Obe sú dobré 
zdravotníčky. Prišli, aby aj my sme vedeli ako zavolať prvú pomoc, 
ošetriť kamaráta, obviazať ruku, prst, dať raneného do stabilizačnej 
polohy a mnoho iných dôležitých vecí. Potom sme si vedomosti ove-
rili testom a za zvládnutie vedomostí v teste sme získali „certifikát“. 
Ďakujeme za peknú akciu a za úžasné vedomosti. 

 žiaci 4. B a ich tr. učiteľka Katarína Kovárová



6  Staroturiansky Spravodajca 2/2012 www.staratura.sk

Aj Vianoce Valentovcov boli šťastné a veselé 
vďaka všetkým, ktorí pomohli pri záchrane ich synčeka

Každodenne sa odohrávajú rôzne tragické udalosti, kde žiaľ 
pri mnohých zvíťazí smrť nad životom, ale keď zvíťazí život, je 
to to najcennejšie a nakrajšie. Pred Vianocami mi porozprával 
príbeh, ktorý sa odohral 2. 11. 2011, Ján Valenta zo Starej 
Turej - časť Topolecká:

Počas večere nášmu najmladšiemu synovi, 22-mesačnému 
Jaroslavovi zabehlo a začal sa dusiť – omdlieval. Hneď sme s man-
želkou Patríciou sadli do auta a smerovali do Starej Turej, kde sme 
volali záchranku a dohodli sme sa, že sa stretneme pri PD. V miernej 
zátačke auto, ktoré som šoféroval skončilo mimo vozovku, takže 
som nemohol pokračovať ďalej a sekundy leteli. Našťastie o chvíľu 
sme zastavili prichádzajúce auto a jeho vodič, Jaroslav Bohovic zo 
Starej Turej, nás ochotne k PD zaviezol. O chvíľu tam bolo miestne 
záchranné vozidlo a vzápätí i záchranné vozidlo z Nového Mesta 
nad Váhom. Náš syn bol v kritickom stave, keď sa ho chopili záchra-
nári, napojili ho na prístroje a odtiaľ bol odvezený do nemocnice 
na Myjavu. Tam lekári zistili, že ide o veľmi vážny prípad, zavolali 
do Bratislavy do Detskej fakultnej nemocnice na Kramáre a odtiaľ 
prišla špeciálna sanitka na prevoz detí. V Bratislave bol náš syn na-
pojený na prístroje, ktoré zaňho dýchali 6 dní. V Bratislave lekári 
zistili, prečo sa začal dusiť – časť stravy sa mu nevhodným spôso-
bom dostala až do pľúc. Lekárom sa podarilo túto časť vytiahnuť. 
Potom chlapca odpojili od prístrojov a čakali, či už bez nich dokáže 

dobre dýchať. Podarilo sa, ale v nemocnici ešte ostal niekoľko dní 
na pozorovaní. Aj keď bol chlapec niekoľko dní v umelom spánku, 
všetko dobre dopadlo a obavy, či sa mu náhodou nepoškodil mozog, 
sa nepotvrdili. Jarko sa z toho veľmi dobre dostal.

Rodina Valentová ďakuje všetkým tým, ktorí zachránili život ich 
synovi, menovite Jaroslavovi Bohovicovi, posádkam záchranných 
vozidiel zo Starej Turej a Nového Mesta n/V, lekárom nemocni-
ce na Myjave a hlavne lekárom z Detskej fakultnej nemocnice na 
Kramároch.

Zároveň ďakujú i policajnému zboru zo Starej Turej a doprav-
nému inšpektorátu v Novom Meste nad Váhom, ktorí sa postarali 
o ich auto, ktoré zostalo po spomenutej autonehode otvorené a neza-
bezpečené aj s dokladmi a kľúčmi v Topoleckej, keď na políciu bolo 
nahlásené, že mimo cesty sa nachádza vozidlo a existuje podozrenie, 
že vodič z miesta nehody ušiel. Keď Ján Valenta polícii vysvetlil, čo 
sa v ich rodine stalo, pochopili, že vtedy je každá sekunda drahá.

Takže rodina Jána Valentu zo Starej Turej – Topolecká dostala 
vianočný darček už v novembri, ten najcennejší - záchranu života 
ich synčeka Jarka, z ktorého majú veľkú radosť hlavne rodičia a jeho 
bratia, 5-ročný Janko a 4-ročný Samko.

Taktiež ďakuje svojim najbližším v rodine, spolupracovníkom, 
priateľom a známym za morálnu podporu.

Viliam Solovič

Staroturianski výtvarníci v Arcibiskupskom paláci v Prahe
V piatok 2. decembra 2011 sa zaplnila katedrála sv. Víta, Václava 

a Vojtecha v Prahe „stonožkovými“ deťmi, ich rodičmi, učiteľmi 
a vojakmi, ktorí spolupracujú s humanitárnou organizáciou „Na 
vlastných nohách“, v ktorej deti pomáhajú iným deťom. 

Vzácny patrón „Stonožky“ - symbol hnutia, J. E. Mons. Dominik 
Duka, OP, arcibiskup pražský a prezidentka hnutia p. Běla Gran 
Jensen pozvala na slávnostnú omšu usporiadanú „Ke cti Anežky 
České“ Mgr. Miroslavu Lacovú, ktorá je koordinátorkou hnutia pre 
ZUŠ v SR a 11 detí výtvarného odboru v ZUŠ v Starej Turej, ako 
poďakovanie za aktívnu výtvarnú činnosť v hnutí. Všetkých prí-
tomných privítala p. Běla spolu s Marekom Ebenom. Poďakovala 
všetkým deťom, pedagógom a vojakom AČR, ktorí počas svojho 
pôsobenia v zahraničných misiách realizovali spoločné projekty po-
moci. Stonožka za 20 rokov jej činnosti rozdala materiálnu pomoc v 
hodnote presahujúcej sto miliónov korún. Stále jej pribúdajú ďalšie 
nohy a zrýchľuje sa jej krok prostredníctvom výtvarných prác detí, 
ktoré sú vo svete vysoko cenené.

Mons. Dominik Duka, okrem posolstva hnutia „Na vlastných 
nohách“, vyzdvihol i vysokú úroveň výtvarných a literárnych prác, 
ktoré prišli do súťaže vyhlásenej k 800. výročiu narodenia sv. Anežky 
Českej. Po skončení slávnostnej omše sa autori najlepších súťažných 

prác spolu so svojimi pedagógmi zišli v reprezentačných  priestoroch 
Arcibiskupského paláca, aby prevzali z rúk J. E. Mons. D. Duka, 
OP a pani Jensen najvyššie ocenenia. Pre žiakov výtvarného od-
boru ZUŠ v Starej Turej to bude vždy deň s veľkým „ D“, pretože si 
domov priniesli  skutočne tie najvyššie ocenenia.  Hlavnú cenu po-
roty  za drevorezbu si prevzal Michal Skovajsa, Hlavnú cenu sestry 
Dominiky OP, za súbor kresieb,  si odniesla Ivana Janigová, ktorej 
práca je vystavená v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha.  Ceny za 
najlepšie maľby prevzali Zuzana Slamková, Michal Tóth a Slavomíra 
Koščová. Čestné uznanie patrí Jarmile Bačovej a Barbore Burianovej. 
Keďže do súťaže sa zapojilo viac ako 2 000 prác, boli udelené i pa-
mätné listy, spolu s pamätnými medailami sv. Anežky za práce, ktoré 
mali vysokú výtvarnú úroveň a boli spolu s ostatnými ocenenými  
prácami vystavené v Strahovskom kláštore. Potešilo sa im až 27 
staroturianskych detí.

Za tento neopakovateľný zážitok patrí poďakovanie firme EUR-
MED, a.s., ktorá dlhoročne podporuje aktivity výtvarného odboru a 
umožnila tak deťom zúčastniť sa tejto výnimočnej udalosti.

ZUŠ Stará Turá

mgr. M. Lacová a ocenení žiaci Michal Skovajsa hlavná cena poroty práce na súťaž sv. Anežka Česká
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Čo je nové v ZŠ
23. januára 2012 sa zišli pedagógovia našej školy, aby zhodnotili vý-

chovno – vzdelávacie výsledky žiakov. To teda znamená, že máme za sebou 
polovicu školského roka 2011/2012. 

Všetkým sa nám zdá, že to akosi rýchlo ubehlo, ale je to tak. Január 
je pre nás krátkym, ale o to hektickejším mesiacom. Do školy sme sa po 
vianočných prázdninách vrátili až 9.1.2012 a hneď sme sa pustili do práce. 
Písanie písomiek, skúšanie, snaha žiakov dobehnúť zameškané a ešte si 
nejaké známky opraviť a vylepšiť si polročné vysvedčenie, to je januárovou 
prioritou v každej, teda i v našej škole.

Do 13.1. sme písomne upozornili rodičov detí, ktoré budú mať na 
polročnom vysvedčení zníženú známku zo správania. Robíme to preto, 
aby v prípade nezrovnalostí mali možnosť túto skutočnosť prekonzultovať 
s triednou učiteľkou alebo učiteľom.

Prvý mesiac roka je pravidelne v znamení niektorých súťaží a olympiád. 
17.1. sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo okresné kolo olympiády 
v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci Jaroslav Štefík, 
z 5.B, ktorý vo svojej kategórii zvíťazil. Pripravoval ho p. učiteľ Marcel 
Augustín. V ďalšej kategórii súťažila Noemi Vařáková z 8.A, ktorú pripra-
vovala p. učiteľka Ľubica Bajjaniová. Umiestnila sa na peknom 4. mieste.

V okresnom kole súťaže v  prednese povestí sme boli tiež úspešní. 
Simona Žáčková, 5.C, ktorú viedla p. učiteľka Danka Malá, bola v svojej 
kategórii 2. a David Chudík, 6.C, pod vedením p. učiteľky Silvie Trúsikovej, 
vybojoval pre školu 1. m.

Tohto roku sme sa prvýkrát zúčastnili na súťaži Náboj MF – fyzikál-
no – matematická súťaž družstiev, na ktorú pripravoval deti p. učiteľ Peter 
Čulák. Je to súťaž družstiev na úrovni kraja, kde v silnej konkurencii deti 
získali 6. miesto.

Veľmi pekný úspech dosiahla Nikoleta Mádrová, ktorá sa so svojou fo-
tografiou prihlásila do celoslovenskej súťaže Ekológia v objektíve a v konku-
rencii viac ako 500 účastníkov získala 2. miesto. Všetkým, ktorí nás úspešne 
reprezentovali, úprimne blahoželám a ďakujem.

Z ďalších akcií organizovaných školou, by som chcela spomenúť 
program pre deti materskej školy, ktorý pripravujeme každoročne pre pred-
školákov, aby sme odbúrali prípadný strach zo školy. Tohtoročný mala na 
starosti p. učiteľka Soňa Kotrasová a pomáhali jej p. učiteľky Soňa Hanáková, 
Danka Pribišová a Andrea Majtánová. Bolo to vydarené podujatie a deti 
sa dobre zabávali.

Na začiatku článku som napísala, že na pedagogickej rade sme hodnotili 
výsledky žiakov za 1. polrok tohto školského roka a teraz Vás s nimi oboz-
námim. Počet žiakov školy bol 711, z toho na 1. stupni 188 a na 2. stupni 
423 žiakov. Počet vyznamenaných na 1. stupni bolo 250 a 167 malo samé jed-
notky. Na druhom stupni prospelo s vyznamenaním 155 žiakov. Na 1. stup-
ni nikto neprepadol a na 2. stupni neprospelo 23 detí. Neklasifikovaných 
bolo na 2. stupni 5 žiakov. Deti spolu vymeškali 26914 hodín, z toho na 
1. stupni 9628.

Za rôzne priestupky voči školskému poriadku sme udelili 16 napome-
nutí od triedneho učiteľa, 15 pokarhaní od triedneho učiteľa a 17 pokarhaní 
od riaditeľky školy. 11 žiakom sme museli znížiť známku zo správania na 
2. stupeň a dvom na 3. stupeň. 

Tento školský rok nedostanú žiaci polročné vysvedčenia, ale iba výpis 
z triedneho výkazu. Keby však niektorí rodičia chceli mať pre svoje dieťa 
vysvedčenie, môžu o jeho vydanie písomne požiadať riaditeľstvo ZŠ. 

Do 2. polroku želám žiakov i zamestnancom školy veľa zdravia, síl 
a úspechov. Nech školský rok 2011/2012 skončí aspoň tak úspešne, ako 
ten predchádzajúci.

Mgr. Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ Stará Turá 

Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice decembra 2011 
do polovice januára 2012?
•	 Prvý deň vianočných prázdnin (23. 12.) deti absolvovali už tradičnú akciu 

plnú zábavných hier a súťaží Vianočný kapor, ktorá prebehla v miestnej 
plavárni.

•	 Prebehlo niekoľko výukových programov, pričom najväčší záujem zo 
strany ZŠ bol o zoznámenie sa s hracími konzolami.

•	 Otvorili sa 2 nové záujmové krúžky: Orientálne tance pod vedením 
Simony Pavlovičovej  a pohybovo-tanečný krúžok Žihadielka pre pred-
školákov, ktorý vedie Katka Vidová.

•	 V piatok 20. 1. sa uskutočnilo prvé riadne zasadanie Detského parlamentu 
mesta Stará Turá v tomto roku, na ktorom deti rokovali o svojich pripra-
vovaných aktivitách. Najviac času im zabrala organizácia Valentínskej 
diskotéky, súťaže IQ team II., Športového dňa, a tiež sľúbili pomoc pri 
organizovaní Dňa plného zábavy, ktorý sa uskutoční 3. 2. 2012 (polročné 
prázdniny).

Čo pripravujeme na február  2012?
•	 Polročné prázdniny 3. 2.: Deň plný zábavy

Počas prázdninového dňa sa deti ZŠ môžu zúčastniť celodenného marató-
nu hier a súťaží, ktoré organizujeme v tomto roku po prvýkrát. Finančne 
túto akciu podporili dievčatá zo SOŠ v Novom Meste nad Váhom, ktoré 
na ňu získali grant. Podrobnosti budú k dispozícii na webových stránkach 
CVČ a na plagátoch.

•	 Na 11. 2. pripravujeme v miestnej plavárni akciu pre rodičov s deťmi – 
Pláva celá rodina.

•	 V utorok 14. 2. sa organizačne podieľame na Valentínskej diskotéke, 
ktorú si zorganizoval Detský mestský parlament. Akcia prebehne v Klube 
3 od 16.00 hod. a deti sa okrem tanca môžu tešiť na hry a súťaže s valen-
tínskou tematikou.

•	 Deň 21. február bol vyhlásený UNESCOm za Medzinárodný deň ma-
terinského jazyka.
CVČ pri tejto príležitosti vyhlasuje zábavno-literárnu súťaž pre deti ZŠ 
a ich rodičov, prípadne starých rodičov pod názvom: „Kde sa stretli 
ô a ä?“ Úlohou rodín je vymyslieť čo najviac zmysluplných viet (minimál-
ne z piatich slov), v ktorých bude vždy zastúpené jedno slovo obsahujúce 
písmenko ô a jedno slovo s písmenkom ä. Slová s týmito písmenami sa 
nesmú opakovať vo viacerých vetách, môžu sa vyskytnúť iba raz. Takže 
milé rodinky a rodiny: venujte si štipku voľného času, dajte hlavy dohro-
mady, využite všetky dostupné zdroje, zopakujte si krásne, typické slo-

venské slová a vymyslite čo najviac vetičiek a viet. Vety na seba nemusia 
nadväzovať. Podmienky súťaže: 
– rodinný tím aspoň s jedným školopovinným dieťaťom
–  doručiť rodinný výtvor označený menom a triedou dieťaťa/detí, poč-

tom rodinných členom, ktorí sa na súťaži podieľali a telefónnym číslom 
do CVČ do 20. 2. 

Tešíme sa na všetky vety typu: „Mäso bolo všade vôkol nás“. 
Najúspešnejšia rodina bude ocenená peknou cenou.

•	 Pripomíname rodičom, že ešte vo februári priberáme do niektorých 
krúžkov nových členov. V prípade záujmu sa informujte priamo v CVČ. 

Čo sa často nestáva
Pred Vianocami sme vyhlásili pre deti súťaž Detský vianočný strom-

ček, výsledkom ktorej bolo, aby deti vyrobili/priniesli do CVČ vianočnú 
guľu, ktorú potom zavesili na borovicu pred budovou CVČ a ozdobili si 
tak vlastný vianočný stromček. Do súťaže sa zapojilo niekoľko desiatok 
detí a 1 neznámy darca. Položil igelitku s guľami pod stromček a prihovoril 
sa nám milým listom s prianím všetkého dobrého a s poznámkou, že i on 
by chcel prispieť k výzdobe stromčeka. Veľmi nás to prekvapilo a potešilo, 
pretože dnes nie je moderné „prispievať len tak“ a ešte k tomu anonymne. 
Preto dovoľte, aby som sa poďakovala touto cestou neznámemu darcovi 
a popriala mu, aby sa mu tento malý, ale veľmi pekný a dobrý skutok vrátil 
v tomto roku minimálne 100x.

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá
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Program Kina – Február 2012
MUŽI V NADĚJI Streda 1. februára o 1900 hod.
ČR/SR – česká komédia, ktorá ponúka niekoľko osvedčených rád, ako vniesť 
do monotónneho manželstva potrebné vzrušenie. V hlavných úlohách: B. 
Polívka, J. Macháček, S. Stašová, E. Kerekesová a P. Hřebíčková.
Vstupné: 2,- EUR 92 min., MP od 15 rokov

ARTUR ZACHRÁNI VIANOCE 5. februára o 1700 hod.
USA – animovaná rodinná komédia, ktorej základom je príbeh rodiny v 
znamení vianočnej klasiky – rodina v štádiu komickej nefunkčnosti a ne-
čakaný hrdina – Santov najmladší syn Artur. Jeho poslaním je doručiť po-
sledný vianočný darček na svete skôr, než začne svitať... Hrajú: J. McAvoy, 
H. Laurie, I. Staunton ... Slovenský dabing.
Vstupné: 2,20 EUR 98 min., Mládeži prístupný

POLNOC V PARÍŽI Streda 8. februára o 1900 hod.
USA – mladý pár prichádza do Paríža, kde by neznámy spisovateľ Gil chcel 
po svadbe ostať, jeho snúbenica Inez má však inú predstavu. Gil počas 
prechádzky nočným Parížom prehodnotí svoj život a zistí, že žije v ilúzii, 
ktorou niekedy ľudia trpia a myslí si, že život ostatných ľudí by bol pre 
neho oveľa lepší. Hrajú: O. Wilson, R. McAdams, C. Bruni a i. České titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 94 min., MP od 15 rokov

STROM ŽIVOTA Streda 15. februára o 1900  hod.
USA – veľkolepý epos Terrenca Malicka o hľadaní zmyslu života medzi 
dvoma brehmi rozumu a lásky, emócií a kamennej tváre, úzkosti a šťastia. 
Hrajú: B. Pitt, S. Penn, J. Chastain a i. České titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 138 min., MP od 15 rokov

MOJA KRÁSNA UČITEĽKA 22. februára o 1900  hod.
USA – Larry, chlapík v strednom veku, stratí prácu. Príde na to, že bez 
vzdelania dobrú prácu nezíska, preto sa rozhodne pre návrat do lavíc. V 
škole sa nečakane zamiluje do svojej učiteľky, ktorá rieši spory s manželom. 
Hrajú: T. Hanks, J. Roberts. České titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 98 min., MP od 12 rokov

MR. NICE Streda 29. februára o 1900  hod.
VB – skutočný príbeh Howarda Marksa, držiteľa diplomu z Oxfordu, ktorý 
sa stal v šesťdesiatych rokoch hlavným dovozcom marihuany vo Veľkej 
Británii. Stal sa bojovníkom za jej legalizáciu, vďaka čomu sa objavil aj 
na kandidátke do parlamentu. Hrajú: R. Ifans, Ch. Sevigny, D. Thewlis... 
České titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 121 min., MP od 15 rokov

DOM KULTÚRY JAVORINA

Nové knihy v mestskej knižnici
Beletria Brat, Roman: Miramar, s.r.o. • Gillerová, Katarína: Konečne sa 
rozhodni • Adlerová, Elizabeth: Noc v Malibu • Kučerová, Iva: Šiesta noc 
• Royová, Kristína: Staniša • Coddington, Andrea: Cudzia krv • Baričák, 
Pavel „Hirax“: Príbeh muža Detektívky Silva, Daniel: Zabijak sa vracia 
• Hargaš, Jano: Moja mafia • Dán, Dominik: Na podpätkoch Náučná 
literatúra Skalka, Ján: Základy PC, Windows a Office • Virapen, John: 
Kult liekov • Bednarič, Ján: Demitra 38 • Meier, Ralf: Cholesterol • Zittlau, 
Jörg: Liečivo ginkgo Detská literatúra Nagaj, Ondrej: Hádanky • 
Wilsonová, Jacqueline: Zlatíčka • Disney, Walt: Ratatouille. Dobrú chuť! 
• Brezina, Thomas: Noc chodiacich múmií • Pavlovič, Jozef: Putovanie 
so slovenčinou Detská náučná literatúra Farndon, John: Školská 
encyklopédia • Oliver, Martin: Úžasný film • Arnold, Nick: Šokujúca príroda

PRIPRAVUJEME
• 11. februára 2012 o 900 hod. – Kurz pletenia z pedigu. Pedig – prí-

rodný materiál vhodný pre výrobu košíkov, ošatiek, podnosov a ďalších 
dekoračných a úžitkových predmetov. Poplatok: 14,- EUR (materiál za-
hrnutý v cene).

• 3. marca 2012 – autobusový zájazd na Zimný štadión Pavla Demitru 
v Trenčíne na muzikál na ľade Popoluška. Najkrajší rozprávkový príbeh 
v podobe veľkovýpravnej muzikálovej show na ľade pre deti aj dospelých, 
v ktorom účinkujú herci, speváci a krasokorčuliari zo siedmich krajín 
a živé zvieratá. Účinkujú: Jiří Korn, Martin Dejdar, Sabina Laurinová, 
Josef Vojtek, Dana Morávková, Vlastimil Harapes, Leona Machálková, 
Hanka Křížková, Magda Malá a ďalší. Popolušku a princa naspievali 
Lucie Bílá a Ondřej Ruml. Poplatok: 27,- EUR (doprava + vstupné).

• 18. mája 2012 – autobusový zájazd do Incheba Expo Arény Bratislava na 
muzikál Děti ráje. Účinkujú: Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, Martin Zounar, 
Bořek Slezáček a mnoho ďalších skvelých hercov, spevákov a tanečníkov. 
Poplatok: 35,- EUR (doprava + vstupné).

• 31. mája 2012 – autobusový zájazd do Športovej haly Skalica na kon-
cert slávneho armádneho súboru Alexandrovci European tour 
2012. Podľa oficiálnych informácií od vedenia súboru pôjde o posledné 
vystúpenie do roku 2015. Opäť príde celý súbor s najlepšími ruskými 
spevákmi, sólistami, vynikajúcimi hudobníkmi i špičkovými tanečníkmi. 
Kvalitné a dokonale profesionálne spevácke, hudobné a tanečné výko-
ny spojuje skvelá choreografia, a to ako celok prináša neopakovateľný 
zážitok, ktorý nemožno napodobniť. Poplatok: 29,- EUR.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 

tel.: 7763366, e-mail: dkstaratura@zoznam.sk

Dom kultúry Javorina nadväzuje na tradíciu rezbárskej 
školy v Starej Turej a oznamuje, že vo februári 2012 otvára 
MALÚ REZBÁRSKU ŠKOLU. Záujemcovia budú mať 
možnosť vkĺznuť do tajov rezbárstva a objaviť krásu práce 
s drevom. Kurz trvá 4 mesiace, bližšie informácie získate 
v DK Javorina, tel. 0323/7763366.

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne pozýva na 
Kopaničiarsky ples 4. februára 2012.

Hudba: NON STOP Myjava, Vstupné: 11,50 EUR, v cene 
je večera, 1/2 l vína. Vstupenky si môžete zabezpečiť 

u E. Adámkovej, tel. 0908748983, alebo v Dome 
kultúry Javorina Stará Turá, tel. 032/7763366.

Vždy na začiatku zimného obdobia sa stáva aktuálnou otázkou 
to, ako vykurovať rodinné domy. A pri riešení tohto problému zo-
hrávajú hlavnú úlohu určite financie. Žiaľ, v posledných rokoch sa 
na vykurovanie využívajú aj odpadové plasty a rámy z vyradených 
okien. O likvidácií odpadov takýmto spôsobom sa napísalo veľa.

Treba si však uvedomiť, že pri výrobe plastov sa používajú 
stabilizátory, zmäkčovadlá, farbivá a iné prídavné látky. Tieto lát-
ky spolu s plastom pri zvýšenej teplote (horení) vytvárajú veľmi 
nebezpečné karcinogénne a mutagénne zlúčeniny, dostávajúce 
sa do tela vdychovaním. Sedimentáciou škodlivín a ich pôdnou 
absorpciou (viazaním) sa dostávajú tieto škodliviny aj do potra-
vinového reťazca, na konci ktorého je človek. V každom prípade 
plasty patria do separovaného zberu. 

Podobné nepriaznivé účinky má i spaľovanie rámov vyrade-
ných okien. Pri výrobe náterových hmôt sa, okrem iných prísad, 
používajú aj minerálne látky, ktoré sú v podstate kysličníky a sír-
niky ťažkých kovov. Pri ich spaľovaní vznikajú tiež karcinogénne 
a mutagénne látky s obsahom ťažkých kovov. V ostatnom čase sa 
zistilo, že v okolí kúrenísk býva zvýšený obsah obávaných dioxínov, 
ale aj zvýšený výskyt onkologických ochorení. Tieto nebezpečné 

látky sa dostávajú do tela vdychovaním alebo potravinovým reťazcom. 
Treba si uvedomiť, že likvidáciu rámov vyradených okien môže robiť 
len organizácia na technických zariadeniach, ktorá má na to povolenie.

V snahe navrátiť sa k pevným palivám (drevo, uhlie) treba dodržiavať 
pri ich spaľovaní optimálny technologický postup. Na začiatku sa zapaľuje 
menšie množstvo paliva, aby sa čím skôr zahrialo na zápalnú teplotu. Za 
dostatočného prístupu vzduchu je potom spaľovanie bez väčších problé-
mov. Spaliny by mali obsahovať malé množstvo vzdušného kyslíka, kys-
ličník uhličitý, vzdušný dusík, vodnú paru a malé množstvo kysličníka 
siričitého z palív obsahujúcich síru. 

Pri nedostatočnom prístupe vzduchu spaliny sú tmavej farby, ob-
sahujú nespálené časti paliva, sadze, nespálené horľaviny (uhľovodíky, 
decht) a kysličník uhoľnatý. Nedostatočné horenie je príčinou značných 
tepelných strát.

Pri nadbytočnom množstve vzduchu vznikajú tiež tepelné straty, lebo 
teplota v kúrenisku sa znižuje a spaliny obsahujú veľké množstvo vzduchu. 
Je potrebné, aby sa aj pri výrobe tepla v malých kúreniskách technológia 
spaľovania optimalizovala a maximálne sa zohľadnili ekologické a eko-
nomické požiadavky pri výrobe tepla týmto spôsobom. 

Ján LachoP
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Nebolo Ti dopriate s nami ďalej 
byť, nebolo lieku, aby si mohol 
žiť. Bolesťou unavený tíško si za-
spal, zanechal všetkých, čo si rád 
mal. Do neznámeho sveta odišiel 
si spať, zaplakal každý, kto Ťa 
mal rád. Na manžela, otca a sta-

rého otca Ivana BIESA s láskou spomínajú man-
želka, syn, dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

•
Už niet návratu ani nádeje, len cestička k hrobu 
nás k tebe zavedie. S tichou spomienkou k Tvojmu 
hrobu chodíme a pri plamienku sviečky na Teba 
myslíme, kyticu kvetov do vázy na pamiatku vlo-
žíme. Dňa 26.11.2011 uplynulo 18 rokov, čo nás 
opustila naša dcéra Miroslava DRŽÍKOVÁ.

S láskou na teba spomíname 
všetci čo sme Ťa mali radi

•
Dňa 29.1.2012 uplynuli 2 roky, čo nás opustila naša 
mama, stará mama a prastará mama Božena 
KRÚPOVÁ z Paprade a 15.10.2011 uplynulo 19 ro-
kov, čo nás opustil náš otec, dedko a pradedko 
Ján KRÚPA.

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku

•
Už nevidíš slnko a krásny deň, 
na Turanskom cintoríne snívaš 
svoj večný sen. Už niet návratu, 
ani nádeje, len cesta k hrobu nás 
k Tebe zavedie. V neznámy svet 
odišiel si spať, zaplakal každý, 
kto Ťa mal rád. Odišiel si od nás, 

my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali. Dňa 5.2.2012 si pripomí-
name 1. výročie smrti nášho milovaného manžela 
a otca Vendelína JURÁŇA.

S láskou spomína smútiaca rodina

•
Čas plynie, no bolesť zostáva. 
Každý, kto Ťa v srdci má s láskou 
na Teba spomína. Dňa 9.2.2012 
uplynie rok, čo nás vo veku 87 ro-
kov navždy opustila naša man-
želka, matka, babička, prababička 
a sestra Anna VOLÁROVÁ.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

•
Dňa 9.2.2012 uplynie 5 rokov, 
čo nás opustila moja manželka, 
naša mami a babička Filka 
MELIŠOVÁ. Odišla tíško, nie je 
medzi nami, ale v našich srdciach 
stále žije s nami.

Spomínajú manžel 
a deti Slavka a Janko s rodinou

•
Tak náhle odišla duša Tvoja, ne-
stihol si povedať ani zbohom, 
rodina moja. Dňa 11.2.2012 uply-
nulo 6 rokov, čo nás navždy opus-
til náš brat, švagor, priateľ a ujco 
Vladislav KUBEČKA. Kto ste 
ho poznali, spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

Kto v srdciach žije, neumiera. Dňa 
10.2.2012 si pripomenieme 
20. výročie úmrtia nášho man-
žela, otca, starého otca Jozefa 
MORAVČÍKA.

S láskou a úctou spomína 
manželka a deti s rodinami

•
Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých a všetko, čo 
si mal rád. So smútkom v srdci 
si 17.3.2012 pripomenieme 5. vý-
ročie, kedy nás opustil náš otec 
a dedo František NAVRÁTIL.

S láskou spomínajú deti Vladka, 
Monika, Gabika s rodinami, syn Vlasto s priateľkou, 
vnúčence Michal, Roman, Bibiána, Vladka a Paťko

•
Dňa 23. decembra 2011 nás na-
vždy opustil milovaný otec, man-
žel, starý otec Ing. Pavel 
ZMEKO. Ďakujeme príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí ho 
odprevadili na jeho poslednej 
ceste v Dome smútku v Krajnom.

S láskou spomína smútiaca manželka 
a synovia s rodinami

•
Nebolo mi dopriate s Vami ďalej 
byť, nebolo lieku, aby som mohla 
žiť. Neplačte a nechajte ma kľud-
ne spať, i bez sĺz je možno spo-
mínať. Dňa 9. januára 2012 nás 
navždy opustila vo veku 73 rokov 
Mária DURCOVÁ. Touto cestou 

ďakujeme všetkým za dôstojnú rozlúčku, kvetinové 
dary a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť 
náš žiaľ. Veľká vďaka patrí pani Majke Hornáčkovej 
a Olinke Kýškovej za ochotu a pomoc v ťažkej 
chvíli.

S láskou spomínajú smútiace deti, vnúčatá, 
sestra a brat s rodinami a ostatní príbuzní

•
Aj keď Vám 
hviezdy presta-
li svietiť a slnko 
hriať, tí čo Vás 
mali radi, ne-
prestanú nikdy 
na Vás spomí-

nať. Dňa 9.2.2012 si pripomíname 1. výročie 
úmrtia našej mamičky Emílie MEDŇANSKEJ. 
Zároveň si 22.5.2012 budeme pripomínať 10. vý-
ročie úmrtia nášho otca a dedka Michala 
MEDŇANSKÉHO.

S láskou a úctou spomínajú dcéry, 
vnúčatá a pravnúčatá

•
Čas plynie, ale bolesť v srdci zo-
stáva. Dňa 15.2.2012 bude tomu 
rok, čo nás navždy opustil môj 
manžel, otec a dedko Michal 
FRAŇO.

S láskou a úctou spomína 
manželka a celá rodina

Tak rýchlo mi osud život vzal, ani 
mi ruku nepodal, nemusel taký 
krutý byť, veď som bol mladý 
a veľmi som chcel žiť. Dňa 9. ja-
nuára 2012 nás navždy opustil 
vo veku 30 rokov Radovan 
VISKUP.
S láskou spomínajú mama, brat so 

sestrou a ostatná rodina

•
Ďakujeme príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našou mamou, babkou a pra-
babkou Zuzanou DRŽÍKOVOU, 
ktorá nás opustila 14. januára 
2012 vo veku 87 rokov. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové 

dary. Taktiež ďakujeme pani Michalcovej 
a Adamusovej za dôstojnú rozlúčku.

Deti s rodinami a smútiaca rodina

Matričné okienko

Vítame bábätká

Nina Bartalová, Patrik Žák, Thomas 

Galandák, Viktória Heráková, Sylvia 

Ridzoňová, Lukáš Štefík, Lea Kubinová

Idú spoločným životom

Ján Sadloň zo Starej Turej a Anna 

Mikudíková zo Starej Turej, Lukáš Černák 

z Vaďoviec a Katarína Sluková zo Starej 

Turej, Bc. Milan Chvíla z Nového Mesta nad 

Váhom a Ing. Zuzana Straková zo Starej 

Turej

Posledné rozlúčky

Ing. Pavol Zmeko, Viliam Matuška, Irena 

Malíková, Mária Durcová, Radovan Viskup

Zoznam jubilantov za 
mesiac FEBRUÁR 2012

Emília Majtánová, Štefan Švrčič, Alžbeta 

Pribišová, Ján Janso, Alžbeta Volárová, 

Milan Pleško, Emil Klementovič, Libuša 

Ševcechová, Emil Herák, Zuzana 

Stančíková, Bohumil Trúsik, Ida Juráňová, 

Valéria Pavlovičová, Mária Ježová, Anna 

Kostelná, Ján Ťažký, Mária Šurinová, 

Ľudmila Matušíková, Juliana Magyarová, 

Emília Kotulová, Emília Srnánková, Oľga 

Hudcovicová, Emília Klačková, Anna 

Ammerová, Štefan Klč
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ALWINA HESSE
(13.6.1879 Sliezsko – 15.3.1952 Stará Turá)
Staroturianska diakonisa nemeckej národnosti, 
vrchná sestra – liečiteľka v nemocničke Modrého 
kríža. Budúci mesiac uplynie šesťdesiat rokov od jej úmrtia.

Budeme sa držať tu uvedenou múdrosťou výroku Marka Tulia 
Cicera, rímskeho politika a filozofa, a preto pripomeniem našim čita-
teľom jednu našu vzácnu osobnosť, Alwínu Hesse. V tomto  skrátenom 
životopise zámerne ponechávam niektoré pôvodné formulácie viet, tak, 
ako ich použila sama autorka, sestra Marta Hlubocká, aby som dodržal 
navodenie dobového koloritu. Životopis bol uverejnený pri stom výročí 
narodenia sestry Alwíny Hesse. 

Kristína Royová pri rozširovaní svojej práce videla potrebu nielen 
šíriť evanjelium, ale pomôcť nášmu ľudu aj v telesnej biede. Po mnohých 
modlitbách dal Duch Svätý vnuknutie sestre Kristíne vybudovať po-
dobné zariadenie, aké videla, keď navštívila vo Friedenshorte v Sliezsku 
sestru Evu Thiele – Wincklerovú a jej diakonský ústav a s ktorou sa 
radila, ako pokračovať v práci. Keď r. 1912 na Starej Turej postavili 
nemocničku, táto ju poctila svojou prítomnosťou a priviedla na Starú 
Turú ako poradkyňu skúsenú sestru Alwínu Hesse, ktorá pochádzala 
zo šľachtického rodu.

Alwína Hesse bola skromná služobnica Pánova. O sebe nikdy nič 
nevravela. Slúžila ľuďom. Nepýtala sa kto je, či priateľ, či nepriateľ, či je 
evanjelik a či katolík, koľko je hodín, alebo aký je deň. Preto pán Ježiš 
jej prácu požehnával a jej modlitby vypočul. Dnes si pripomeňme iba 
malý zlomok z toho, čo Pán Ježiš skrze ňu vykonal a čo bola skutočná 
pravda. Jedna sestra spomína: Bola som asi dvanásťročná, keď náš asi 
dvadsaťročný sused, Milan Mateják, veľmi vážne ochorel. Tunajší lekár 
MuDr. Kaiser si nevedel rady a pozval si kolegov z Nového Mesta n. 
V. a Myjavy. Títo traja lekári odišli v beznádeji a napokon nedávali mu 
viac ako 48 hodín života. Keď odišli, najbližší sa nad ním rozplakali. 
Matka v zúfalstve išla do Útulne hľadať pomoc k s. Alwíne. Táto ju utešila 
a prišla k synovi, kde sa pri ňom spoločne na kolenách obe pomodlili. 
Po modlitbe vyzvala rodičov, aby na záhrade z väčšej hĺbky vykopali 
mŕtvu zem, ktorá nebude zakontaminovaná hnojom. V zápätí vybrala 
z nej kamene, namočila ju a zabalila do nej chorého syna Milana. Do 
týždňa začala nemoc ustupovať, chorý sa uzdravoval a po čase celkom 
vyzdravel. Tu treba dodať, že patričný lekár začal robiť s. Alwíne pre-
kážky, ako, aby ju nevyhľadávali a pod. 

Iný prípad: jeden muž stredných rokov, menom Anton spomína, že 
keby nie s. Alwíny, nie je už medzi nami. Ako malý, trojročný chlapec, 
strhol na seba konvu vrelej čiernej kávy a obaril sa. Matka rýchlo bežala 
k lekárovi a ten po vyšetrení sa vyjadril, že je to obarenie tretieho stupňa 
a že to chlapec neprežije! Zúfalá matka zaniesla chlapca do Útulne k s. 
Alwíne. I keď sama bola katolíčka, vedela, že sa chlapca ujme. Ponechali 
si ho v nemocnici. Chlapec sa napokon uzdravil a vrátili ho k matke 
zdravého. V zrelom živote bol výborný muzikant a konštruktér bývalej 
Chirany, k.p.

Pani Uhlíkovej vyše jednoročný syn Ľubko ochorel. Dostal vysoké 
teploty a len na jednom mieste na tváričke mu bolo vidno jednu osýpku. 
Matka vedela, že je zle, preto ho vzala k lekárovi. Ten mu predpísal lieky, 
ktoré viac dní nezabrali. Ľubko bol stále rozpálený a osýpky nie a nie 
vyraziť von. Matka preto s ním zašla k s. Alwíne. Tá kázala prichystať 
horúcu vodu takú, aká sa dala vydržať a v nej namočené a vyžmýkané 
obklady prikladala Ľubkovi na hrdielko každých päť minút. S. Alwína 
to robila čo najrýchlejšie. Keď prešlo asi 20-25 minút osýpky vyrazili 
von, dieťa sa vysypalo a tým bolo zachránené. Ľubko donedávna žil 
v Bratislave, dnes je už po smrti. 

Stávalo sa tiež, že poslali zo štátnej nemocnice pacientov domov, 
že im nieto pomoci, len zomrieť. Rodina takýchto doviezla nie domov, 
ale do našej nemocničky a tam nezomreli, ale sa vyliečili. Boli to napr. 
p. Koštial a p. Durec. Dalo by sa rozprávať o mnohých ďalších. Tieto 
prípady sa nezapisovali tu na zemi, ale v nebesiach. Sú to len odrobinky 
z tej veľkej lásky Božej, ktorú dostalo naše mestečko.

Sestra Alwína mnohoráz prešla pešo naše okolie krížom-krážom, 
cez deň i v noci. Keď pre starobu a slabosť nemohla chodiť pešo za cho-
rými, vo svojej pokore nepohŕdla žiadnym dopravným prostriedkom, 
ani vozom na hnoj, ktorý ťahali kravičky, na ktorom na slame sedela. 
Keď si premietneme, že pochádzala zo šľachtického rodu, vidno, že jej 
pokora bola skutočná a úprimná.

Bola Nemka a preto i jej výslovnosť nebola čisto slovenská. Nikdy to 
nezaprela, myslela nemecky, hovorila slovensky. Niekedy hovorila ne-
meckým slovosledom a vyznievalo to smiešne. Žila tu na zemi pokorná, 
tichá, skromná, ktorá bola vždy pripravená slúžiť druhým. Nikdy ste pri 
nej nezbadali, že ju obťažujete. Vedela vždy pomôcť, potešiť, poradiť. 
Ľudia ju vyhľadávali a o jej pomoc prosili. Bolo málo nocí, čo by ich 
bola spala celé a tak i jej telo trpelo. Nikdy sa nežalovala.

Ako ticho žila, tak tichúčko odišla k svojmu Pánovi. Opatrovala ju 
rovnako stará, ale ešte čulá, Maryška Kýšková. Zostalo tu po nej pôso-
benie lásky, ktorá bola vzácne nezištná: dávala a nič nežiadala. Zomrela 
15.marca 1952, keď ju Pán Ježiš zavolal domov do nebies. Nikdy pred-
tým nezvonili zvony na katolíckej veži evanjelikovi na pohrebe. Bolo 
to z úcty za jej lásku, ktorú prinášala všetkým ľuďom.

Podľa: M. Hlubocká: Spomienka k stému výročiu sestry diakonky Alwíny Hesse, 
upravil Gustáv Rumánek

MOŽNOSTI ŠTÚDIA V SOŠ STARÁ TURÁ
ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

- 2675 6 elektrotechnika so zameraním na
• počítačové systémy
• priemyselnú informatiku
• oznamovaciu techniku
• prístrojové a zdravotnícke zariadenia
• televíznu a komunikačnú techniku

- 2694 6  informačné a sieťové technológie 
(elektrotechnický odbor)
• elektrotechnika, elektronika
• informačné technológie
• počítačové systémy 

Absolventi získajú maturitné vysvedčenie

ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA
- 2682 4 mechanik počítačových sietí (elektrotechnický odbor)
- 2411 4 mechanik nastavovač (strojársky odbor)
- 3447 4  grafik digitálnych médií  (polygrafický odbor) 

NOVINKA

Absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list

UČEBNÉ ODBORY
- 2683 2 elektromechanik (elektrotechnický odbor)
- 2433 2 obrábač kovov (strojársky odbor)

Absolventi získajú výučný list, možnosť pokračovať 
v nadstavbovom štúdiu a dorobiť maturitu (2 roky)

ĎALŠIE MOŽNOSTI V PRIEBEHU ŠTÚDIA
• získanie osvedčenia o 

elektrotechnickej  spôsobilosti 
podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

• CISCO Networking Academy 
program

• Mikrosoft IT Academy
• Lego RoboLab („počítačové“ 

LEGO)
• výučba „inteligentnej“ 

elektroinštalácie (sponzorská 
firma ABB)

• možnosti športového vyžitia 
(športová hala, krytá plaváreň)

• krúžková činnosť
• účasť v súťažiach (ZENIT 

v elektro., stroj. a programovaní, 
SOČ, olympiády), športové 
súťaže,

• výmenné pobyty študentov 
v Anglicku

• výučba fotovoltiky (výroba el. 
energie zo Slnka)

Ubytovanie v školskom internáte za 18,- EUR mesačne 
a celodenná strava 2,52 EUR.

DNI OTVORENÝCH DVERÍ – každý utorok alebo iný termín 
(po telefonickej dohode na tel. 0905 647 874)

Kontakt: Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá
tel. 032/776 30 77, e-mail: office@sosst.sk, www.sosst.sk

Ing. Milan Duroška, riaditeľ SOŠ Stará Turá
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Krajské kolo súťaže ZENIT 2011 v elektronike v SOŠ Stará Turá
V dňoch 8. a 9. decembra 2011 sa 
uskutočnilo v SOŠ Stará Turá krajské kolo 
súťaže praktickej zručnosti v elektrotech-
nike „ZENIT 2011“ pod záštitou Krajského 
centra voľného času v Trenčíne.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
A –  odbory priemyslovácke + gymnáziá,
B –  učebné a študijné odbory SOU.

Spolu v  oboch kategóriách súťažilo 
32 študentov so zameraním na elektrotech-
niku zo škôl v pôsobnosti TSK. Súťažiaci 
riešia úlohy teoretickej a grafickej časti. V te-
oretickej odpovedali formou testu na 30 otá-
zok z oblasti elektroniky a v praktickej časti 
realizovali zapojenie generátora s mikropro-
cesorom. Podľa predloženej schémy zapo-
jenia museli súťažiaci navrhnúť plošný spoj  
- ručne alebo pomocou počítača, potom 
zrealizovali jeho výrobu (vyleptanie), osadili 
ho elektronickými súčiastkami, zaspájkovali 
a museli predviesť jeho funkčnosť. Komisia 
zhodnotila všetky tieto činnosti a ten, ktorý 
získal najviac bodov z oboch častí zadania, 
zvíťazil. 

Priestory, vybavenosť školy a samotnú 
súťaž si pozreli zástupcovia jednotlivých škôl. 

Prizvaný bol i predstaviteľ zo Slovenského 
zväzu elektrotechnického priemyslu a ria-
diteľ firmy LEONI CABLE Slovakia v Starej 
Turej Ing. Július Homola, zástupca firmy 
ABB p. Kukučka. Tieto firmy aj sponzorsky 

prispeli na odmeny žiakov umiestnených na 
prvých troch miestach v oboch kategóriách 
súťaže.

Na úspešnom priebehu súťaže sa podie-
ľali i firmy GM elektronic Skalica prípravou 
materiálu, súčiastok a vecnými cenami pre 
súťažiacich. Uznanie si zaslúžia i jednotliví 
vyučujúci SOŠ Stará Turá, ktorí dlhé roky or-
ganizujú, zabezpečujú a starajú  sa o zdarný 
priebeh tejto súťaže v našom kraji.

Prví dvaja súťažiaci z oboch kategórií po-
stupujú do celoštátneho kola súťaže,  ktorá 
sa bude konať v Košiciach.

Výsledky súťaže:
kat. A: 1. Martin Valášek, SOŠ Stará Turá
2. Michal Pipíška, SOŠ Handlová,
3. Kristián Huber, SPŠ Dubnica n.V.
kat. B: 1. Patrik Predný, SOŠ Stará Turá
2. Juraj Repčík, SOŠ Stará Turá
3. Patrik Beňo, SOŠ Nové Mesto n.V.

Na záver všetkým prítomným poďakoval 
riaditeľ SOŠ Stará Turá Ing. Milan Duroška 
za korektný prístup a hladký priebeh súťaže. 
Postupujúcim želal, aby úspešne reprezen-
tovali Trenčiansky kraj v celoštátnom kole 
súťaže ZENIT. SOŠ Stará Turá

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
1. Zápis pre obidva objekty MŠ Hurbanova Stará Turá prebieha na 

Hurbanovej ulici č. 153 – u riaditeľky MŠ  od 7.00 do 15.00 h v urče-
nom termíne vždy od pondelka do stredy.  Pre tento rok od 13.2.2012 
do 15.2.2011 a od 20.2.2012 do 22.2.2012.

2. Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástup-
cu, ktorú pri zápise  predloží zákonný zástupca spolu s potvrdením 
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast 
zákonného zástupcu riaditeľke školy.

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

4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zá-
konný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom 
stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. 
Ak sa jedná o dieťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo 
telesným) rozhoduje riaditeľ o prijatí po vyjadrení príslušného od-
borného lekára.

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

6. Pred zápisom majú rodičia možnosť oboznámiť sa s MŠ formou „Dňa 
otvorených dverí“ – 7. 2. 2012 – MŠ Hurbanova 153 a 8. 2. 2012 – 
MŠ Hurbanova 142 a vzorové tlačivo „Žiadosti o prijatie“ si môžete 
stiahnuť na internetovej stránke www.msstaratura.sk v časti tlačivá 
alebo aktuality.

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

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

9. Prednostne sa prijímajú deti staršie, to znamená nad tri roky, pri-
hlásené na celodenný pobyt.

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

11. Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádz-
ku  predchádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ. 
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží zákon-

ný zástupca riaditeľovi MŠ spravidla do 15. apríla  kalendárneho roka. 
12. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené 

vhodné materiálne, personálne a iné podmienky a dosahujú požadova-
nú 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.

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

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ si príde zákon-
ný zástupca osobne prevziať do konca marca 2012.

MŠ Stará Turá

BURZA jarno-letného detského ošatenia

Materské centrum Žabka Stará Turá Vás pozýva na Burzu 
jarno-letného detského ošatenia a potrieb pre deti v dňoch 
23. a 24. 3. 2012. Bližšie informácie získate u členiek 
materského centra, na www.mczabka.sk, na vývesných 
letáčikoch a v budúcom čísle Staroturianskeho spravodajcu.

Martin Valášek, SOŠ Stará Turá
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Medzi ocenenými 
osobnosťami Podjavoriny 
aj Staroturanci

V nedeľu 22. januára sa 
v Mestskom kultúrnom stredis-
ku v Novom Meste nad Váhom 
uskutočnila jubilejná pätnásta 
tradičná slávnosť Podjavoriny, 
nazvaná Javorina, Javorina... 
Každoročne tu oceňujú význam-
né osobnosti a kvalitné produk-
ty, ktoré robia podjavorinskému 
kraju v širokom povedomí verej-
nosti dobré meno, reprezentujú 
a zviditeľňujú náš kraj. 

Na návrh primátora mesta 
Stará Turá Ing. Jána Kišša boli 
medzi ocenenými významnými 
osobnosťami Podjavoriny aj dva-
ja Staroturanci. 

Z rúk primátora Nového 
Mesta nad Váhom Ing. 
Trstenského prevzali toto ocene-
nie Mgr. Miroslava Lacová, vý-
tvarná pedagogička zo Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej, za 
úspešnú pedagogicko-výchov-
nú prácu a Ing. Dušan Fridrich, 
bývalý pracovník Chirany Stará 
Turá, potom Premagasu a  ne-
skôr Elsteru, s. r. o., za úspešnú 
vývojovú a riadiacu prácu v ob-
lasti meracej techniky. 

Ing. Dušan FrIDrIch
Do práce v  koncernovom 

podniku Chirana Stará Turá  na-
stúpil v roku 1971 ako vývojový 
pracovník. Krátko po nástupe do 
vývojovej konštrukcie sa začal 
venovať vývoju meracej techniky 
a aplikácii elektroniky v odbore 
mechanických meracích prístro-
jov. Skonštruoval prvý českoslo-
venský elektronický merač tepla, 

prepočítavač plynu, podieľal sa 
na vývoji potravinárskych me-
radiel, vodomerov, tlakomerov 
a diaľkových prenosov. Aktívne 
vystupoval za zachovanie oboru 
meracej techniky vo výrobnom 
programe Chirany a svojimi ak-
tivitami v úspešných exportoch 
meracej techniky pomohol za-
brániť plánovanému zrušeniu 
výroby meradiel v Starej Turej. 
Je autorom a spoluautorom via-
cerých patentov. V  roku 1983 
sa stal vedúcim odboru vývoja 
meracej techniky, v roku 1987 
vedúcim Odboru rozvoja vedy 
a techniky koncernu Chirana.

Po roku 1989 sa stáva riadi-
teľom koncernového podniku 
Chirana Stará Turá a  po jeho 
integrácii do koncernu Chirana 
– Prema technickým riaditeľom 
koncernu. Aktívne hľadá mož-
nosť kapitálového prepojenia pre 
vodomery a  plynomery a  pri-
pravuje podmienky pre vstup 
zahraničného kapitálu do tých-
to oborov. Od roku 1992 je jeho 
meno spojené so vznikom samo-
statného podniku PREMAGAS, 
s. r. o., orientovaného na výrobu 
meracích prístrojov na meranie 
spotreby plynu. Jeho vízia „Byť 
významným výrobcom meracej 
techniky a urobiť zo Starej Turej 
centrum výroby meracej tech-
niky známe na celom svete“ sa 
začala napĺňať.

 Od vzniku samostatnej fir-
my Premagas, s. r. o., podnik 
patrí k  ekonomicky stabilným 
firmám s vysokou rentabilitou 

a  jeho výroba je exportovaná 
do veľkej väčšiny štátov sveta. 
Firma, ktorú vedie je význam-
ným zamestnávateľom v podja-
vorinskom kraji. V roku 2006 sa 
rozširuje podnik o nové výrob-
né haly pre výrobu vodomerov 
a meno Premagas sa stáva pre 
rozrastajúcu sa výrobu a  roz-
širujúci sa sortiment priúzke. 
Firma mení meno na ELSTER, 
s. r. o. Objem výroby sa rozrastá 
a  dosahuje  obratu 100 miliónov 
EUR v roku 2011. Naďalej upev-
ňuje dobré meno firmy Elster 
– Premagas, pripravuje plány 
na ďalšie rozšírenie výrobných 
priestorov, modernizujú sa vý-
robné linky.

Na vrchole rozvoja firmy 
vo veku 62 rokov sa rozhoduje 
odstúpiť z pozície konateľa, pre-
necháva miesto nastupujúcej 
generácii a pokračuje vo funk-
cii poradcu manažmentu Elster 
Group, kde rieši operatívne 
situácie v  rámci skupiny ako 
manažér výroby elektrome-
rov v Moskve, zúčastňuje sa na 
reštrukturalizačných projektoch 
v Starej Turej i v iných krajinách 
do dnešných dní. 

Mgr. MIroslava lacová
Po úspešnom ukončení 

Pedagogickej fakulty v  Nitre 
začala v  roku 1992 pracovať 
ako pedagóg výtvarného od-
boru v  ZUŠ Stará Turá. Od 
začiatku jej pedagogickej pra-
xe sa stal odbor mimoriadne 
úspešný. Vďaka svedomitému 
a  odbornému prístupu učiteľ-
ky dosahujú žiaci jej triedy mi-
moriadne výsledky na našich, 
ale vo veľkej miere i zahranič-
ných výtvarných súťažiach. Za 
existencie odboru sa umiestnili 

na súťažiach v Japonsku, Číne, 
Bulharsku, Egypte, Izraeli, 
Španielsku, Nemecku, Poľsku, 
Maďarsku, Macedónsku, Česku 
či na Malorke. Za úspešnú re-
prezentáciu Slovenska a mimo-
riadne úspechy boli žiaci trikrát 
odmenení Krajským školským 
úradom v  Trenčíne ocenením 
– Talent Trenčianskeho kraja. 
Mgr. Miroslava Lacová bola 
v rámci vyhodnotenia v rokoch 
2007, 2009 a 2011 poctená ohod-
notením Vynikajúci pedagóg 
Trenčianskeho kraja.

Na Fóre pedagogiky 
v Bratislave získali žiaci, ako i ich 
pedagóg ocenenie – Diplom za 
vynikajúce výsledky pri repre-
zentácii SR na medzinárodných 
súťažiach. Medzi najväčšie oce-
nenie žiačky školy je ocenenie 
Pamätný list sv. Gorazda. 

V roku 2007 prevzala Mgr. 
Lacová z rúk ministra školstva 
Ďakovný list za úspešnú peda-
gogicko-výchovnú prácu v ume-
leckom školstve a mimoriadne 
výsledky medzinárodného výz-
namu šíriace dobré meno škol-
stva SR v zahraničí.

Nemalé zásluhy má vyučujú-
ca na spolupráci s nórskym na-
dačným hnutím „Na vlastných 
nohách“, ktorého je celosloven-
ským koordinátorom a v roku 
2011 bola v Národnom divadle 
v Prahe nominovaná na cenu za 
dlhoročnú aktívnu prácu v hnutí 
a jej morálny vzor.

Veľkým osobným úspechom 
Mgr. Lacovej a  jej žiakov bolo 
odovzdanie inkubátora tren-
čianskej nemocnici v  hodnote 
700 000 Kč za aktívnu činnosť 
v hnutí „Na vlastných nohách.“

Lívia Boorová

Mgr. Lacová a Ing. Fridrich

ocenené osobnosti Podjavoriny
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Tradícia môže pokračovať 
alebo Trojkráľový 
basketbalový turnaj

Po ročnej prestávke spôsobenej účasťou troch družstiev na 
medzinárodnom turnaji Lundaspelen náš klub opäť začiatkom 
Nového roku zorganizoval basketbalový turnaj, tentoraz pre mlad-
šie žiačky, teda dievčatá narodené v roku 1999 a mladšie. Nakoľko 
sa konal v dňoch 5. – 7.1.2012, celkom právom dostal prívlastok 
„TROJKRÁĽOVÝ“.

Azda jediná chyba bola v tom, že sa nám ani do poslednej chví-
le nepodarilo zohnať šiesteho do partie, takže turnaj sa uskutočnil 
s piatimi prihlásenými družstvami. Z východného Slovenska k nám 
prišli už tradiční partneri Abovia a Union Košice a ako nováčik 
k nim pribudol Bardejov. Západné Slovensko zastupovala Nitra 
a domáce dievčatá.

Už po prvých zápasoch sa dalo očakávať, kto bude celkovým 
víťazom turnaja. Dievčatá Nitry, ktoré boli v našej hale v turnajo-
vom termíne na sústredení aj s hráčkami narodenými v roku 1998, 
nedali hneď v dvoch úvodných zápasoch proti Unionu a nášmu 
družstvu žiadnu šancu na zapochybovanie. Na protest Abovie však 
Nitra hrala len mimo súťaž.

Našim dievčatám na tom nezáležalo. Potrebovali sme hrať aj 
ťažké zápasy a potrebovali sme konfrontovať hru s družstvami z vý-
chodu, nakoľko finálový turnaj o Majstra SR sa blíži a s týmito druž-
stvami nemáme pre systém súťaže s akým sa táto veková kategória 
hrá a vzdialenosť, odohratý túto sezónu ani jeden zápas.

Union dievčatá zvládli bez problémov a potom prišiel na rad 
Bardejov. Nováčik na našom turnaji a nováčik aj pre naše dievčatá 
prekvapil dokonalo. V podstate s jednou veľmi kvalitnou hráčkou 
Bardejov naše dievčatá porazil o 3 body. Druhé košické družstvo 
sme ale tiež porazili, a tak sme na turnaji obsadili druhé miesto za 
Bardejovom.

Ako čerešnička na torte bol zápas výberu Východu proti výberu 
Západu. Celý sa niesol v duchu exhibície a po predĺžení ho napokon 
vyhral Západ. Dievčatá si tak vyskúšali opäť niečo nové a určite to 
prispelo i k lepšiemu zblíženiu sa so súperom.

Výsledky turnaja:
Union Košice – UKF Nitra 10 : 87
UKF Nitra – MBK Stará Turá 77 : 40
Union Košice – MBK Stará Turá 37 : 97
Abovia Košice – BKM Bardejov 33 : 74
UKF Nitra – Abovia Košice 108 : 31
MBK Stará Turá – BKM Bardejov 51 : 54
Abovia Košice – Union Košice 74 : 35
BKM Bardejov – UKF Nitra 22 : 64
výber Západ – výber Východ 80 : 78 po predĺžení
BKM Bardejov – Union Košice 52 : 41
MBK Stará Turá – Abovia Košice 64 : 34

Konečné poradie:
Celkovým víťazom turnaja sa stalo družstvo Nitry. Nakoľko ale 

v ich družstve hralo päť dievčat ročníka narodenia 1998, usporia-
datelia sa rozhodli udeliť prvé miesta dve.

1. BKM Junior UKF Nitra
1. BKM ZŠ Vinbarg Bardejov
2. MBK Stará Turá
3. ŠŠK Abovia 96 Košice
4. ŠŠK Union Press Košice MBK Stará Turá

Zimná chata Donovaly
Sú tu opäť zimné prázdniny 

a okolo nás skoro žiadny sneh. Akosi 
sa nám vyhýba, tak musíme chodiť 
za  ním my. Ani tohto roku to nebo-
lo inak. Prvé padajúce vločky, ktoré 
vytvorili snehovú prikrývku vyhnali 
von všetkých. Niektorí hneď stavali 
pred svojim domom snehuliakov, či 
iné výtvory. Vytiahli si sane a šli si 
užiť prvý sneh.

Ani my, miestni pathfinderi,  
sme nezaháľali, a preto sme zorgani-
zovali zimnú chatu  na Donovaloch 
pre deti z  nášho mesta. Tentoraz 
sme ho nazvali Hrdinovia a génio-
via. Snehu bolo až po kolená. Každé 
ráno pri speve a čítaní príbehov zo 
života sme uvažovali nad hrdinami 
a  osobnými víťazstvami jednotli-
vých postáv. Po reflexii sme zhod-
notili, že život je príliš krátky na to, 
aby sme si ho zničili cigaretami, al-
koholom, podvodmi, či inými veca-
mi, ktoré nám potom ničia spánok.

Spoločenské hry ako sú aktivi-
ty, dostihy, turnaje v hokeji či v stol-

nom tenise boli denným zabávačom 
všetkých. Doobeda aj poobede sme 
sa chodili sánkovať, lyžovať, snow-
boardovať, či guľovať. Nechýbala ani 
zimná olympiáda, kde sme skúša-
li svoje sily a bojovali  proti iným 
družinám. Nočná hra v snehu po 
kolenách stála za to, ale nás vysili-
la, pretože sa nedalo v tom snehu 
utekať. Mnohí z lyžiarov chodili na 
nočné lyžovanie a vracali sa šťastní 
a unavení. Medzi nami boli štyria 
oslávenci, ktorým sme popriali všet-
ko najlepšie k narodeninám a pri 
malom občerstvení sme sa hrali hru 
kufor. Občas nám vypadol elektric-
ký prúd a to ste mali vidieť tú radosť 
a krik. Nadšenie sa roznieslo po cha-
te a decká sa hrali schovávačku. Aj 
rozprávanie pri sviečkach bolo veľ-
mi pekné. Po večeroch sme si pozre-
li filmy o svetových hrdinoch, ktorí 
dosiahli zmeny nielen vo vlastných 
životoch, ale aj vo svojom okolí ako 
napr. Gandhi alebo Matka Tereza. 
Najkrajším spestrením v  tomto 

období zimy sú stavby, ktoré ľudia 
vytvoria zo snehu. My sme sa o to 
pokúsili tiež. Postavili sme pred cha-
tou veľké auto, obrovského krokodí-
la, chrám, pyramídu, či Noemovu 
archu. Nechýbal ani snehuliak, tunel 
a iné stavby. Čas tak rýchlo uplynul 
a bol tu koniec našej zimnej chaty. 
No  musím vám povedať, že sa nám 
domov nechcelo. Cestou domov 
sme zistili, že na západe nie je sneh, 
a tak sme nostalgicky spomínali na 
krajinu, odkiaľ sme práve prišli.

Sme vďační Pánu Bohu, že sa 
nikomu  nič nestalo, a  že sme sa 
v zdraví vrátili domov.

Chceli by sme poďako-
vať Nadácii ŽIVOT a  pánovi 
M. Černekovi za finančnú podporu, 
pánovi Nerádovi za odvoz a prívoz 
detí, pánovi M. Masárovi za poži-
čanie vozíka ZUŠ. Bez týchto da-
rov by sa naša chata neuskutočnila. 
Ďakujeme.

Za miestnych pathfinderov Majka 
Slamková – Horská Včielka
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Halový turnaj 
žiakov vo Svinnej

Dna 29.12.2011 MFK Stará Turá v spolupráci s Nadáciou ŽIVOT 
usporiadali kvalitne obsadený halový turnaj  prípraviek (ročník 
narodenia 2001 a mladší). Náš klub reprezentovali dve mužstvá, 
z toho jedno pod hlavičkou Centra voľného času. Turnaj sa ko-
nal v športovej hale Svinná, nakoľko v našom meste nie sú vhodné 
podmienky na usporiadanie takéhoto druhu podujatia. Zúčastnilo 
sa ho 10 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Skupina 
A: MFK Stará Turá, FKM Nové Zámky, AFC Nové Mesto n/V, PFK 
Piešťany, MFK Nová Dubnica. Naši chlapci obsadili v skupine tretie 
miesto, čo nestačilo na postup medzi štyroch najlepších. Naša hra 
bola vcelku dobrá, ale doplatili sme na nepremieňanie vyložených 
šancí. V každom zápase sme boli herne vyrovnaným súperom, ak 
nie aj lepším, žiaľ súper potrestal každú našu chybičku v obrane.

Výsledky nášho mužstva v skupine „A“:
MFK Stará Turá – Nové Mesto 1 : 1 (gól Líška)
MFK Stará Turá – Nové Zámky 1 : 2 (gól Líška)
MFK Stará Turá – Piešťany 0 : 2
MFK Stará Turá – Nová Dubnica  5 : 0 (góly Adásek, Líška, 

Andrášik, Cibulka, Záhora)

Skupina „B“: CVČ Stará Turá, MFK Bánovce n/B, Lokomotíva 
Trnava, OTJ Moravany n/V, FK Považská Bystrica. Za CVČ nastú-
pili hráči z MFK Stará Turá. Aj keď tu hrali chlapci narodení v roku 
2000 doplnení o hráčov ročníka 2002, nestačili na svojich súperov 
a prehrali všetky svoje zápasy. Zápas o predposledné 6. miesto naši 
chlapci zvládli, keď porazili Novú  Dubnicu. Celkovo mužstvo MFK 

obsadilo 6. miesto, keď najskôr porazilo Moravany a v boji o piate 
miesto prehralo s Novým Mestom n/V.

Hlas trénera Sekerku po turnaji:
Ako tréner s výsledkami na turnaji nemôžem byť spokojný, oča-

kávali sme lepšie umiestnenie od oboch mužstiev, v prípade hráčov 
hrajúcich pod hlavičkou MFK dokonca medailové umiestnenie.

Poradie turnaja:
1. Lokomotíva Trnava
2. MFK Bánovce n/B
3. FKM Nové Zámky
4. PFK Piešťany
5. AFC Nové Mesto n/V

6. MFK Stará Turá
7. FK Považská Bystrica
8. OTJ Moravany
9. CVČ Stará Turá

10. MFK Nová Dubnica
MFK Stará Turá

Kolkárska medailová žatva
Zimná prestávka poskyt-

la kolkárom čas a  priestor na 
odohratie klubových a násled-
ne krajských majstrovstiev jed-
notlivcov. Na prelome starého 
a nového roka odohrali klubo-
vé prebory hráči MKK Stará 
Turá v kategóriách muži, ženy 
a dorast. 

Najpočetnejšie zastúpenie 
má už tradične kategória mu-
žov, v ktorej štartovalo 16 hrá-
čov. Najlepší výsledok zahral 
Roman Minarech, ktorý si titul 
Majstra klubu vybojoval výko-
nom 562 zvalených kolov. Druhý 
najlepší výsledok 549 dosiahol 
Igor Stejskal a na treťom mieste 
skončil Ján Maroň s 531 kolmi. 
Na majstrovstvá kraja postupujú 
traja hráči. 

Kategórii žien dominovala 
Lenka Gordíková s  výkonom 
501 kolov, na druhej priečke sa 
umiestnila Zdenka Stejskalová 
(500), tretia skončila Emília 
Hochelová so 496 zvalenými 
kolmi. Dorastenci, dorastenky 
a žiaci súťažili v jednej spojenej 
kategórii, ktorej víťazom sa stal 

Martin Dolnák (523). Druhé 
miesto vybojovala Simona 
Moravcová s  výkonom 489, 
tretiu priečku obsadila Ivana 
Janigová (472). Všetci hráči 
a hráčky postúpili na majstrov-
stvá kraja.

Majstrovstvá trenčianskeho 
kraja sa konali postupne v polo-
vici januára. Dominancia Starej 
Turej sa potvrdila predovšetkým 
v kategórii žien a mládeže. Súťaž 
žien vyhrala Lenka Gordíková 
výkonom 518 zvalených ko-
lov, na druhom mieste skonči-
la Magdaléna Garafová (506) 
a  na tretej priečke sa umiest-
nila Zdenka Stejskalová (505). 
Ďalšie hráčky, Anna Medňanská 
a Emília Hochelová skončili na 
7. a 8. mieste.  Všetky tri medai-
listky postúpili na Majstrovstvá 
Slovenska. Medzi dorastenkami 
sa nestratili Simona Moravcová 
a Erika Lessová, ktoré vybojovali 
4. resp. 6. miesto.   

V silnej kategórii dorasten-
cov vybojoval Martin Dolnák 
tretie miesto výkonom 516, Ivan 
Galbavý skončil ôsmy. Medzi 

juniormi si najlepšie počínal 
Karol Tanglmayer, ktorý skon-
čil s 506 zvalenými kolmi na 4. 
mieste, Peter Hvožďara obsadil 
6. priečku. Žiaci a žiačky sa stre-
tli v spojenej kategórii, ktorú vy-
hrala naša hráčka Ivana Janigová 
(215), na treťom mieste skončil 
Filip Lehuta (203). 

MKK Stará Turá mal za-
stúpenie i v kategórii seniorov, 
kde nás najlepšie zastúpil Pavel 
Hvožďara, ktorý sa umiestnil 
na 11. priečke, hneď za ním 12. 
skončil Ján Maroň, Ján Hochel 
obsadil 19. miesto. Muži odo-

hrajú svoje majstrovstvá v marci. 
Hráčov a  hráčky čaká jar-

ná časť ročníka 2011/2012, do 
ktorej vstupuje A mužstvo z je-
denásteho miesta v 1. lige a B 
tím z  tretej priečky v  2. lige. 
Všetkých 5 tímov reprezentujú-
cich Starú Turú má pred sebou 
výzvu dotiahnuť výsledky k čo 
najvyšším métam. Pozývame 
všetkých priaznivcov kolkárske-
ho športu, aby prišli povzbudiť 
našich hráčov a hráčky, jarné zá-
pasy budú plné napätia a určite 
aj dobrých výkonov.

Zdenka Stejskalová, MKK Stará Turá

Mladší žiaci s trénerom Igorom Sekerkom
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Novoročný 
stolnotenisový turnaj

Kultúrny dom na Papradi 
zorganizoval 7. januára pre všet-
kých priaznivcov stolného teni-
su už tretí ročník Novoročného 
turnaja v stolnom tenise. 

O turnaj prejavili záujem 
najmä starší stolnotenisoví hrá-
či. Po náročných dueloch sa ví-

ťazom stal Michal Vdoviak zo 
Starej Turej. Druhé miesto ob-
sadil Roman Ušiak z Krajného 
a tretie miesto patrilo taktiež 
Krajňancovi Matúšovi Ušiakovi. 

Ďakujeme všetkým za účasť 
a tešíme sa na ďalší ročník. 

Eva Adámková

Základná škola v Starej Turej 
Hurbanova ul. 128/25

O Z N A M U J E
že ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka bude v dňoch 
1. a 2. februára 2011 /t.j. streda a štvrtok/ 

v budove na Ul. J. A. Komenského v I. pavilóne v čase 
od 13.00 do 16.30 hod. Na zápis je potrebné priniesť: 

rodný list dieťaťa, zápisný lístok, preukaz totožnosti. 
Prineste si so sebou peniaze na učebné pomôcky. Zápisný 

lístok si rodičia môžu vyzdvihnúť v MŠ, ktorú dieťa 
navštevuje, prípadne priamo v základnej škole.

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

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

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

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

Bližšie informácie o zápise – tel. č. 7763022, 7763639 
administrativa@zsstaratura.sk 
www.zsstaratura.sk Riaditeľstvo ZŠ v Starej Turej

  nad TESCOM (bývalý PRIOR) 
                  Sme tu pre Vás: 
         Pondelok-Piatok 8:00-18:00 
        Sobota : 8:00-12:00  
   Sortiment pre mamičky a deti  
          za výhodné ceny 

Výbor združenia rodičov pri SOŠ Stará Turá
organizuje dňa 25. 2. 2012 (sobota)

tradičný

Spoločenský večer

Na Vašu účasť sa tešia 
usporiadatelia.

Príďte, určite sa zabavíte!!!

 Začiatok 19.00 hod.
 Miesto Jedáleň SOŠ, Športová 675
 Hudba KAMASI
 Cena vstupenky 18,- EUR / osoba
 V cene vstupenky je prípitok
  večera
  druhá večera (raut)

Tombola
Predpredaj vstupeniek na sekretariáte SOŠ, tel. 776 30 77, 0905 647 874


