
Jar už volá... Krásne sviatky!
A máme tu prvý jarný mesiac. Okrem toho, 
že školáci sa naň tešia, lebo majú jarné 
prázdniny, na tento mesiac sa tešíme i my 
ostatní. Konečne jarné slniečko vytiahne 
spod zabudnutého snehu poslov jari – 
snežienky, lúky a  polia sa začnú zelenať 
a  naša duša pookreje jarným 
vánkom. Mesiac marec je 
nositeľom i  dvoch sviat-
kov – 8. marca budeme 
sláviť MDŽ.  Je to 
sviatok, ktorý má 
všetkým ženám pre-
javiť úctu a lásku. No 
a  28. marec – je už 
niekoľko desaťročí spojený 
s menom Jana Amosa Komenského. 
Mnohé myšlienky tohto 
učiteľa národov ostávajú 
pre nás stálym zdrojom 
inšpirácie. V  názoroch na 
úlohu vzdelania v živote jednot-

livca a spoločnosti, postojoch k humanizácii 
a demokratizácii školy pokračujú naši peda-
gógovia i dnes. 

Vážení učitelia, dovoľte vyjadriť Vám 
úctu a  poďakovanie za Vašu 

náročnú a zodpovednú prácu, 
ktorou dennodenne pri-

spievate k  všestrannosti 
rozvoja našich detí 

a  svojim osobným 
príkladom zvý-
razňujete ľudské 
hodnoty na ceste 

za vzdelaním. Tak 
ako všetky ženy, 
devy a  dievčatá 

k MDŽ, tak i Vy ku Dňu 
učiteľov prijmite tú pomyselnú 

kytičku snežienok k Vášmu sviatku.
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Donskí kozáci
7. marec, 
18.00 hod., 
DK Javorina
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Burza detského 
oblečenia a potrieb 
pre deti JAR/LETO
13. – 14. marec, 
MC ŽABKA

BE
SE

DA

(Za)chráňte svoje 
črevo! - MUDr. Igor 
Bukovský, PhD.
14. marca, 17.00 
hod., DK Javorina

KU
LT

ÚR
A Noc 

s Andersenom
31. marca, 
Mestská 
knižnica

JA
RN

É 
PR

ÁZ
DN

IN
Y Majstrovstvá detí ZŠ 

v šípkach, kolkoch, 
človeče, scrabble 
a skladaní puzzle
27.2. – 3.3., CVČ

Bocian „otužilec“
Tohto krásavca očividne zima vôbec netrápi. Rozhodol sa okúpať 
v našom potoku a to i pri mínusových teplotách. Nuž, ktovie, či sa aj on 
teší na prvé teplé jarné dni.  Takto ho zachytil náš čitateľ Jozef Udvorka.
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Výzva na podávanie žiadostí
Mesto Stará Turá pri výkone samo-
správy utvára a  chráni zdravé pod-
mienky a zdravý spôsob života a práce 
obyvateľov obce. Utvára aj podmienky 
na zabezpečovanie telesnej kultúry 
a športu v meste. V rámci dostupných 
finančných prostriedkov z programo-
vého rozpočtu sa mesto snaží formou 
dotácii podporovať staroturianske športové 
združenia, športové kluby a organizácie venujúce 
sa telovýchovnej činnosti v meste a športový areál 
na štadióne, ktorý slúži občanom Starej Turej na 
športové aktivity. Primátorka mesta Stará Turá 
sa rozhodla, že navyše podporí sumou 3 000 € 
projekty, ktoré sa venujú športovým činnos-
tiam vo voľnom čase detí a mládeže do 26 rokov 
a činnostiam rodín s deťmi.

Mesto Stará Turá vyhlasuje 
program: Dotácie pre športové 
podujatia na rok 2017.

CIELE PROGRAMU
Mesto podporí športové aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových akti-
vít detí a mládeže.
Podporované  aktivity môžu byť z nasledovných 
oblastí: podpora celoročných, jednodňových či 
viacdňových podujatí a aktivít zameraných na 
športovú a telovýchovnú činnosť detí a mládeže 
do 26 rokov a činnosť rodín s deťmi.  
Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie 
ponuky krúžkov, klubov a  organizácií, ktoré 

sa pravidelne venujú deťom s  cie-
ľom pritiahnuť ďalšie deti a mládež 
k športu a rozšíriť členskú základňu, 
pripraviť podmienky na celoročnú 
prácu v oblasti telovýchovnej činnosti 
s deťmi a mládežou.
Prednosť budú mať projekty, ktoré 

umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu 
detí, prípadne mládeže a možnosť opako-

vania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
• pre kluby, organizácie, združenia, ktoré pra-

cujú s deťmi a mladými ľuďmi a venujú sa im 
v oblasti športu a telovýchovy.

KRITÉRIÁ
• projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov 

alebo rodinám s deťmi
• projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni
• aktivity skupiny môžu mať pravidelný alebo 

nepravidelný charakter
• max. výška dotácie na jeden projekt, ktorú je 

možné žiadať od mesta je do 500 €, 
• dotácia v zásade nesmie byť použitá na investí-

cie - posudzuje sa individuálne v  súvislosti 
s požiadavkami projektu      

• finančné krytie zo zdrojov programu nesmie 
presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov

• financie budú záujemcom poukázané vopred 
naraz na základe zmluvy.

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU
• všetci záujemcovia o  program a  podporu 

majú možnosť informovať sa u koordinátora 
programu

• záujemcovia o  finančnú podporu spracujú 
projekt a  pošlú ho na adresu koordinátora 
programu

• Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež 
a šport odporučí projekty na schválenie

• s predkladateľmi schválených dotácií sa uza-
vrie zmluva

• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu spolu s vyúčto-
vaním a predloží ho koordinátorovi programu

Uzávierka prijímania projektov: 
30.03.2017
Trvanie projektu: 1.5.2017 -  30.11.2017
Predloženie záverečnej správy: do 15.12.2017

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žia-
dostí o grant dostanete u koordinátora programu 
Dotácie pre športové podujatia na rok 2017 Mgr. 
Miroslava Krča, 032/746 16 15; 0905 446 984, 
e-mail: media@staratura.sk v pracovných dňoch.
Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke 
mesta Stará Turá: www.staratura.sk.

Miroslav Krč 
koordinátor programu

PROGRAM 
Dotácie pre športové 
podujatia na rok 2017

Podporme naše deti a tých, ktorí to potrebujú!
Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spomenie. Ale oveľa 
príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje. 
Nemusí to byť iba počas vianočných sviatkov. Teraz môžeme pomôcť všetci a ne-
bude nás to stáť nič navyše. Prispejme svojim podielom našim deťom a tým, ktorí 
sú na našu pomoc odkázaní. Rozhodnite o použití podielu z vašich daní, ktoré 
ste odviedli za rok 2016.

Naša staroturianska Nadácia ŽIVOT 
podporuje formou programu malých 
komunitných grantov  užitočné  akti-
vity detí  a mládeže v našom meste, rôzne 
športové kluby. Významne pomáha našim 
deťom prispením na liečbu závažných zdra-
votných ochorení, kde každé zlepšenie je 
pre nás zadosťučinením a  novou výzvou 

do budúcna. Iba pripomíname, že všetky 
finančné prostriedky, ktoré sa nám podarí 
získať, sa použijú pre chorých a na spomí-
nané aktivity v meste Stará Turá. 

Sme radi, že ste pochopili zmysel 
a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu 
podporu vám úprimne ďakujeme.  

Tento spôsob získavania prostriedkov je 
zásadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní 
i v tomto roku prispieť na rozvoj nezisko-
vých činností v  našom meste v  oblasti 
športu, kultúry, školstva, životného prostre-
dia či iných humanitných oblastí a prispieť 
k zlepšovaniu  kvality života, prosíme vás, 
aby ste vypísaním vyhlásenia o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 
osôb, či daňového priznania (u právnických 
osôb) prispeli práve na tieto zámery.

Vyhlásenie o poukázaní 2% si môžete 
stiahnuť na: http://www.staratura.sk/
nadacia-zivot/

Veríme, že využijete túto možnosť pou-
kázania finančných prostriedkov na aktivity, 
ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. 
Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu 
i svojim rodinným príslušníkom, kolegom 
v práci, známym a podnikateľom. Ďakujeme.

Ing. Iveta Petrovičová 
správca nadácie

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo:  Nám. Dr. Schweitzera 

194 
916 01 Stará Turá

IČO: 35630337
Právna forma: nadácia
Č.Ú.: 1151264753/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0011 5126 4753
BIC: SUBASKBX
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§ Dňa 16.12.2016 v čase o 10:30 hod. bolo na MsP telefonicky ozná-
mené, že na jednom z miestnych parkovísk  je už dlhšiu dobu naštar-

tované vozidlo Hyundai a nikto sa  v ňom ani jeho okolí nenachádza. 
Po príchode hliadky bolo zistené, že majiteľka vozidla ho ráno naštarto-
vala a chcela z neho vyjsť. Popri vystupovaní nechtiac ťukla do tlačidla 
na zamykanie dverí a naštartované vozidlo sa jej po vystúpení samo 
uzamklo. Nakoniec bol kontaktovaný pán S., ktorý majiteľke auto otvoril.

§ Dňa 24.12.2016  o 07:42 hod. bolo na MsP prijaté telefonické ozná-
menie, že na ulici  SNP  horí kontajner. Hliadka oznam preverila, na 

uvedenom mieste sa nachádzali dve osoby, ktoré sa horiaci kontajner už 
pokúšali uhasiť vodou. Hliadka MsP použila hasiaci prístroj, ale napriek 
tomu sa požiar uhasiť nepodarilo. Po chvíli sa miesto dostavili hasiči 
z NMn/V, ktorí dostali oheň pod kontrolu a kontajner uhasili.

§ Dňa 1.1.2017 v čase o 23:50 hod. telefonicky nahlásila pani Ch. že 
jej druh niekde počas Novoročnej vychádzky  mestom stratil pod 

vplyvom alkoholu psa aj s vodítkom a nemôžu ho nájsť. Menovanej bolo 
oznámené, že pes bol nájdený hliadkou MsP a je umiestnený v núdzovom 
koterci. V čase o 00:30 hod. si zábudlivý pán  prišiel svojho psa prevziať.

Za MsP Kopčan

Z denníka MsP

Prehľad demografického vývoja mesta Stará Turá za r. 2016
Mesto Stará Turá, tak ako aj ďalšie obce 

a  mestá nielen v  kopaničiarskom regióne 
v posledných rokoch sleduje postupný úbytok 
obyvateľstva. 

Musíme bohužiaľ konštatovať, že i  v  roku 
2016 sa tento „trend“ nezastavil. Z prehľadu stavu 
obyvateľov môžeme vidieť ako malo mesto ku 
koncu roka 2016 o 116 obyvateľov menej ako 
v predošlom roku. V prehľadnej tabuľke Vám 
ponúkame tiež detailný počet obyvateľov v cen-
trálnej časti mesta a v jeho jednotlivých miest-
nych častiach. 

Nižšie nájdete i základné údaje o demogra-
fickom vývoji v meste Stará Turá za posledných 6 

rokov. Z tohto prehľadu je zrejmé, že v roku 2016 
sa narodilo 68 detí a zomrelo 86 našich občanov. 
Dôvodom úbytku obyvateľstva bola v minulom 
roku tiež migrácia obyvateľov do iných miest či 
štátov. 

V  roku 2016 sa do mesta prisťahovalo 73 
občanov. Žiaľ, naše mesto opustilo a odhlásilo 
sa 171 obyvateľov, čo je o 8 viac ako v minulom 
roku. Dôvodom migračného úbytku obyvateľ-
stva Starej Turej je najmä odchod mladých ľudí 
do väčších miest Slovenska alebo do zahraničia. 

Vývoj migrácie je vo všeobecnosti v mestách 
i  obciach v  značnej miere ovplyvnený celko-
vou ekonomickou situáciou mesta, prosperitou 

jednotlivých podnikov, situáciou na trhu práce, 
bytovou výstavbou a možnosťou získania bytu. 
Mesto sa preto snaží vytvoriť pre obyvateľov také 
podmienky, aby neboli nútení odchádzať za lep-
šími podmienkami do iných miest či štátov. 

V poslednej tabuľke uvádzame prehľad vybra-
ných matričných úkonov, ktoré boli v meste vyko-
nané v minulom roku a pre porovnanie uvádzame 
aj vybrané matričné úkony z roku 2014 a 2015.

Správne oddelenie MsÚ 
Stará Turá

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

Miestna časť
Počet 

obyvateľov 
k 1.1.2015

Počet 
obyvateľov 
k 1.1.2016

Počet 
obyvateľov 
k 1.1.2017

Stará Turá (cent.časť) 7 924 7 837 7 837
Černochov vrch 189 188 180
     z toho: Černochov vrch 58 61 59
                  Drgoňova dolina 94 93 86
                  Durcova dolina 37 34 35
Papraď 431 415 410
     z toho: Papraď 415 400 396
                  U Mikulcov 16 15 14
Jazviny 37 37 39
Topolecká 401 416 416
     z toho: Topolecká 383 396 394
                  Hlavina 18 20 22
Súš 263 277 271
     z toho: Súš 101 95 92
                  Lazy 9 11 10
                  Trávniky 107 124 123
                  U Samkov 46 47 46

Mesto Stará Turá spolu 9 245 9 170 9 054

Prehľad vybraných matričných úkonov 
za obdobie r. 2014, 2015 a 2016:

Matričný úkon (ukazovateľ) r. 2014 r. 2015 r. 2016
Počet uzavretých manželstiev v meste 40 44 54
     z toho: cirkevne uzavretých 18 13 19
                  uzavretých s cudzincom 1 2 4
Počet úmrtí vybavených v meste 
(zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce) 69 68 69

Počet rozvedených manželstiev 32 15 23
Počet určení otcovstva 31 36 31

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2011 – 2016:

r. 
2011

r. 
2012

r. 
2013

r. 
2014

r. 
2015

r. 
2016

Počet obyvateľov 
k 1.1. uved. roka 9 559 9 434 9 392 9 292 9 245 9 170

Počet narodených občanov 84 70 77 80 77 68
Počet prihlásených občanov 55 86 60 88 92 73
Počet zomretých občanov 84 89 92 72 81 86
Počet odhlásených občanov 180 109 145 143 163 171
Prírastok (+) / Úbýtok (-) -125 -42 -100 - 47 - 75 - 116

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

Stav 
k 1.1.2016 

9 170

Stav 
k 1.1.2017 

9 054

O Z NA M
Predaj palivového dreva 

bude realizovaný od 6.3.2017.  

Informácie o doprave, sortimente a cenách budú 
zverejnené na oznamovacej tabuli pred Lesoturom, 

v predajni „LES-PRÍRODA-ZÁHRADA“, na webovej 
stránke mesta a budú zároveň poskytované na 

telefónnych číslach 032/776 48 90, 032/776 48 87.

Lesotur, s. r. o.
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Technické služby mesta Stará Turá príjmu do pracovného 
pomeru elektrikára s platnými príslušnými osvedčeniami. 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ.
V prípade záujmu a pre bližšie informácie kontaktujte 

p. Schwartzovú na tel. č.: 032/776 32 15.

Ples mernej techniky – 11. ročník
Elegantne vyzdobené a upravené priestory Hotela Lipa s usmiatym personálom privítali 
účastníkov plesu v piatok 10. 2. 2017. Tí, ktorí prichádzajú na ples opakovane vedia, že 
večer a noc prežijú vo víre tanca a spevu, s kvalitnou a chutnou stravou podčiarknutou 
dobrým vínkom, prípadne iným mokom.

Očakávania všetkých účastníkov sa  napl-
nili. Vedenie Hotela Lipa v pozícii hlavného 
organizátora sa dokonale zhostilo prípravy 
a koordinovania všetkých činností počas 
plesu. Ponuka bohatého programu bola zau-
jímavá. Po úvodnom slove p. Hrušku, vedú-
ceho prevádzkara hotela, slávnostne otvorili 
Ples mernej techniky spoločne s riaditeľmi 
spoločností Elster, s. r. o., p. Valkom a Justur, 
s. r. o., p. Bublavým. Následne tanečné 
páry z Tanečno – športového klubu Stella 
úvodnými spoločenskými tancami pozvali 
všetkých hostí na tanečný parket. Kvalitnú 
hudbu počas celého večera ponúkala Renáta 
Čonková s kapelou a nadšencov našich ľudo-
vých piesní potešila tradičná Myjavská cim-
balovka nielen hudobnou produkciou. Na 
rozprúdenie tanečnej zábavy vystúpili taneč-
níci z  Kopaničiara so svojím folklórnym 
predtancovaním plným myjavského tem-
peramentu. Hosťom plesu bol ponúknutý 
i zábavný kútik s fotoboxom s množstvom 
vtipných rekvizít. Pri pohľade na fotografie 
bolo často počuť veselý smiech. Nitky celého 

diania počas plesu usmerňovala moderá-
torka Kristína Tuschelová.

Organizátori plesu už po niekoľko rokov 
okrem spoločenského účelu rozšírili jeho 
rozmer aj o charitatívnu zložku. Počas Plesu 
mernej techniky sa tradične koná zbierka 
pre deti a  mládež s  ťažkým zdravotným 
postihnutím zo Starej Turej. I tento rok sa 
vďaka návštevníkom plesu a  finančným 
darom predstaviteľov spoločností Elster, s. 
r. o., Sensus Slovensko, a. s. a Justur, s. r. o., 
podarilo vyzbierať pre túto skupinu detí 
krásnych 2 843 €. Šek s poďakovaním pre-
brala predsedníčka Komisie pre sociálne veci 
a bývanie i za Mestský úrad v Starej Turej p. 
Júlia Bublavá. Poďakovanie od detí s mentál-
nym alebo zdravotným postihnutím čakalo 
hostí na stoloch vo forme originálnych kre-
sieb, ktoré týmto spôsobom vyjadrili svoju 
vďačnosť za finančnú pomoc z minuloroč-
ných zbierok.

Tohtoročnému hlavnému organizátorovi 
plesu, manažmentu Hotela Lipa a spoloč-
nostiam Elster, s. r. o., Sensus Slovensko a. 

s., Justur s. r. o., spoluorganizátorom, patrí 
úprimné a srdečné poďakovanie za kvalitnú 
prípravu a organizáciu celého plesu. 

Ples mernej techniky je za posledné roky 
jediným verejným plesovým podujatím 
v Starej Turej. Organizátori Vás touto cestou 
už dnes pozývajú na ďalší, 12. ročník Plesu 
mernej techniky. Príďte sa zabaviť aj Vy!

Júlia Bublavá
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Na Fašiangy býva 
u nás veselo
Fašiangy (mjasopust) sú obdobím od Troch kráľov až do 
polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasle-
duje 40-dňový pôst až do Veľkého piatku. Je to prechodné 
obdobie medzi zimou a jarou. 

I  my, deti z  materskej 
školy, sme si pripomenuli 
obdobie fašiangov tradič-
nými zvykmi. Keďže je to 
obdobie zábav, osláv a kar-
nevalov, mamičky nám pri-
pravili masky a 14. február 
sa stal naším karnevalo-
vým dňom. Obliekli sme 
sa do kostýmov a slávnosť 
mohla začať. Pani učiteľky 
nás vítali v dobových kostý-
moch – krojoch a za spevu 
piesne „Fašiangy, Turíce“ 
sme vstúpili do nádhernej, 
karnevalovo vyzdobenej 
triedy. Formou hier a pro-
sociálnych aktivít nám pani 
učiteľky pripomenuli zvyky 

a  obyčaje našich predkov. 
Vyšantili a zasúťažili sme si 
do sýtosti, zaspievali fašian-
gové piesne, naučili sa rôzne 
tanečné figúry. Naša aktivita 
bola odmenená nielen dob-
rou náladou, ale i hračkou 
a  sladkosťami od rodičov-
ského združenia. Nakoniec 
sa však začali ozývať 
naše hladné brušká a  tety 
kuchárky nám s usmiatou 
tvárou priniesli sladučké 
fašiangové šišky. Tento deň 
bol skutočne výnimočný 
a plný osláv a dobrej nálady.

Iveta Rzavská

Zimné radovánky
Pani Zima bola tohto roku naozaj štedrá. Nešetrila chladom, ľadom ani sne-
hom. A komu tým mohla urobiť väčšiu radosť, ako nám, deťom materskej školy? 

Vyzbrojení teplým oblečením, s čiapkami 
natiahnutými až na nos a prštekmi schova-
nými v teplých rukavičkách sme si takmer 
každý deň užívali čarovnú zimnú atmosféru. 
A hoci mráz niekedy poriadne „priťahoval“, 
nám nikdy nebolo zima. Práve naopak. Ako 
sme sa len zapotili pri stavaní snehuliakov! 
Keď sme sa spoločne pustili do práce, netr-
valo dlho a kam ste sa pri našich škôlkach 
pozreli, všade stál nejaký snehový strážca 
zimy – snehuliak. Kde sa vzali, tam sa vzali? 
Kdeže! Škôlkari ich postavali! 

So snehom sme si však užili aj veľa inej 
zábavy. Zistili sme, že sa dá naberať lopat-
kami, môžeme z  neho robiť „zmrzlinové 
tortičky“, kopať doň jamy, stavať kopce... 
A koľko radosti sme mali zo spúšťania na 
lopatách! Po takej dobrej sánkovačke nám 
veru obed vždy chutil. A potom už len šup 
do postieľky a chvíľu si oddýchnuť. 

Zimná nádielka však neprináša vždy len 
radosť. Hoci sme len malé deti, vieme, že vtá-
čatkám a zvieratkám v tomto období nastali 
ťažké časy. A tak pomáhame, ako dokážeme. 
Pripravili sme si zásoby semienok a zrnie-
čok, pravidelne kontrolujeme vtáčie búdky 
pri našich škôlkach. A predstavte si, chodí 
k nám na návštevu na terasu aj jeden drozd. 
Ale ten má najradšej jabĺčka, tak mu tam 

vždy nejaké nachystáme. 
Dozvedeli sme sa aj veľa 

nového o živote zvierat v lese. 
Zavítal k  nám na návštevu 
poľovník – pán Milan Skovajsa 
so svojím vnukom Kristiánom 
Gregorom. Priniesli so sebou 
veľa zaujímavých informá-
cií, dobrú náladu a  pohodu. 
Pán Skovajsa nám porozprá-
val o  živote diviakov, jeleňov, 
vlkov,  medveďov a  ďalších 
zvierat a vtákov. Hovoril o ich 
spôsobe života, o tom, ako lovia 
svoju korisť, o ich starostlivosti 
o svoje mláďatá...  Poučil nás, 
ako sa máme správať v  lese, 
keby sme videli mláďatko, ako 
sa zachovať, keby sme v  lese 
našli parožie...,  jednoducho 
o „lesnej etike“. Zaujímavé bolo 
aj rozprávanie o paroží srnčej, 
jelenej  a muflonej zveri spojené 
s ukážkou trofejí z týchto zvie-
rat. Kristián rozprávanie svojho deda sprevá-
dzal vlastnou prezentáciou obrázkov zvierat 
na interaktívnej tabuli a besedu obohatil nie-
len ukážkou vábenia na vábničkách, ale aj 
premietaním vlastných videí z lesa. Najviac 

nás však pán Skovajsa zaujal svojimi poľov-
níckymi zbraňami – guľovnicou, maloráž-
kou a brokovnicou. Už teraz sa tešíme  na 
jeho ďalšiu návštevu.

za deti MŠ Ľubica Hučková

V krásnych kostýmoch, s piesňami a fašiangovými 
zvykmi nás poctili návštevou žiaci  2. ročníka ZŠ. 
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Blahoželanie k 90-tke – Ján Malek

Drahý náš otec, dedko a pradedko.
K Tvojim 90-tym narodeninám Ti 
želáme hlavne veľa zdravia, šťastia 
spokojnosti a pohody. Veľmi Ťa všetci 
ľúbime. 
Syn Ján s manželkou, dcéra Anka s manželom, 
vnučky Bianka s manželom, Iva a vnuk Mário. 

A pusu Ti posielajú Sabinka a Simonka.

LY Ž I A R S K Y  V Ý C V I K
Krátko po vianočných prázdninách, v termíne 15. – 20. januára 2017, sa 55 žiakov 
7. ročníka zo ZŠ na Hurbanovej ulici zúčastnilo lyžiarskeho výcviku.

Žiaci strávili príjemný týždeň v lyžiar-
skom stredisku Skalka arena pri 
Kremnici, ktoré je tiež známe kvalit-
nými bežeckými traťami. Ubytovanie 
a celodenné stravovanie bolo zabezpe-
čené v horskej chate Limba v blízkosti 
lyžiarskeho svahu. Žiaci boli rozdelení 
do štyroch skupín podľa lyžiarskych 
schopností a  jednej skupiny snowbo-
ardistov. Najlepší lyžovali na 950m 
dlhej zjazdovke, kde mali k dispozícii 
štvormiestnu sedačku. Menej zdatní 
sa rozlyžovali na detskom vleku Kubík 
a neskôr sa presunuli na svah. Nelyžiari 
začali úplnými základmi - cvičením na 
rovine s lyžami cez jazdu na miernom 
svahu, slalom medzi bránkami a nácvik 

jazdy na lanovom vleku Kubík. Po pár 
dňoch sa väčšina žiakov lyžovala na 
veľkej zjazdovke. V rámci povinného 
oddychového dňa všetci účastníci 
kurzu absolvovali nenáročnú turis-
tiku k technickej historickej pamiatke 
zo 14. st., Gergelyho tunel, cez ktorý 
sa v minulosti vozilo zlato z Kremnice 
do Banskej Bystrice. Potom nasledoval 
večerný oddych v telocvični a bazéne. 
Počas celého kurzu bolo krásne slnečné 
počasie, skvelá strava a žiaden vážnejší 
úraz.

Ďakujeme pánovi učiteľovi 
Michalcovi za organizáciu a zabezpe-
čenie celého kurzu.

Mgr. Eva Fajnorová

ZÁPIS ŽIAKOV 
DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. 128/25 ozna-
muje, že zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 
2017/2018 sa uskutoční v zmysle VZN mesta č. 2/2016

v dňoch 11. a 12. apríla 2017
v budove ZŠ na Ul. J. A. Komenského 

v čase od 13.00 do 17.00 hod.

NA ZÁPIS JE POTREBNÉ PRINIESŤ:
• rodný list dieťaťa    
• zápisný lístok (meno a priezvisko, dátum a miesto 
narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo, 
trvalé bydlisko dieťaťa, meno a  priezvisko, adresu 
zamestnávateľa, trvalé bydlisko a tel. kontakt zákon-
ných zástupcov). Zápisné lístky rodičia dostanú v MŠ, 
ktorú dieťa navštevuje, nájdu  ich na stránke školy 
www.zsstaratura.sk, alebo priamo na zápise v ZŠ. 
• preukaz totožnosti zákonného zástupcu
• vyjadrenie súhlasu druhého rodiča (vyjadrenie sa 
vyžaduje z nasledujúcich dôvodov:
-  obidvaja rodičia sú rovnocennými zástupcami malo-

letého dieťaťa
-  vzdelávanie v  základných školách sa považuje 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 zápisu dieťaťa, alebo zastu-
pujúci rodič pri zápise preukáže písomný súhlas 
druhého, neprítomného rodiča  s vykonaním zápisu, 
pričom podpis rodiča na súhlase nemusí byť úradne 
osvedčený, alebo bude neprítomný rodič iným spô-
sobom dopytovaný, či s realizáciou zápisu súhlasí 
(telefonická alebo e-mailová komunikácia, ak je 
nepochybné, že e-mail alebo tel. č. patrí druhému 
z rodičov).

• Ak je výkon rodičovských práv a povinností k malo-
letému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca die-
ťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej 
starostlivosti.
• peniaze na učebné pomôcky (zošity)
 

ČO PONÚKAME VAŠIM DEŤOM?
 » odborné  vyučovanie  všetkých predmetov
 » vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a infor-
matiky už od 2. 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 h) a (11.30 - 16.30 h)

 » 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 zariade-
ných odborných učebniach (fyzikálne laborató-
rium, chemicko-biologické laboratórium, učebňa 
techniky), vyučovanie predmetu informatika v 3 
učebniach vybavených IKT technikou

Bližšie informácie o  zápise môžete získať na 
telefónnom čísle 776 3639, 776 3022 alebo na 
e-maile: zastupkyna1stupen@zsstaratura.sk, 
administrativa@zsstaratura.sk, riaditel@zsstaratura.sk, 
alebo na stránke školy www.zsstaratura.sk.

Riaditeľstvo ZŠ Stará Turá
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice januára 
do polovice februára 2017?
• V stredu 18. 1. sa v čerstvo zasneženom are-

áli CVČ uskutočnila obľúbená Snehová show. 
Zúčastnilo sa jej 12 detí, ktoré si vyskúšali 
rôzne činnosti so snehom, v  snehu i  pod 
snehom.

• V  dňoch 19. – 20. 1. sa v  CVČ vystriedalo 
všetkých 5 tried 2. ročníka ZŠ na výučbovom 
programe I ja môžem niekoho zachrániť. Deti si 
zážitkovou formou overili a potvrdili svoje zna-
losti a zručnosti, ktoré sa im budú nesmierne 
hodiť v prípade ohrozenia či pomoci druhým.

• V utorok 24. 1. zavítali do CVČ žiaci 1. roč-
níka SHA a zúčastnili sa výučbového programu 
Tajomstvá temperamentu.

• V stredu 25. 1. sa v CVČ vyrábali vtáčie kŕmidlá. 
Akcie sa zúčastnilo 9 detí.

• V stredu 1. 2. sme v CVČ testovali vedomosti, 
tvorivosť a pohotovosť 27 super mozgov z II. 
stupňa našej ZŠ. Podujatie IQ tím s nami orga-
nizoval detský parlament a finančne ho pod-
porila Nadácia ŽIVOT. Víťaznými sa stali tímy 
7.B, 8.A a 9.B. Blahoželáme.

• Počas jednodňových polročných prázdnin 3. 2. 
sme deťom ZŠ ponúkli možnosť zúčastniť sa 
Prázdninovej plavárne. Túto možnosť využilo 
a na plavárni sa zabavilo 10 detí.

• V piatok 10. 2. sme s vyše 60 deťmi oslávili 
Valentína na Valentínskej diskotéke v Klube 3. 
Akciu mal organizačne pod patronátom detský 
parlament a finančne prispela Nadácia ŽIVOT. 
Poďakovanie posielame touto cestou Klubu 3 
za poskytnuté priestory a DJ Krajčíkovcom za 
kvalitné ozvučenie a hudbu.

Čo pripravujeme na marec 2017?
• Jarné prázdniny (27. 2. – 3.3.) vyplníme 

školopovinným deťom už tradičnými  
majstrovstvami:
 » Pondelok 27. 2. Majstrovstvá detí ZŠ 

v šípkach (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Utorok 28. 2. Majstrovstvá detí ZŠ v kol-

koch (zraz o 9.45 pri kolkárni)
 » Streda 1. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v „člo-

veče“ (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Štvrtok 2. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v scra-

bble (zač. 10.00 hod v CVČ)
 » Piatok 3. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v skla-

daní 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 dodr-
žali. Neskorý príchod je žiaľ prekážkou 
v účasti dieťaťa.

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

 » Účasť detí na majstrovstvách je bezplatná.
Počas jarných prázdnin fungujú všetky záuj-
mové krúžky podľa rozvrhu.

• V  stredu 1. 3. od 14.00 – 16.30 Sociálno-
pedagogická poradňa pre verejnosť.  
Bezplatné odborné sociálno-pedagogické 
osobné konzultácie a  poradenský servis so 
zameraním na riešenie výchovných problé-
mov, na možnosti pozitívnej výchovy v rodi-
nách a v oblasti vzťahov v rodine. Stretnutie je 
potrebné dohodnúť si vopred telefonicky 
0905612829. Táto poradňa bude fungovať 
vždy prvú stredu v mesiaci.

• Žiakov 8. a  9. ročníkov a  ich rodičov 
pozývame v stredu 15. 3. o 17.00 hod do 
kaviarne v DK Javorina, kde sa uskutoční 

beseda pod názvom Na čo myslieť pred výbe-
rom strednej školy. Obsahom besedy nie je 
propagácia žiadnych konkrétnych stred-
ných škôl, jedná sa skôr o podporu a pomoc 
pri rozhodovaní z pohľadu možností rodiny 
a osobnostnej výbavy žiakov. Vstup na akciu 
je bezplatný.

• Akciou Z  rozprávky do rozprávky chceme 
podporiť Rok čitateľskej gramotnosti a Mesiac 
knihy. Z piatka na sobotu (17. – 18. 3.) sa deti 
od 2. do 7. ročníka ZŠ  môžu tešiť nielen na 
čítanie, ale čaká ich tu množstvo prekvapení, 
hier a  zábavy, kde bude mať najdôležitejšie 
miesto rozprávka. Počet účastníkov je obme-
dzený, preto by sa záujemcovia  o túto akciu 
mali čo najskôr  prihlásiť v CVČ. 

• V týždni od 20. 2. pripravujeme pre predško-
lákov výučbové programy Svetový deň vody.

• V  pondelok 27. 3. o  15.15 hod ponúkame 
deťom od 2. ročníka ZŠ možnosť v CVČ absol-
vovať Zábavnú divadelnú akadémiu. Akcia je 
venovaná Medzinárodnému dňu divadla, ktorý 
pripadá práve na tento deň a vychutnajú si ju 
najmä tie deti, ktoré si chcú vyskúšať herecké 
a moderátorské schopnosti a praktiky. Vstup 
na akciu je bezplatný.

• V stredu 29. 3. o 17.00 hod vyrábame v CVČ 
Morenu. Tradičná aktivita je určená pre deti, 
ktoré sa chcú podieľať na príprave Vítania jari 
v našom meste.

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

OZNAM CVČ Stará Turá: Ponuka pracovného miesta.
Centrum voľného času Stará Turá ponúka 
záujemcom o zamestnanie možnosť 
uchádzať sa v CVČ Stará Turá o pozíciu 
vychovávateľ/vychovávateľka na polovičný 
pracovný úväzok s nástupom od 9/2017, 
a to na čas zastupovania počas materskej 
a rodičovskej dovolenky.

Charakter práce:
• špecializované a tvorivé práce 

prevažne v popoludňajších 
hodinách s deťmi a mládežou 
všetkých vekových kategórií - 
vedenie pohybových (športových, 
tanečných,...) prípadne 
i dramatických záujmových krúžkov. 

Požiadavky na zamestnanca:
• kvalifikačné a odborné: min. 

úplné stredné odborné vzdelanie 
(vychovávateľstvo), 

• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• špecializácia: šport a pohybová 

výchova,
• osobnostné predpoklady 

(spoľahlivosť, zodpovednosť, 
komunikatívnosť a organizačné 
schopnosti na vysokej úrovni, 
tvorivosť, prispôsobivosť, schopnosť 
improvizácie, schopnosť prilákať 
a udržať si klientelu, ...).

Mzdové podmienky: podľa platnej 
legislatívy (platové tabuľky pre  
pedagogických zamestnancov).

Z našej strany ponúkame:
• prácu v malom, ale príjemnom 

kolektíve,
• prácu v peknom a modernom 

prostredí s vynikajúcimi materiálnymi 
a priestorovými podmienkami,

• priestor na sebarealizáciu 
a osobnostný rast,

• možnosť získať potrebnú pedagogickú 
prax. 

Žiadosť so životopisom posielajte na 
adresu CVČ Stará Turá do 23. 6. 2017. 
V prvom júlovom týždni bude prebiehať 
výberové konanie.

PhDr. Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

Mestské múzeum v Starej Turej 
zakladá FILMOVÝ KLUB. Dvakrát 
v mesiaci budeme premietať najlepšie 
filmy československej i zahraničnej 
kinematografie. Spoločne nahliadneme 
do zákulisia týchto filmov, oboznámime 
sa s ich tvorcami a hlavným posolstvom. 
Začíname v marci 2017.

Všetci ste srdečne vítaní.
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DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA PREDSTAVENIA

• 7. marca 2017 o 18.00 hod. na hudobný program Piesne 
donských kozákov. Piesne kozákov, to sú hlavne príbehy 
zo života. Príbehy kozákov, ich rodín, priateľov, druhov v boji, 
v časoch služby v armáde či bežného dedinského života. Piesne 
o živote, láske, práci, piesne v bojovom nasadení, pri zábave, 
oddychu, pití vodky či len tak. Piesne veselé, roztopašné, zádum-
čivé, ale hlavne svojské a typické pre kozácku dušu stáročia 
dedené z deda na otca, z otca na syna, z babušky na mamu... 
Piesne dravé a pokojné ako neviazaná rieka DON – srdce, telo 
a duša Donských kozákov. Vstupné: 7,- €.

• 7. marca 2017 o 17.00 hod. – predstavenie pre deti Smejko 
a Tanculienka – Smejko s Tanculienkou zavítajú do Starej 
Turej s novým rozprávkovým predstavením Kde bolo, tam bolo... 
Vstupné: 7,- € (vstupenky v predaji v sieti Ticketportal – k zakú-
peniu v Informačnej kancelárií mesta Stará Turá)

BESEDA
• 14. marca 2017 o 17.00 hod. – prednáška MUDr. Igora 

Bukovského, PhD. na tému (Za)chráňte svoje črevo! 
spojená s predajom autorových kníh za zvýhodnenú cenu.
Vstupné: 3,- € (počet miest je obmedzený!)

ZÁJAZDY
• 22. marca 2017 – zájazd do Slovenského národného divadla 

v Bratislave na predstavenie Je úžasná! Skutočný príbeh 
Florence Fosterovej Jenkinsovej, najhoršej speváčky na svete, 
ktorý stále zabáva divákov v desiatkach vypredaných divadiel na 
svete. Florence vedela s takou chuťou (zle) spievať slávne operné 
árie, až skutočne vypredala slávnu Carnegie Hall! Účinkujú: K. 
Magálová, K. Mikulčík, B. Turzonovová, I. Kuxová, M. Geišberg.
Poplatok: 25,- €

• 22.  apríla  2017  na výstavu Flóra  Olomouc. Poplatok za 
dopravu: 8,- €.

• 6. mája 2017 do GOJA Music Hall na svetový muzikálový hit 
Ples upírov. Účinkujú: M. Vojtko, B. Matuš, N. Grossová, M. 
Bragagnolo,  P. Vítek, T. Vaněk a ďalší. Poplatok: 51,- 48,- 44,- 
a 36,- €  (závisí od vstupenky)

• 28. mája 2017 do Športovej haly Nitra na muzikál Jesus Christ 
Superstar – najdokonalejší muzikál všetkých čias, ktorý prešiel 
celý svet a hral sa na najväčších muzikálových scénach. Réžia: 
J. Ďurovčík. Účinkujú: P. Vyskočil, J. Slezák, I. Tásler a IMT Smile, 
K. Hasprová, N. Pocisková a ďalší. Poplatok: 40,- €.

KURZ
Pripravujeme kurz Základy šitia na stroji pre začiatočníkov, na 
ktorom sa naučíte ovládať šijací stroj, šiť rovno a oblúky, používať 
rôzne stehy a pätky a ušijete si aj jeden výrobok. Vlastný stroj je 
podmienkou. Termín: apríl 2017

SÚŤAŽ
Pre všetkých milovníkov cestovania a fotografovania vyhla-
sujeme súťaž cestovateľských fotografií Naša zem. Súťaží 
sa v dvoch kategóriách: Krásy Slovenska a Krásy sveta. Svoje 
fotografie pošlite do 10. marca 2017 na e-mailovú adresu 
dkjavorina@gmail.com. Výhercovia budú zverejnení do 6. apríla 
2017 a odmenení vecnými cenami. Presné pravidlá súťaže nájdete 
na stránke www.dkjavorina.sk.

VÍTANIE JARI
7. apríla 2017, týždeň pred Veľkým piatkom, pre Vás pripravujeme 
už tradičný veľkonočný remeselný trh Vítanie jari. Počas podujatia 
bude prebiehať i burza kníh a časopisov (viac informácií v Mestskej 
knižnici K. Royovej) a výstava fotografií Naša zem.

DARČEKOVÉ POUKAZY
Pripravili sme darčekové poukazy pre Vás a Vašich blízkych, 
o ktorých viete, že radi navštevujú naše podujatia, no výber toho 
konkrétneho by ste radi nechali na nich. Poukazy budú k dispozícií 
v troch cenových hladinách: 10,- €, 15,- € a 20,- € (prípadne Vám 
radi vystavíme poukaz na Vami zvolenú sumu). Odo dňa vystave-
nia bude mať poukaz platnosť jeden rok, a obdarovaný ho bude 
môcť použiť na ľubovoľné podujatie organizované Domom kul-
túry Javorina (divadelné či hudobné predstavenie, zájazd, kurz...). 
Poukaz si budete môcť zakúpiť v kancelárií DK Javorina vždy počas 
otváracích hodín.

Predaj vstupeniek a informácie v kancelárií DK Javorina Stará Turá, tel. č. 032 776 33 
66, mail dkjavorina@gmail.com alebo prostredníctvom Facebooku.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria  Albom, Mitch: Utorky s Morriem • Backman, Fredrik: 
Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa • Havranová, Ivana: 
Vydaté • Martin-Lugand, Agnes: Život je ľahký, nerob si 
starosti Detektívky  Archer, Jeffrey: Splnené želanie • Červenák, 
Juraj: Sekera z bronzu, rúno zo zlata Náučná literatúra  Kalina, 
Aleš: Emoční rovnice • Prekopová, Jiřina: Neklidné dítě • Kol: 
Slovník súčasného slovenského jazyka  II., III. • Saniga, Miroslav: 
Rok v prírode Detská  literatúra  Drgoncová, V.: Nepriatelia 
Urdisu (dar od autorky) • Imanová, Nina: Máša a medveď Detská 
náučná literatúra  Staroveký Rím  

Marec je mesiacom knihy. Slovenská asociácia 
knižníc nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky 
a vyhlasuje 18. ročník celoslovenského podujatia 
Týždeň slovenských knižníc v dňoch 13. – 19. 3. 2017. 
Je to týždeň bez upomínacích poplatkov (vrátenie 
dlhodobo požičaných kníh bez poplatkov), odpustenie 
členského poplatku.

Počas jarných prázdnin v rámci literárnych a výtvarných štvrtkov 
si budeme čítať, rozprávať o obľúbených knihách i autoroch a kresliť.

Viac ako po iné mesiace v roku mávame milé návštevy detí  
z materských a základných škôl.  

Ak máte doma knihy, ktoré ste prečítali, zapadajú prachom 
a chceli by ste nimi urobiť radosť iným, je tu pre Vás príležitosť. 
V rámci podujatia Vítanie jari, ktoré sa uskutoční 7. 4. 2017 
v našom meste pripravujeme už 5. ročník  obľúbenej akcie BURZA 
KNÍH A ČASOPISOV. Záväzné prihlášky si môžete vyzdvihnúť na 
sekretariáte Domu kultúry Javorina, v Mestskej knižnici K. Royovej 
i na facebooku. 

V prípade počtu kníh do 20 ks je možnosť, že ich predaj zabezpečí 
Mestská knižnica. Cenu kníh si určuje predávajúci. Poplatok za predaj 
pracovníkmi knižnice je:

do 10 ks ...   0,50 €  11 – 20 ks ... 1 €

Prihlášku odovzdajte v Mestskej knižnici alebo na sekretariáte 
DK Javorina, Ul. Gen. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá, do 
4. 4. 2017
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Odišla si tíško, nie si medzi nami, 

no v našich srdciach stále ostaneš s nami.  

Dňa 18.3.2017 si pripomenieme 10. 
výročie smrti našej milovanej matky, 
babičky a prababičky Márii KONTI-
NOVEJ. Kto ste ju poznali, venujte jej 
prosím tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina.

•
Zavrel si oči, ktoré na nás s láskou hľadievali. 

Ustali ruky, ktoré radi pracovali. 
Zmĺkol tvoj hlas, vzácne srdce prestalo biť, 

nebolo už lieku, aby si mohol žiť.

Dňa 3.3.2017 si pripomenieme 21 rokov 
od smrti nášho milovaného otca, deda 
a pradeda Michala JEŽU.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

•
Dňa 12.3.2017 si pripomenieme prvé 
výročie smrti, nášho milovaného man-
žela, otca, starého otca a prastarého 
otca Milana KUHAJDU. 
Opustil si nás bez slovka rozlúčenia, ale 
v našich srdciach navždy zostávajú tie 
najkrajšie spomienky na Teba.

S láskou a úctou spomína manželka Alena, 
deti Milan, Alenka a Marián s rodinami, 

všetky vnúčatá a pravnúčatá. 

•
Úprimne ďakujeme všetkým, príbuzným 
a známym, ktorí sa dňa 10.2.2017 prišli 
rozlúčiť s našou milovanou mamičkou, 
babičkou a prababičkou Ľudmilou 
MATUŠÍKOVOU, ktorá nás navždy 
opustila dňa 4.2.2017 vo veku 87 rokov. 
Všetkým ďakujeme za kvetinové dary 

a slová útechy, ktorými ste sa nám snažili zmierniť náš 
veľký žiaľ. 

Smútiaci manžel, dcéra Kveta s rodinou, 
nevesta Danka s rodinou. 

•
Roky sa míňajú a rýchlo plynie čas. 

Spomienky na Teba sú však hlboko v nás. 

Dňa 9.3.2017 uplynie 14 rokov od úmrtia 
Gustáva NEMCA. 

S úctou spomínajú manželka, 
deti s rodinami a vnúčatá. 

•
Sú vety, ktoré si už nepovieme, 

sú chvíle na ktoré nezabudneme. 

Dňa 23.3.2017 uplynie 5 rokov od smrti 
našej mamy, babičky a prababičky Emí-
lie FILOVEJ. 

Spomínajú deti, rodina a známi. 

Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých a všetko čo si mal rád. 

Dňa 17.3.2017 uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec, dedko a brat 
František NAVRÁTIL. 

S láskou spomínajú deti s rodinami 
a súrodenci Pavol a Irena s rodinami.

•
Mala som Vás všetkých rada a chcela som ešte žiť, 
ale prišla tá chvíľa, keď som Vás musela opustiť. 

Neplačte za mnou moji drahí, nechajte ma tíško spať, 
čo mi bolo súdené muselo sa stať. 

Dňa 9.2.2017 nás navždy opustila naša 
drahá mamička, babička a prababička 
Marta  ŠURINOVÁ. Touto cestou 
chceme poďakovať všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa s ňou prišli 
rozlúčiť. Ďakujeme za kvetinové dary 
a slová útechy. Ďakujeme i personálu 

Domu smútku. 
S láskou smútiaca rodina.

•
Dňa 17.3.2017 uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, 
starý otec Štefan HLAVATOVIČ. 

S láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami. 

•
„Len láska zostane, tá smrť nepozná“ 1 Kor 13,8

Dňa 29.3.2017 uplynie 
11 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama, babička a pra-
babička Vilma  RÁC-
ZOVÁ a dňa 1.4.2017 
uplynie už 44 rokov od 

smrti jej milovaného manžela, drahého otca a starého 
otca Štefana RÁCZA. 

S láskou spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá.

•
Ďakujeme všetkým pria-
teľom a známym, ktorí 
sa dňa 7.2.2017 prišli 
rozlúčiť s našou mamou, 
babičkou a prababičkou 
Katarínou  DURCO-
VOU, aby svojou prítom-

nosťou pomohli zmierniť náš žiaľ. Zároveň si pripomíname 
šieste výročie smrti jej manžela Martina DURCA.

•
Úprimne ďakujeme všetkým, príbuzným 
susedom a známym, ktorí sa dňa 
26.1.2017 prišli rozlúčiť s našou drahou 
mamou, babičkou a prababičkou Aloj-
ziou CHUDÍKOVOU, ktorá nás navždy 
opustila dňa 24.1.2017 vo veku 83 rokov. 
Všetkým ďakujeme za kvetinové dary 

a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký 
žiaľ. Tiež ďakujeme pánovi farárovi Mgr. Danielovi 
Vachanovi za dôstojnú rozlúčku. 

Smútiace deti s rodinami.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Kristína Kandríková, Lenka Sedlíková

Idú spoločným životom
bez záznamu

Posledné rozlúčky
Vladimír Sadloň, Lujza Chudíková, Zdenka 
Prokopová, Karel Svatoň, Katarína Durcová, 
Ľudmila Matušíková, Viera Vráblová,  Marta 
Šurínová

Zoznam jubilantov 
za mesiac MAREC 2017

Ing. Ján Boor, Ivan Sadloň, Eva Dugová, Ing. 
Ivan Solovič, Ing. Viera Simonová, Jiřina 
Homolová, Emil Galbavý, Ján Holota, Marta 
Vrbová, Ľudmila Múdra, Emília Macková, 
Ing. Miloslav Hargaš, Jolana Mádrová, 
Anna Császárová, Elena Michalcová, Anna 
Michalcová, Ján Cibulka, Margita Šimnová, 
Zuzana Bielčiková, Jozefa Krištofová, Júlia 
Kubečková, Oľga Roháčková, Mária Rojková, 
Ing. Ján Hajdúch, Margaréta Strelníková, 
Ľudmila Hritzová, Ľudmila Valenčíková, 
Dagmar Racková, Zdenka Machajdíková, 
Zuzana Sláviková, Anna Dúbravčíková, Jozef 
Hubina, Ľudmila Štepanovicová, Rudolf Meliš, 
Božena Šurinová, Anna Biesiková, Viera 
Barszczová, Oľga Nižnanská, Miloslava 
Bašistová, Ján Naď, Mária Kaňková, Ján 
Malek, Irma Púdelková, Anna Durcová, Emília 
Vráblová, Mária Galbavá

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

Jubilujúcim 
manželským párom
Aj v tomto roku sa obraciame 
so žiadosťou o spoluprácu na 
manželské páry, ktoré v roku 
2017 oslávia jubileum 50 
rokov spoločného života – 
tzv. „zlatú svadbu“. Nemáme 
evidenciu o uzatvorení 
sobáša u tých párov, ktoré 
sa sobášili mimo nášho 
mesta. Pretože organizujeme 
slávnosť pre takéto jubilujúce 
páry v obradnej sieni 
mesta, privítali by sme, 
keby sa prihlásili na matrike 
nášho MsÚ – osobne alebo 
telefonicky 032/746 16 38. 

MsÚ Stará Turá
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Novinky zo ZŠ
Čas plynie veľmi rýchlo a to platí dvojnásobne 
vtedy, keď sme zamestnaní zaujímavými aktivi-
tami a usilovnou prácou. Prešlo 5 mesiacov a my 
sme hodnotili výchovno - vzdelávacie výsledky 
našich žiakov. 

Vyhodnotenie výchovno – vzdeláva-
cích výsledkov v  1. polroku školského roka 
2016/2017 na 1. stupni, máme 349 žiakov, 
z toho 181 chlapcov a 168 dievčat.

Prospelo s vyznamenaním 220 žiakov z toho 
malo samé jednotky 196 žiakov, prospelo veľmi 
dobre 18 žiakov a prospelo 109 žiakov. Žiaľ aj na 
1. stupni 1 žiak neprospel z matematiky. Pochvalu 
dostalo 5 žiakov za vynikajúce správanie, repre-
zentáciu školy. No niektorí žiaci porušujú školský 
poriadok, ubližujú spolužiakom a nerešpektujú 
učiteľov, preto sme museli pristúpiť aj k výchov-
ným opatreniam - napomenutie triednym učite-
ľom za správanie dostalo 11 žiakov, pokarhanie 
triednym učiteľom dostal 1 žiak, pokarhanie ria-
diteľom školy 1 žiak a zníženú známku zo sprá-
vania na 2. stupeň 1 ci. Vymeškané hodiny spolu 
za 1. stupeň sú 11 169 hodín – čo je priemer 32,1 
hodín na žiaka. 

Na 2. stupni sme mali v  tomto polroku 
340 žiakov, z toho 168 chlapcov a 172 dievčat. 
S vyznamenaním prospelo 155 žiakov, z toho 
malo samé jednotky 48 žiakov, prospelo veľmi 
dobre 99 žiakov a prospelo 74 žiakov. No niekto-
rým žiakom sa veľmi nedarilo - 18 žiakov nepro-
spelo, z matematiky 7, zo slovenčiny 1, z iných 
predmetov 8. Máme aj veľa usilovných, nada-
ných a šikovných detí – takže pochvalu dostalo 
8 žiakov. A žiaci, ktorí sa nevedia prispôsobiť 
a  porušujú školský poriadok museli dostať - 
napomenutie triednym učiteľom za správanie 
25 žiakov, pokarhanie triednym učiteľom dostali 
25 žiaci, pokarhanie riaditeľkou školy dostali 9 
žiaci a 2 žiaci dostali zníženú známku zo správa-
nia na 2. stupeň. Na celom 2. stupni všetci žiaci 
vymeškali spolu 12 433 hodín – čo je priemer 
36,6 hodín na žiaka.

Dňa 12. 12. 2016 sa v ZŠ na Hurbanovej ulici 
uskutočnilo školské kolo geografickej olympi-
ády. Vedomosti si prišlo zmerať 20 žiakov 5. – 
9. ročníka z monotematickej oblasti o technike 
a priemysle, teoretickej oblasti o rôznych regió-
noch pre každý ročník a praktickej časti v práci 
s mapou. V kategórií E (žiaci 8. – 9. ročníka) 
bolo poradie úspešných riešiteľov nasledovné:

1. Dobroslava Pribišová z 9.A 92 b
2. Filip Kocúrik z 8.A 90 b
3. Dominik Schindler z 9.B  88 b

V kategórií F (žiaci 6. – 7. ročníka) bolo 
poradie úspešných riešiteľov nasledovné:

1. Katarína Pernišová z 7.A 85 b
2. Terézia Durcová z 7.A 84 b
3. Patrik Vávra z 6.B 71 b

V kategórií G (žiaci 5. ročníka) bolo poradie 
úspešných riešiteľov nasledovné:

1. Adam Bielčik z 5.A 75 b
2. Marek Hluchý z 5.C 72 b
3. Michaela Idesová z 5.A 69 b
Prví traja žiaci z každej kategórie postúpili 

do okresného kola.
Hneď po zimných prázdninách dňa 10. janu-

ára 2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili divadelného 

predstavenia v Trnave Zmierenie alebo dob-
rodružstvo pri obžinkoch, kde sa zabavili na 
komédií slovenského dramatika Jána Palárika, ale 
aj poučili o dôležitosti aj o zmierení sa so svojimi 
vlastnými predsudkami. Tak sa určite pohneme 
skôr a lepším smerom. 

Dňa 17. januára 2017 sa v našej Základnej 
škole na Hurbanovej ulici stretli milovníci 
anglického jazyka na okresnom kole olympi-
ády. Účasť bola bohatá – prišlo 23 žiakov z 13 
škôl novomestského okresu, takže konkurencia 
bola dosť silná. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 
1A – žiaci 5., 6. a 7. ročníka a 1B – žiaci 8. a 9. 
ročníka. Úlohy v písomnej časti boli pomerne 
náročné, ale všetci účastníci sa s nimi statočne 
popasovali. Svoje komunikačné schopnosti 
nám predviedli v druhej ústnej časti, ktorá bola 
zameraná na dialóg a rozprávanie príbehu podľa 
obrázku. Obidve poroty boli milo prekvapené 
komunikačnou úrovňou súťažiacich. V kategó-
rii 1A sa na 1. mieste umiestnil žiak Rastislav 
Hyža zo Základnej školy v Beckove a v kategórii 
1B si svojimi vedomosťami vybojoval 1. miesto 
Matej Raab zo Základnej školy na Tematínskej 
ulici v Novom Meste nad Váhom. Žiak našej 
školy Pavol Sloboda obsadil v tvrdej konkurencii 
pekné 3. miesto, so stratou len 1,5 boda na víťaza. 
Obidvaja žiaci umiestnení na prvých miestach 
postupujú na krajské kolo olympiády, ktoré sa 
bude konať vo februári v Dubnici nad Váhom.

Okresné kolo sa konalo pod vedením pani 
učiteľky Haverovej.

Krátko po vianočných prázdninách (v ter-
míne od 15. 1. – do 20. 1. 2017) sa žiaci 7. ročníka 
zúčastnili lyžiarskeho výcviku v  lyžiarskom 
stredisku Skalka aréna pri Kremnici v nadmor-
skej výške 1165 m n. m. Asi 60 žiakov spolu s uči-
teľmi, inštruktormi a zdravotníčkou absolvovali 
lyžiarsky výcvik v krásnom horskom prostredí. 
Užili si nádherný týždeň a naučili sa lyžovať. 

Koncom januára sa konalo aj Okresné kolo 
v  matematickej olympiáde Z5 pre 5. ročník 
v Novom Meste nad Váhom 24. 1. 2016 v ZŠ 
Tematínska Nové Mesto nad Váhom. Našu 
školu reprezentoval Jakub Gergely z 5. A a Marek 
Hluchý 5. C. Jakub Gergely sa stal úspešným rie-
šiteľom a obsadil 3. miesto. Zároveň sa konalo 
aj okresné kolo v matematickej olympiáde Z9 
a našu školu reprezentovali: Martina Gajdošíková, 

Dobroslava Pribišová a  Dominik Schindler. 
Umiestnili sa vynikajúco – úspešnými riešiteľmi 
sa stali – Dominik Schindler z 9. B na 2. mieste 
a Dobroslava Pribišová z 9. A na 4. mieste.

Dňa 26. januára 2017 sa uskutočnili okresné 
kolo recitácie v  prednese povesti súťaže 
Šaliansky Maťko, v Novom Meste nad Váhom. 
Vo veľmi silnej konkurencii sme získali vynika-
júce umiestnenia. Súťažilo sa v 3 kategóriách: 2. 
a 3. ročník reprezentoval Ondrejko Stuchlý a zís-
kal 3. miesto, 4. a 5. ročník Rebeka Jašáková 
získala 1. miesto, postupuje do krajského kola. 
V kategórii 6. a 7. ročník nás pekne reprezento-
vala Hanah Gajdošíková. 

Dňa 7. 2. 2017 sa v Novom Meste nad Váhom 
konalo obvodné (okresné) kolo geografickej 
olympiády. Zúčastnilo sa ho 11 našich žiakov 
a dosiahli veľmi pekné výsledky. Máme 9 úspeš-
ných riešiteľov, z ktorých 5 postupuje do kraj-
ského kola. Účastníci boli rozdelení do troch 
kategórií a riešili testy z monotematickej časti 
o technike a priemysle, z teoretickej časti z učiva 
vybraných regiónov, praktickej časti a miestnej 
oblasti. 
V kategórii G (5. ročník) obsadili: 

Adam Bielčik z V.A 3. miesto
Branislav Gajdoš z V.B 4. miesto

V kategórii F (6.- 7. ročník) obsadili:
Patrik Vávra z VI.B 2. miesto
Katarína Pernišová z VII.A 3. miesto
Terézia Durcová z VII.A 4. miesto

V kategórii E (8. – 9. ročník) obsadili: 
Dobroslava Pribišová z IX.A 1. miesto
Filip Kocúrik z VIII.A 2. miesto
Dominik Schindler z IX.B 3. miesto
Juraj Sobotka z IX.A 4. miesto

Žiakov 5. a 7. ročníka pripravovala pani učiteľka 
Puškárová a žiakov 6., 8., 9. ročníka pripravo-
vala pani učiteľka Holotová. Dúfame, že sa im 
podobne bude dariť i v krajskom kole.

 Čo nás čaká v marci? Takže sú to krajské kolá 
biologickej a geografickej olympiády. Obvodné 
kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín, futbalové 
zápasy a naši deviataci sa pripravujú na testova-
nie 9, odosielajú sa prihlášky na stredné školy. 
Dúfame, že všetci budú pristupovať k príprave 
zodpovedne a vyhnú sa tak zbytočnému stresu 
na začiatku apríla.

Mgr. Lenka Durcová,

OBČIANSKA INZERCIA

• Výrub rizikových stromov pomocou 
horolezeckej techniky, kosenie záhrad 
a sadov. Ceny dohodou. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 0949 339 169. 

• Orez,  výrez  a  porez ovocných 
a komplikovaných stromov. Rezanie 
a štiepanie dreva štiepačkou, čistenie 
zanedbaných pozemkov. Rýchlo, lacno 
a spoľahlivo. Bližšie informácie na tel. 
č. 0919 320 767.

• Predám palivové drevo. Cena doho-
dou – lacno. Bližšie informácie na tel. 
č. 0905 128 805.

• V záhradkárskej osade Chrástnatá I. 
je k dispozícii voľný pozemok bez 
chatky. Cena dohodou. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 0905 326 641.

• Predám rozostavaný dom v obci 
Krajné za cenu stavebného pozemku. 
Bližšie informácie na tel. č. 0905 128 
805.

• Ponúkame na predaj záhradu na 
ploche 5 árov v záhradkárskej osade 
Chrástnatá I. v Starej Turej. Súčasťou 
záhrady je murovaná chatka (3,5x3,5 
m), skleník (3x5 m), stavaná udiareň, 
uzamykateľná miestnosť na náradie. 
Záhrada s ovocnými stromami je udr-
žiavaná. Záhradkárska osada je oplo-
tená, na uzamykanie, s prístupom 
autom. Cena dohodou. Kontakty: 0911 
433 394, 032/776 47 97. 
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VLASŤ TI NEDALA KOLÍSKU A ANI ROV 
AUGUSTÍN MALÁR (1894 – 1945) – II. DIEL  (pokračovanie z čísla 2/2017)

Dovtedy bol A. Malár roz-
hodnutý, že svoje životné 
poslanie zasvätí povolaniu evan-
jelického kňaza. V  septembri 
1914 nastúpil na štúdium na bra-
tislavskú evanjelickú teologickú 
akadémiu. Tu však pobudol iba 
necelý mesiac, vytúžená kariéra 
kňaza sa veľmi skoro skončila, 
keď ho pre veľmi smelo vyjad-
rované „hanlivé urážky“, názory 
a netajené sympatie voči Dohode 
zatkli a 21. októbra v tom istom 
roku v  Bratislave odsúdili na 
sedem mesiacov žalára nepod-
mienečne. Trest si odpykával vo 
vojenskej väznici v Szombathely 
do mája 1915. Následne na zák-
lade mobilizačnej vyhlášky ho 
odviedli do rakúsko-uhorskej 
brannej moci. O pár dní neskôr 
sa stal jednoročným dobrovoľ-
níkom bratislavského c. a  k. 
Pešieho pluku č. 72. V októbri 
1915 odišiel s  „maršbatalió-
nom“ c. a k. Pešieho pluku č. 64 
na východný (ruský) front, kde 
sa zúčastnil bojov pri Gorodišči. 
V apríli 1916 jeho pluk presunuli 
na taliansky front, v októbri sa 
v hodnosti práporčíka v zálohe 
dostal do zajatia. V zajateckom 
tábore, v prítomnosti rakúsko-
-uhorských zajatcov hlásiacich sa 
k českej a slovenskej národnosti 

si osvojil myšlienku českoslo-
venskej (ďalej čs.) štátnosti a vo 
februári 1918 vstúpil do čs. légií 
v Taliansku a zároveň ho vyme-
novali do hodnosti poručíka. Na 
základe svojho presvedčenia sa 
stal najagilnejším organizátorom 
náboru slovenských dobrovoľ-
níkov do čs. légií v  Taliansku. 
Aktívne sa podieľal na bojovej 
činnosti najprv 33., neskôr 34. 
čs. streleckého pluku. V auguste 
1918 sa pluk zúčastnil bojov 
na taliansko-rakúskom fronte. 
Jeho čata si svojou chrabros-
ťou vyslúžila veľké uznanie, 1. 
októbra bol vymenovaný nad-
poručíkom. Dňa 11. novembra 
1918 ho zastihla správa o konci 
1. svetovej vojny.

Na Štedrý deň dorazil 
transport III/34 práporu talian-
skych légií na železničnú sta-
nicu v  moravskom Kyjove. 
Obyvatelia ich úprimne vítali. 
O situácii na Slovensku kolovali 
rôzne interpretované správy, nik 
nevedel povedať, kde sa tiahne 
čiara dotyku územia stále ešte 
obsadeného maďarským voj-
skom. Malár zašiel do Skalice 
poinformovať sa o  skutočnom 
stave k MUDr. Pavlovi Blahovi 
a ThDr. Ľudovítovi Okánikovi 
(1869 – 1944, tu doplňme, že 

Okánik sa stal v roku 1918 čest-
ným občanom Starej Turej). 
Následne transport pokračoval 
smerom na Stupavu k Bratislave, 
ktorú napokon legionári obsa-
dili. Potom pokračovali smerom 
k  rieke Váh a  ďalej obsadzo-
vali južné oblasti Slovenska 
(Galantu, Nitru). Po vypuknutí 
vojny s Maďarskou republikou 
rád sa Malár, ako spravodaj-
ský dôstojník v  rámci brigády 
plk. Kieffera zvlášť vyzname-
nal v bojoch proti maďarským 
bolševikom, ktoré prebiehali do 
leta 1919. Keďže situácia zostala 
na Slovensku a Karpatskej Rusi 
naďalej napätá, Malára v októbri 
1919 pridelili v hodnosti kapi-
tána k Zemskému četníckemu 
veliteľstvu v  Užhorode. Počas 
štyroch rokov bojov na ruskom, 
talianskom a domácom (sloven-
skom) fronte Malárovi vojenská 
služba učarovala a stala sa pre-
ňho osudnou. Napokon sa roz-
hodol, že zostane v  tvoriacej 
sa čs. armáde a  stane sa voja-
kom z povolania. V novembri 
1921 ho vyslali do Francúzska 
na štúdium na École spéciale 
militaire v  Saint-Cyre, ktorú 

ukončil s dobrým prospechom. 
Od roku 1922 sa jeho miestom 
pôsobenia v armáde stali Košice. 
S účinnosťou od 28. júna 1923 
ho vymenovali štábnym kapi-
tánom. Na lepšie časy sa mu 
začalo blýskať v  júli 1927, keď 
ho prijali do prvého ročníka 
Válečné školy v  Prahe. Školu 
ukončil v polovici júla 1930. Od 
1. októbra nastúpil službu do 9. 
pešej divízie v Bratislave. S účin-
nosťou a  poradím od 1. janu-
ára 1931 ho povýšili na majora 
pechoty, o dva mesiace neskôr 
ho potom preložili do kategórie 
dôstojníkov generálneho štábu. 
V októbri ho pridelili do štábu 
Zemského vojenského veliteľ-
stva v  Bratislave. Počas pôso-
benia v Košiciach sa zoznámil 
s Vlastou Kabešovou, s ktorou 
sa 29. júla 1928 oženil. Ich man-
želstvo však nebolo harmonické 
a skončilo rozvodom 13. febru-
ára 1932. Finančne podporoval 
matku v Starej Turej, podobne 
ako aj štúdiá dvoch bratrancov 
(jedným z  nich bol nevlastný 
bratranec Ján Malár, 1908 – 
1979, neskorší čs. generál).

GR

Deň po Hromnici 
t. r. pripomenuli sme si 550 rokov, čo panovník oslobodil našu Starú 
Turú od daní a povýšil na slobodné mestečko! Pripomeňme si okol-
nosti, ktoré k tomu viedli. Na začiatku bol Ján Švehla: 

JAN ŠVEHLA
(1420 – 29. 1. 1467 Veľké Kostolany), žoldniersky bratrícky hajtman 
českého pôvodu.
Husiti v 15. storočí robili spanilé jazdy, ozbrojené výpady i na územie 
západného Slovenska. Uhorský kráľ Matej Korvín snažil sa týmto 
výpadom brániť. Na jeseň r. 1466 viactisíc husitských bojovníkov, 
pod vedením žoldnierskeho hajtmana Jana Švehlu, táborilo pri 
Veľkých Kostolanoch, odkiaľ robili lúpežné prepady do blízkeho oko-
lia. Kráľovské vojsko ich tam v decembri v tom roku obklúčilo s cie-
ľom ich vyhladovať. Jan Švehla, po jednaní s vedením Královského 
vojska, dosiahol lsťou pre seba a svoju družinu slobodný odchod 
z obkľúčenia za cenu obetovania svojich spolubojovníkov. Svoj 
odchod, útek smerovali do podhoria Bielych Karpát. Staroturania 
však v obci Jana Švehlu chytili a odovzdali Matejovi Korvínovi. Po 
väznení na Čachtickom hrade bol vo Veľkých Kostolanoch, v loka-
lite dodnes zvanej Na šibeniciach popravený. Za pomoc pri zlapaní 
Jana Švehlu panovník dňa 3. 2. 1467 StarúTurú oslobodil od daní 
a povýšil na slobodné mestečko! G.R.
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Riaditeľka Základnej umeleckej školy, ul. SNP 293/31, 91601 Stará Turá v súlade s § 5 ods. 2 
a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. 

V Y H L ASU J E  P R I J Í M AC I E  SK Ú ŠK Y
do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

základnej umeleckej školy na školský rok 2017/2018.

TERMÍN KONANIA 
PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
05. 04. 2017 od 13.00 - 17.00 
hod. 

MIESTO:  budova ZUŠ, Ul. SNP 
293/31, Stará Turá

• Hudobný odbor 
prízemie, č. dverí 40

• Výtvarný odbor 
1. poschodie, č. dverí 15

• Tanečný odbor 
prízemie, č. dverí 37

• Literárno – dramatický odbor 
2. poschodie, číslo dverí 4

PRIHLÁŠKA:
Prihláška na štúdium sa podáva na 
tlačive schválenom Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. Zákonný zástupca dieťaťa ju 
vyplní počas talentových skúšok, 
preto je potrebné mať so sebou 
rodné číslo dieťaťa.
ZUŠ poskytuje základné umelecké 
vzdelanie, pripravuje na štúdium 

odborov vzdelávania umeleckého 
zamerania v stredných školách 
a v konzervatóriách; pripravuje aj 
na štúdium na vysokých školách 
s pedagogickým alebo umeleckým 
zameraním. 

PODMIENKY PRIJATIA:
Do prípravného štúdia prijíma 
riaditeľ školy žiakov na základe 
posúdenia predpokladov na 
štúdium vo zvolenom umeleckom 
odbore. Po skončení prípravného 
štúdia nevzniká žiakovi nárok na 
prijatie do základného štúdia. 
Do základného štúdia prijíma 
riaditeľ školy žiakov na základe 
výsledkov talentovej skúšky, 
pričom môže prijať aj nadaných 
žiakov, ktorí nedosiahli alebo 
prekročili vek odporúčaný 
v učebnom pláne umeleckého 
odboru alebo študijného 
zamerania.
Na posúdenie študijných 
predpokladov uchádzača o prijatie 

na štúdium pre každý umelecký 
odbor a študijné zameranie 
zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú 
prijímaciu komisiu. 

ŠTÚDIUM JE ROZDELENÉ:
• prípravné štúdium – 

jednoročné (pre žiakov 1. 
ročníka základnej školy)

• prípravné štúdium – dvojročné 
(pre deti materských škôl od 5 
rokov)

• základné štúdium na I. stupni 
trvá v HO,TO, LDO 8 rokov 
a vo VO 9 rokov 

• základné štúdium na II. stupni 
trvá 4 roky

• štúdium pre dospelých trvá 4 
roky

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 
V UVEDENOM TERMÍNE SA 
KONAJÚ 
v hudobnom, výtvarnom, 
tanečnom a literárno-
dramatickom odbore do:
1. prípravného štúdia 

jednoročného – žiaci 1. ročníka 
základnej školy v šk. roku 
2017/2018

2. základného štúdia – podľa 
kapacitných možností

NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH 
ZISŤUJEME U DETÍ TIETO 
SCHOPNOSTI
Hudobný odbor:
1. hudobný sluch (zaspievať 

zahraný tón, rozlíšiť jeden 
a viac tónov, rozoznať výšku 
tónu )

2. rytmické cítenie (tlieskaním 
či ťukaním opakovať krátky 
rytmický úsek)

3. spev pripravenej piesne podľa 
vlastného výberu ( detská, 
ľudová, umelá..)

4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické 
predpoklady ku hre na určitý 
hudobný nástroj

• V hudobnom odbore 
ponúkame možnosť štúdia 
spevu a hry na týchto 
hudobných nástrojoch: klavír, 
husle, gitara, bicie nástroje, 
plechové dychové nástroje 
a drevené dychové nástroje.

Výtvarný odbor:
1. schopnosť priestorového, 

farebného a tvarového 
vnímania

2. stupeň vyjadrovacích 
schopností výtvarným 
prejavom podľa skutočnosti 
a podľa predstavy 

3. schopnosť koncentrácie na 
prácu

Na talentové skúšky si treba 
priniesť farebné pastelky a 3 
domáce výtvarné práce. 
• Vo vyučovaní sú zastúpené 

plošné a priestorové vytváranie 
a jednotlivé disciplíny: kresba, 
maľba, grafika, modelovanie 
( keramika), priestorové 
vytváranie, vybraté state z dejín 
umenia.

Tanečný odbor:
1. hudobné a pohybové 

schopnosti
2. telesnú spôsobilosť
3. rytmické cítenie
4. tanečnú pamäť
• V tanečnom odbore sa vyučujú 

predmety: tanečná príprava, 
klasický tanec, ľudový tanec, 
kreatívny tanec, moderný tanec, 
džezový tanec, tanečná prax. 

Literárno-dramatický odbor:
1. schopnosť tvorivo zobraziť 

jednanie a chovanie
2. zmysel pre rytmus
3. prednes pripravenej básne 

alebo prózy
4. hlasové dispozície, čistota reči
• Literárno-dramatický odbor má 

študijné zameranie Dramatické 
a slovesné oddelenie, v ktorom 
sa vyučujú predmety: 
dramatická príprava, dramatika 
a slovesnosť, pohyb, prednes, 
práca v súbore.

Výsledky prijímacích skúšok 
budú zverejnené 07.04. 
2017 na www.zusstaratura.
sk a v informačnej vitríne pri 
vstupe do školy. Ak sa rodič 
rozhodne pre akúkoľvek zmenu, 
týkajúcu sa štúdia svojho dieťaťa, 
musí ju telefonicky alebo osobne 
nahlásiť vedeniu školy najneskôr 
do troch dní od zverejnenia 
výsledkov. V dňoch 19. až 28. 
apríla je potrebné si vyzdvihnúť 
na riaditeľstve školy rozhodnutie 
o prijatí žiaka na štúdium. 
V prípade, že si rodič v tomto 
termíne tlačivo neprevezme, 
nebude jeho dieťa zaradené do 
štúdia. 
Neváhajte a príďte podporiť 
umelecké vzdelanie Vášho 
dieťaťa. Radi Vám poradíme pri 
rozhodovaní, ktorým umeleckým 
smerom viesť svoje dieťa. 

Mgr. Miroslava Lacová 
riaditeľka školy

Deň otvorených dverí v ZUŠ 
Stará Turá – 4. apríla 2017!

Pre budúcich prváčikov a ich 
rodičov ale i  talentovaných 
starších žiakov,  sme na uto-
rok 04.04.2017 v  čase od 
14.00 do 16.30 hod. pripra-
vili  Deň otvorených dverí 
v našej Základnej umeleckej 
škole. V rámci neho si budete 
môcť prezrieť priestory školy, 
učebne, stretnúť sa s  peda-
gógmi. Máte možnosť vidieť 
priamy vyučovací proces 

v odbore, ktorý si sami vybe-
riete a  vypočuť si spevácke 
a  hudobné výkony žiakov. 
Vidieť tvorbu  detí výtvar-
ného odboru, tanečné výkony 
žiakov  moderného i  ľudo-
vého tanca a zameranie lite-
rárno-dramatického odboru. 
Od 16.30 hod. Vás srdečne 
pozývame na verejný koncert 
našich talentovaných žiakov.

pedagogický kolektív ZUŠ
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Autor víťazného návrhu kalendárika – piatykrát 
zo ZUŠ Stará Turá
V  stredu 18. januára 2017 sa 
v Informačnom centre Europe 
Direct Senica konalo oceňovanie 
najlepších prác z výtvarnej súťaže 
Aká bude Európa 2017. Jej 
zámerom je každoročne vybrať 
spomedzi všetkých výtvarných 
dielok tri najlepšie, ktoré sú 
súčasne i vzorom pre vreckový 
kalendárik Informačného cen-
tra Europe Direct Senica. A aká 
bude? Odpoveď na ňu hľadali 
deti z 28. škôl z celého Slovenska, 
medzi nimi i  výtvarníci zo 
Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej. Víťazov bolo treba 
vybrať z  takmer 300 výtvar-
ných prác. Ako uviedol hlavný 
porotca, riaditeľ Záhorskej 
galérie J. Mudrocha a  zároveň 
výtvarník Štefan Zajíček, deti 
sú veľmi talentované a  vybrať 
tie najlepšie práce nebolo 
vôbec jednoduché. Každé jedno 
výtvarné dielo bolo výnimočné 
a malo v sebe čosi na zamysle-
nie.  Poblahoželať víťazom  pri-
šiel i zástupca primátora mesta 
Senica Ján Hurban. Ocenenia 
za najlepšie výtvarné návrhy 
kalendárika si prevzalo až 6 

žiakov Mgr. Miroslavy Lacovej 
zo ZUŠ Stará Turá – Daniel 
Kadlec, Alexandra Čierniková, 
Sophia Scharbertová, Miriam 
Kozempelová, Katarína 
Pernišová a autorka víťazného 
návrhu kalendárika Simona 
Makarová. Teší nás, že naši 
talentovaní výtvarníci sa stali 
absolútnymi víťazmi súťaže už 
piatykrát.

Dielo s  označením mena 
víťaza a  školy sa dostane do 
sveta v  podobe vreckového 
kalendárika Informačného 

centra Europe Direct Senica. 
Niekoľko originálnych výtlačkov 
si odniesli i rodičia, ktorí sa tešili 
z úspechu svojich detí. Výstavu 
najlepších prác si môžete 
pozrieť na MsÚ do konca marca. 
Dúfajme, že tento rok bude pre 
nás všetkých radostný, ako to 
vyjadrili  svojimi kresbami naši 
žiaci. Poďakovanie patrí všet-
kým deťom, ktoré sa zapojili 
do súťaže a reprezentovali našu 
školu.

ZUŠ Stará Turá

Pohybom pre Sabinku
Dňa 14. januára 2017 sa v telo-
cvični Základnej umeleckej 
školy stretlo 40 nadšenkýň 

pohybu. Od 9.00 hod. sa tu 
konal trojhodinový  tanečno-
-pohybový maratón venovaný 

Sabinke Fajnorovej, ktorá trpí 
ochorením – hypotóniou.  
Začínalo sa Zumba hodinou 
pod vedením inštruktorky 
Ivany Chutniakovej, po nej 

nasledoval aerobic/body for-
ming s  Katarínou Vidovou 
a  záver poslednej hodiny 
zjemnila a  skľudnila Power 
Yoga s  inštruktorkou Alenou 
Antalovou.  Pohybom ale i dob-
rovoľnými príspevkami v hod-
note 294,60  € sme  podporili  
Sabinku v jej  ďalších rehabili-
táciách v Adeli Medical Centre 
v Piešťanoch, ktoré  bolo našim 
spolu sprostredkovateľom tejto 
krásnej akcie.  Sabinke ešte 
prispeli krásnou finančnou 
poukážkou v  hodnote 500  € 
a  tým výsledná suma, ktorá 
bola Sabinke pripísaná na účet 
Nadácie ADELI, bola 794,60 €. 
Veľmi sme sa z  toho tešili, že 
sme mohli aspoň takouto cestou 
pomôcť Sabinke a jej rodine plniť 
sen, aby mohla Sabinka bez-
starostne behať, objavovať svet 
a hrať sa so svojimi rovesníkmi. 

Ivana Chutniaková 
   ZUŠ Stará Turá



14  Staroturiansky Spravodajca 03/2017 www.staratura.sk

Zážitkové učenie
V CVČ sa uskutočnil vzdelávací program 
pre našich druháčikov, jeho úlohou bolo 
zopakovať si učivo o záchranároch, poli-
cajtoch a hasičoch.

Na deti čakali scénky zo života, na 
ktoré museli reagovať, riešiť problémové 

situácie, hodnotiť správanie osôb v scén-
kach. Pracovalo sa v skupinách za pomoci 
smajlíkov. Smiech, zhrozenie, výskanie 
no i volanie na čísla 150, 155, 158, 112 sa 
nieslo celým CVČ.

Ďakujeme za krásne zážitkové učenie.
Druháci zo ZŠ

Bohumil Trúsik, 
85. narodeniny
13. februára 2017 sa dožil životného jubilea 85 rokov 
pán BOHUMIL TRÚSIK, člen DHZ Stará Turá. Celý svoj 
život sa venoval hasičstvu. Členom DPO je od roku 
1953, teda 64 rokov. Najskôr v DHZ  Miškech 
Dedinka, neskôr v Podjavorinskom výrobnom 
družstve Stará Turá a po odchode na zaslúže-
ný odpočinok v DHZ Stará Turá. V PVD v roku 
1956 založil podnikový DHZ, bol jeho veliteľom. 
V rôznych hasičských súťažiach sa umiestňova-
li na popredných miestach. Tento DHZ zanikol 
s odchodom Bohumila Trúsika do dôchodku 
v roku 1992. 

V  DHZ Miškech Dedinka bol členom 
veľmi dobrého súťažného družstva, ktoré 
v  celej histórii zboru dosiahlo najväčší 
úspech v  roku 1955 v  krajskom kole 
v Piešťanoch – 1. miesto v kategórii bez-
motorových striekačiek. Ako cenu vyhrali 
prvú motorovú striekačku DS 16 v hod-
note 45 tisíc korún a postup do celoštát-
nej súťaže v Brne. Tu v konkurencii 1600 
hasičov z celého Československa vybojo-
vali popredné umiestnenie. V roku 1958 
získali na celoslovenskej súťaži vo Svite 2. 
miesto.

Od roku 1975 bol členom predsed-
níctva OV DPO Trenčín. V rokoch 1977 

– 2007, plných 30 rokov zastával funkciu 
podpredsedu OV DPO a okresného veli-
teľa pre okres Trenčín, po rozdelení okre-
sov pre okres Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava. Jeho obetavá a príkladná práca 

v  DPO bola ocenená viacerými vyzna-
menaniami: Medaila za príkladnú prácu, 
Medaila za zásluhy, Medaila za mimo-
riadne zásluhy, Medaila za výcvik, Medaily 
za vernosť za 10, 20, 30, 40, 50 a 60 rokov, 
Výkonnostné triedy jednotlivcov a  súťaž-
ných družstiev, Odznak odbornosti hasič 
l. stupňa. V  roku 1992 získal najvyššie 
ocenenie a  to titul Zaslúžilý člen DPO 
Slovenskej republiky. Je nositeľom najvyš-
šej dosiahnutej hodnosti v DPO Vrchný 
inšpektor. 

Členovia DHZ Stará Turá a Miškech 
Dedinka mu ďakujú za plodnú spoluprácu, 
za roky strávené v DPO, za cenné rady, za 
všetok čas, ktorý im a DPO venoval. Tešia 
sa na ďalšie stretávanie s  ním na hasič-
ských akciách. Do ďalších rokov mu želajú 
pevné zdravie.

Mgr. Elena Rubaninská

POĎAKOVANIE
Pred niekoľkými mesiacmi som dostala ponu-
ku pracovať ako dobrovoľníčka v materskej 
škole v našom meste. Pridelili mi prácu v trie-
de s najmladšími deťmi – teda vo veku od 2 
do 3 rokov. Pomáhala som deťom s hygienou, 
pri jedení a pri obliekaní. 

Táto jedinečná príležitosť mi umožnila vidieť 
prácu pani učiteliek takpovediac z  druhej 
strany. Ako matke mi to prinieslo veľmi veľa. 
Rodičia, zamyslite sa, koľko starostí a námahy 
venujete denne vašim deťom doma. A teraz si 
predstavte, že ste ako dospelá osoba v triede 
plnej detí. A keď plnej, tak myslím i 20 detí, 
keď sú všetci zdraví. Ustriehnuť pri hraní, 
aby sa nič nestalo deťom alebo hračkám. Pri 
cvičení a pohybovej aktivite sledovať, aby sa 
všetky deti zapojili a navzájom si nechtiac 
neublížili. Pri učení nových vecí zaujať i tých 
najväčších neposedov, ktorí zrovna chcú robiť 
úplne niečo iné, ako ticho sedieť a chvíľku 
počúvať. Je to veru riadna drina. 

Samostatná kapitola je obliekanie detí 
v zimnom období, aby boli riadne oblečené 
na prechádzku. Všetci donesú svoje obleče-
nie pani učiteľkám a dožadujú sa pomoci pri 
obliekaní. Dve ruky vám v tom momente ani 
náhodou nepostačujú. Niektoré deti sa už 
vedia obliecť samé, a to je veľká pomoc, ale 
aj tak ich treba skontrolovať, či pod teplým 
oblečením sú i pančušky a či topánky nemajú 
obuté naopak. Všetko riadne pozapínať, uvia-
zať šály, popraviť čiapky, čo padajú až na oči, 
a obrniť sa veľkou trpezlivosťou pri obliekaní 
prstových rukavičiek, pretože dieťa sa samé 
do jednotlivých otvorov netrafí vôbec ľahko. 
Pomáha i  teta upratovačka, ale i  tak je to 
riadna fuška. Po pol hodine boja, spotené, ale 
spokojné, poobliekajú i seba a môžu ísť von. 

Nebudem zachádzať do úplných detai-
lov, pretože by z  toho mohol byť román. 
Chcem iba poďakovať pani učiteľkám, ktoré 
neúnavne a v plnom každodennom nasadení 
vštepujú vašim deťom nielen základy hygieny, 
správneho vyjadrovania, stravovania a spo-
lunažívania v spoločnosti, ale dávajú im aj 
svoju lásku a svoje srdce. Sú šťastné, keď sa 
vášmu dieťaťu niečo podarí, a sú citlivé a chá-
pavé, keď sa vášmu dieťaťu za vami zacnie 
a plače. Učiteľka, to nie je len povolanie, ale 
je to i poslanie. Svojou múdrosťou, citom, 
obetavou prácou, ale i prísnosťou, trpezli-
vosťou a dôslednosťou učia a pripravujú deti 
do budúcnosti. 

Vďaka patrí i všetkým ostatným zamest-
nancom vo všetkých troch budovách. Starajú 
sa okrem vzdelania a ochrany detí  i o chod 
škôlky, opravy, údržbu a čistotu  priestorov 
i okolia, o správnu a chutnú stravu. Všetci 
vynakladajú maximum, aby sa vašim deťom 
dostalo všetko, čo potrebujú, keď vy ste 
v práci. 

Miroslava  Rapantová
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7. ročník PLESU FUTBALISTOV
Poslednú januárovú sobotu sme opäť podporili našu fut-
balovú mládež zorganizovaním 7. ročníka Plesu Futbalis-
tov pod hlavičkou Mestského futbalového klubu v Starej 
Turej.

Za získané finančné prostriedky z minulého ročníka sa 
starší žiaci v kategórii U15 zúčastnili medzinárodného 
turnaja v Poľsku „Wroclaw Trophy“. A veľmi úspešne! Pod 
taktovkou trénerov Igora Sekerku a Romana Pribiša vybo-
jovali nádherné 1. miesto! Už teraz plánujeme ďalšiu našu 
účasť na medzinárodnom turnaji v maďarskom Kapošvári, 
a dúfame, že sa bude opäť dariť.

V úvode plesu sme poďakovali sponzorom nášho fut-
balového klubu, ktorí nám pomáhajú celoročne s  jeho 
chodom – mestu Stará Turá, firma Diand Trade s. r. o, 
FREMI-Slovakia s. r. o, Honeywell s. r. o, PreVak s. r. o, Prematlak 
s. r. o, Sevotech s. r. o, Restaurant club Salamander.

Práca trénera či jeho asistenta je nedocenená záležitosť. Sú to 
hodiny prípravy, trénovania, účasti na turnajoch, súťažiach. Tréner 
je zároveň učiteľom, psychológom či dokonca rodičom. Preto sme 
tých našich – p. Miroslava Krča, Igora Sekerku, Romana Pribiša, 
Petra Minárika, Michala Denka, Mateja Antálka, Miroslava Adáska, 
Rudolfa Heráka odmenili aspoň malou pozornosťou, a tak zároveň 
aspoň sčasti poďakovali za ich dlhoročnú činnosť pre Mestský futba-
lový klub. Ďakujeme i trénerovi A – mužstva Patrikovi Krajčovicovi 
za jeho prínos pre klub.

Na plese sa hosťom predstavili úspešné tanečníčky Free-Zee 
Dance zo staroturianskej ZUŠ pod vedením p. uč. Ivany Chutniakovej, 
k dispozícii bol i zábavný Funbox, nechýbala ani bohatá tombola 
(hlavný sponzor – p. Cibulková Bachratá) či sladká čokoládová fon-
tána s ovocím. O výbornú celovečernú zábavu sa postarala najlepšia 
kapela UNI Song zo Serede.

Tešíme sa na vás o rok. za MFK Záhorová Sylvia

ocenení tréneri MFK Stará Turá

výherca televízoru Mgr. Matej Antálek (prvý sprava)

o zábavu sa starala kapela UNI Song
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TOP 12 a nové rekordy 
na kolkárni
V nedeľu 22.1.2017 sa odohralo v našej kolkárni významné pod-
ujatie TOP 12 za účasti 12 najlepších hráčov a hráčok Slovenska. 
Celkovým víťazom sa stal Vilmoš Zavarko zo ŽP Šport Podbrezová, 
ktorý sa postaral o 4 nové rekordy kolkárne. Hodnota nového muž-
ského rekordu je 654 kolov. Na druhom mieste sa umiestnil Peter 
Nemček ml. a tretí skončil Milan Tomka. Ženskú kategóriu ovládla 
Gabriela Kuchárová z TJ Tatran Spišská Nová Ves výkonom 591, na 
2. mieste skončila Mária Tomková a na treťom mieste sa umiestnila 
Katarína Valigurová.

Valentínsky strelecký 
súboj žiakov 
a dorastencov
Dňa16.2.2017 sa v telocvični 
SOŠ v Starej Turej konala stre-
lecká súťaž žiakov a dorasten-
cov v streľbe zo vzduchovej 
a laserovej pušky. Žiaci súťa-
žili v kategóriách mladší žiaci 
a dorastenci.

Strelecký súboj zo vzduchovej 
pušky a  laserovky sa žiakom 
páčil, v  prestávke si zahrali 
spolu stolný tenis. Jednotliví 
víťazi si v  každej kategó-
rii odniesli pekný pohár 
a sladkosti.
Hlavným rozhodcom bol 
Milata Peter a súťaže sa zúčast-
nilo 25 strelcov.

Vďaka za pekne zorganizovanú 
súťaž patrí pánovi učiteľovi 
Mgr. Igorovi Gašparíkovi.

Výsledky:
Dorastenci SOŠ
1.Častven Ján
2.Rado Peter
3.Siváková Zuzana

Žiaci ZŠ Stará Turá
1.Dunajčík Martin
2.Chudík Marián
3.Dunajčík Michal

Hl. rozhodca Milata Peter 
A-201

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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