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28. marec – Deň učiteľov
„Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu ako to,

že vyučujeme a vzdelávame mládež?
Nám ide o lepšiu budúcnosť a preto sa nemôžeme zastaviť

pri hľadaní prostriedkov, ktoré ju majú umožniť.“

Tieto slová J .A. Komenského asi naj-
lepšie vystihujú prácu učiteľov, ktorá je 
často podceňovaná nielen deťmi, ale 
aj rodičmi. Pedagógovia sa snažia vy-
chovať z Vašich detí rozumné, usilovné 
a vnímavé osobnosti, ktoré sa dokážu 
uplatniť v  rôznych odboroch a  odvet-
viach dnešnej rýchlo sa rozvíjajúcej 
spoločnosti. Ich ľudská obetavosť je 
však väčšinou braná ako samozrejmosť. 

„Veď je to ich práca...“, povedia si mno-
hí z Vás. Je pravdou, že práca učiteľov 
je vzdelávať deti. Vyžaduje si to však aj 
veľkú mieru pedagogického citu, nikdy 
nekončiace vzdelávanie seba samého, 
fantáziu, prevychovávanie, trpezlivosť, 
pozitívny prístup, a  to všetko pri kaž-

dodenných starostiach, ktoré prežíva 
každý z nás. V škole deti strávia väčšiu 
čas dňa, v škole nadväzujú kamarátstva, 
škola ich učí plniť si prvé povinnosti, 
byť zodpovedným, vnímavým, slušným. 
A tieto vlastnosti im vštepujú práve naši 
pedagógovia. 28. marec je vyhlásený za 
deň učiteľov. Ich prácu si však treba vážiť 
nielen jeden deň v roku, ale každý jeden 
deň, ktorý venujú našim deťom.  

Drahí učitelia, ďakujeme Vám! 
Nielen za to, že svoje vedomosti, znalosti 
a rokmi preverené skúsenosti predávate 
našim deťom. Ďakujeme aj za to, že pod 
Vašim vedením sa z našich detí stávajú 
zrelé a rozumne uvažujúce osobnosti.
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Burza jarného a letného 
detského oblečenia, 
tehotenského oblečenia, 
kočíkov, autosedačiek 
a iných detských potrieb
23. a 24. marec , 9.30 – 17.00 h., 
MC Žabka
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Turnaj v nohejbale
3. marec, 9.30 h., 
ZŠ na Hurbanovej ul.

Majstrovská ZŠ v CVČ
5. – 9. marec, 10.00 h., 
CVČ
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Folklórna skupina Kýčer
25. marec, 18.00 h., DK Javorina

Vítanie jari 
a veľkonočný trh
30. marec, 10.00 h., 
Námestie slobody
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
XIII. zasadnutie MsZ konané 26. 1. 2012  otvoril o 15.00 h primátor mes-

ta Ing. Ján Kišš. V úvode rokovania sa uskutočnilo menovanie riaditeľky DK 
Javorina Stará Turá. Keďže Mgr. Júlia Bublavá sa rozhodla funkciu riaditeľky 
DK neprijať, zrušili poslanci jej menovanie a v tajnom hlasovaní zvolili za 
riaditeľku DK Javorina Evu Adámkovú s nástupom do funkcie od 1. 2. 2012.

Poslanci vzali na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z XII. 
zasadnutia MsZ. V rámci rokovania o majetkových záležitostiach MsZ 
schválilo nasledovné návrhy:
•	 na zrušenie uznesenia č. 12-XXIV/2009 z 25. 6. 2009,
•	 na zmenu uznesenia č. 13 – XXIV/2009 z 25. 6. 2009,
•	 návrh na zmenu uznesenia č. 6 – V/2007 z 28. 6. 2007,
•	 návrh na zrušenie uznesenia č. 14 – XII/2011 zo dňa 8. 12. 2011.

V ďalšej časti rokovania poslanci vzali na vedomie „Informáciu o aktu-
álnom hospodárení mesta“, schválili návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 1 a č. 2. Poslanci súhlasili so zvýšením revolvingového úveru 
do výšky 1 030 000 € , zároveň vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontro-
lórky k dodržaniu podmienok na priatie zvýšenia revolvingového úveru. 

MsZ ďalej schválilo:
•	 návrh zmluvy o  budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou 

STAVOKOPMPLET s.r.o., Stará Turá,
•	 návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva,
•	 zmenu v obsadení komisií MsZ,
•	 návrh delegovania členov do Dozornej rady pre podporu športu  

Do Dozornej rady boli schválení za členov: Ing, Miroslav Nerád, 
Mgr. Ivan Klimáček a za tajomníčku Mgr. Lívia Boorová. 

V závere rokovania poslanci schválili návrh platu primátora mesta pre 
rok 2012, pričom odporučili zabezpečiť plnenie úloh stanovených MsZ 
opatreniami v hmotnej zainteresovanosti pracovníkov Mestského úradu 
ako i vykonať také organizačné zmeny, aby došlo k odstráneniu vytýkaných 
nedostatkov a informovať MsZ o ich odstránení do 30. 6. 2012.  

V rámci návrhov a otázok poslancov bola riešená problematika par-
koviska pri poliklinike ako i návrh na zmenu využitia priestorov bývalého 
malého kina DK Javorina. Uznesenia z rokovania MsZ sú zverejnené na 
úradnej tabuli a tiež na internetovej stránke mesta www.staratura.sk.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Podporme naše deti 
a tých, ktorí to potrebujú!

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spo-
menie. 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 nebude nás to stáť nič na-
vyše. 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 2011.

Naša  staroturianska Nadácia ŽIVOT podporuje formou 
programu malých komunitných grantov  užitočné  aktivity detí  
a mládeže v našom meste, rôzne športové kluby. 

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

Tento spôsob získavania prostriedkov je zásadným príjmom na-
dácie. Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových 
činností v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, životného 
prostredia či iných humanitných oblastí a prispieť k zlepšovaniu  
kvality života, prosíme vás, aby ste vypísaním vyhlásenia o pouká-
zaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či daňové-
ho priznania (u právnických osôb) prispeli práve na tieto zámery. 
Ďalšie informácie o spôsobe poukázania podielu zaplatenej dane 
na www.rozhodni.sk.

Veríme, že využijete túto možnosť poukázania finančných pro-
striedkov na  aktivity, ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. 
Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu i svojim rodinným prís-
lušníkom, kolegom v práci, známym a podnikateľom.

Ďakujeme. Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie

Týždeň s angličtinou
Ako každý rok i tento rok prišli k nám lektori z Jazykovej školy 

SIDAS z Košíc. Na 1. stupni sa kurzu zúčastnilo 26 detí 3. a 4. 
ročníka a na 2. stupni 29 žiakov 5. a 6. ročníka. Nie je to ľahké, 
mať angličtinu 3 hodiny denne, ale keď je chuť a dobrý lektor, 
dá sa zvládnuť všetko. Deti sa s nadšením pustili do práce a hier, 
ktoré si lektori pre nich pripravili. Ani nevedeli ako sa ich slovná 
zásoba zväčšila o veľký počet slov, ale čo je hlavné, zistili, že sa nie 
nadarmo učia angličtinu. Získali veľkú motiváciu pre ďalšie štú-
dium. V piatok sa ťažko lúčili s lektormi Davidom Schofieldom – 
riaditeľom tejto jazykovej školy a Harrisonom Flowerom, mladým 
učiteľom, ktorí  ich vedeli nadchnúť pre prácu. Certifikáty, ktoré 
deti dostali po absolvovaní kurzu im budú pripomínať príjemné, 
ale aj užitočné chvíle, ktoré spolu s lektormi strávili. 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie a veríme, že sa k nám pridá 
ešte viac žiakov. 

Mgr. Anna Haverová, uč. ANJ  
foto Mgr. Hollá

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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Potravinová pomoc v Starej Turej úspešne ukončená

Mesto Stará Turá sa na zák-
lade výzvy Poľnohospodárskej 
platobnej agentúry Ministerstva 
pôdohospodárstva a  rozvoja 

vidieka  SR prostredníctvom 
Trnavskej arcidiecéznej charity 
zapojilo do zorganizovania a re-
alizácie potravinovej pomoci pre 

obyvateľov nášho mesta. 
O potravinovú pomoc požia-

dali dôchodcovia, ale aj občania 
v hmotnej núdzi, ktorých príjem 
nepresahoval 305 €. Počas nie-
koľkých mesiacov sa u pracovní-
čok sociálneho oddelenia MsÚ 
nazbieralo až 250 žiadateľov. Aj 
keď potravinová pomoc, rovna-
ko ako v iných mestách, aj u nás 
meškala, sme radi, že nakoniec 
dorazila. 

Po telefonických výzvach 
bola občanom potravinová po-
moc odovzdaná 1. a 2. februára 
2012 na Hurbanovej ulici. Spolu 
bolo rozdaných 5 000 kg múky 
a 5 000 kg cestovín. 

Zabezpečenie dodávky po-
moci by nebolo možné bez ocho-
ty pracovníkov Technických 
služieb mesta Stará Turá a or-

ganizačného oddelenia MsÚ. Tí 
zabezpečili zloženie celej dodáv-
ky potravín a následne aj ich vy-
dávanie občanom. Organizáciu 
akcie a kontrolu dokladov žia-
dateľov mali na starosti pra-
covníčky sociálneho oddelenia 
MsÚ a  tiež členovia komisie 
MsZ pre sociálne veci a býva-
nie. Keďže bolo veľmi mrazivé 
počasie, ochotne sa tu vystrieda-
lo hneď niekoľko obetavých ľudí. 
Vydávanie potravín prebehlo 
bezproblémovo, bez zbytočne 
dlhého čakania a nervozity. A za 
to patrí veľká vďaka sociálnemu 
a  organizačnému oddeleniu 
MsÚ, komisií MsZ pre sociál-
ne veci a bývanie a Technickým 
službám mesta Stará Turá. 

Lívia Boorová

Výdatná snehová nádielka
Perinbaba sa počas 15. až 17. februára naozaj vybláznila. Veríme, 

že deti sa snehu potešili, no pre vodičov to bola naozajstná skúška tr-
pezlivosti. Haldy snehu znepríjemňovali život nielen Staroturancom, 
ktorí žijú priamo v meste, ale aj ľuďom na kopaniciach. Pracovníci 
technických služieb boli maximálne vyťažení odhŕňaním hlavných 
ciest, nezabudli však ani na občanov, žijúcich v ťažšie dostupnom 
teréne v miestnych častiach Starej Turej. 

Človek nad vrtochmi prírody nikdy nezvíťazí, ale boj s ňou 
takisto nikdy nevzdá. Ďakujeme Technickým službám mesta sa 
spriechodnenie miestnych komunikácií počas výdatnej snehovej 
nádielky. 

Lívia Boorová

Odhŕňač v Hlavine

Výška snehového záveja v Hlavine

piatok 30. 3. 2012
Námestie slobody v Starej Turej

V ponuke:

Kraslice, korbáče, dekorácie, keramika, medovina, syry, ...

Program:

10.00 - 18.00 hod. Remeselný trh

  15.00 hod. Umelecké pásmo detí zo ZŠ a ZUŠ,

  Rozlúčka s Morenou

  16.00 hod. Súťaž v pletení korbáčov

 

   

Príďte medzi nás !

Dom kultúry Javorina 
a mesto Stará Turá

Vítanie Jari
a veľkonočný trh

Vás pozývajú na

Bližšie informácie získate na www.dkjavorina, www.staratura a Facebooku

Sprievodné podujatia konané v Dome kultúry Javorina Stará Turá:

• Výstava výšiviek a veľkonoč-
ného stolovania z čias starých 
materí 30.3. – 5.4.2012, počas 
trhu otvorená od 10.00 do 18.00 
hod., v ostatné dni od 14.00 do 
18.00 hod., cez víkend zatvorená. 
V prípade, že ste ochotní podeliť sa 
s krásou vašich ručných prác, za za-
požičanie vašich exponátov vám bu-
deme povďační. Termín preberania 
prác: 27. a 28.3.2012,

• Prehliadka veľkonočných 
aranžmánov spojená so súťažou, 
do ktorej sa môžete prihlásiť – ka-
tegória deti a študenti. Možnosť 

predaja zhotovených dekorácií,
• Tvorivé dielne, kde si môžete vy-

skúšať zdobenie kraslíc, pletenie 
korbáčov, výrobu píšťaliek,

• Burza kníh a časopisov – 
30.3.2012 od 13.00 do 18.00 hod. 
I vy márne zháňate určitú knihu 
alebo naopak hodnotné knihy vo 
vašom príbytku ležia ladom? Je 
tu príležitosť pre Vás. Prihlášku 
si môžete vyzdvihnúť v knižnici K. 
Royovej, na sekretariáte DK, prípad-
ne stiahnuť zo stránky DK Javorina, 
mesta Stará Turá. Prihlásiť sa mô-
žete i cez Facebook do 25.3.2012.
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„Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky...“ 
Vytrasovanie a vyznačenie bežkárskych trás

Občianske združenie „Kopa-
ničiarsky región - miestna ak-
čná skupina“ (KR-MAS) podalo 
v spolupráci s MAS Horňácko 
a Ostrožsko Žiadosť o finančný 
príspevok na projekt s názvom 
„Načo chodiť pešky- keď môžu 
byť bežky...“ predložený v rám-
ci výzvy Fondu mikroprojektov 
Operačného programu cezhra-
ničnej spolupráce Slovenská 
republika - Česká republika 
2007 - 2013. Vytrasované a vy-
značené trasy majú rôznu dĺžku 
i náročnosť. 

Hlavným cieľom projektu je 
vytvorenie podmienok na zvý-
šenie konkurencieschopnosti 
nášho prihraničného regiónu 

prostredníctvom posilnenia jeho 
športovo-rekreačného potenci-
álu vytrasovaním a vyznačením 
bežkárskych trás.  Projekt sa re-
alizuje od februára 2011 a ofi-
ciálne bol  ukončený v januári 
2012. Našim zámerom je rozší-
riť turistiku i o zimnú turistiku, 
a  to vyznačením bežkárskych 
trás v území. Obyvateľom pri-
hraničných regiónov sa rozší-
ria možnosti trávenia voľného 
času a zatraktívni sa prostredie 
regiónu. Pre domácich a zahra-
ničných návštevníkov sa vytvorí 
nový produkt cestovného ruchu, 
ktorý podporí komplexnosť ak-
tívneho trávenia voľného času 
v regióne prepojením na ostatné 
atraktivity a prírodné podmien-

ky a scenérie s relatívne pokoj-
ným prostredím. Pri značení 
jednotlivých trás prihliadali ko-
ordinátori projektu predovšet-
kým na odporúčania aktívnych 
bežkárov a športových nadšen-
cov. Návrh značenia prebehol 
pod záštitou organizácie Klub 
slovenských turistov, ktorá je 
oprávnená vyznačovať oficiálne 
trasy v teréne. Vyrobené boli už  
propagačné materiály s mapou 
so zaznačenými bežkárskymi 
trasami, ktorá bude distribuova-
ná medzi partnermi a subjekt-
mi participujúcimi na rozvoji 
regiónu a podpore cestovného 
ruchu. V Starej Turej budú pro-
pagačné materiály k dispozícií 
na mestskom úrade a v Stredisku 

cezhraničnej spolupráce (bývalý 
Infotur).

KR-MAS sa v  súčasnosti 
zaoberá i otázkou dlhodobého 
udržiavania vyznačených  tratí 
v  regióne. I  preto boli na ofi-
ciálne ukončenie  aktivít pro-
jektu pozvaní i  zástupcovia 
potenciálnych subjektov, ktoré 
by mohli zabezpečovať údržbu 
bežkárskych trás – podnikateľ-
ské subjekty v cestovnom ruchu, 
vlastníci lyžiarskych vlekov, sa-
mosprávy, obecné lesy a športoví 
nadšenci , ktorí by mohli zabez-
pečiť údržbu vyznačených bež-
kárskych trás. 
Mgr. Kristína Kubinová, manažér MAS

Úspešné kurzy v Dome 
kultúry Javorina

Dom kultúry Javorina pri-
pravil počas posledných me-
siacov niekoľko zaujímavých 
kurzov, kde sa návštevníci mohli 
oboznámiť s výrobou tradičných 
remeselných výrobkov. Aj ta-
kýmto spôsobom sa využil no-
vovzniknutý priestor Strediska 
cezhraničnej spolupráce na dru-
hom poschodí Domu kultúry 
Javorina. 

Koncom januára si pod vede-
ním lektorky Ing. Aleny Šeďovej 
návštevníčky kurzu drôtkovania 
mohli vyskúšať prácu s drôtom. 
Počas päťhodinového kurzu im 
lektorka ukázala rôzne techniky 
drôtkovania, výrobu špirál, kve-
tov, kombinovanie drôtovaných 
výtvorov s korálikmi či čipkou. 
Spojením šikovnosti, trpezlivosti 
a fantázie vznikli na kurze krás-
ne drôtované šperky. 

V sobotu 11. februára sa 
v Stredisku cezhraničnej spolu-
práce stretli ženy opäť pod vede-
ním lektorky Ing. Aleny Šeďovej, 
ktorá im ukázala tradičnú tech-

niku pletenia z pedigu. 
Pedig známy tiež ako ratan 

je po vŕbovom prútí hneď druhý 
najpoužívanejší prírodný mate-
riál na pletenie košov. Získava 
sa z  popínavej liany Calamus 
rotang. Z  palmy sa neskôr 
stiahne vrchná kôra. Vnútorná 
časť potom prechádza raznicou 
s otvormi rôzneho tvaru alebo 
priemeru. S  takto upraveným 
pedigom sa výborne pracuje. Pri 
práci s pedigom sa využíva po-
dobná technika ako pri tradič-
nom košikárstve. Pedig sa pred 
pletením máča vo vode a je mož-
né ho aj zafarbiť farbou na drevo 
či textil. Účastníčky kurzu si pod 
vedením lektorky počas piatich 
hodín uplietli vlastný pedigový 
košík.

Kurzy v  Dome kultúry 
Javorina budú pokračovať aj 
naďalej. Záujemcovia sa môže 
prihlásiť priamo v DK Javorina 
alebo na telefónnom čísle 
776 3366.

Lívia Boorová

„Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky...“ 
   
Vytrasovanie a vyznačenie bežkárskych trás 
      
Občianske združenie „Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina“ (KR-MAS) 
podalo v spolupráci s MAS Horňácko a Ostrožsko Žiadosť o finančný príspevok na 
projekt s názvom „Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky...“ predložený v rámci 
výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika - Česká republika 2007 - 2013. Vytrasované a vyznačené trasy majú rôznu 
dĺžku i náročnosť.  
    Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti 
nášho prihraničného regiónu prostredníctvom posilnenia jeho športovo-rekreačného 
potenciálu vytrasovaním a vyznačením bežkárskych trás.  Projekt sa realizuje od februára 
2011 a oficiálne bol  ukončený v januári 2012. Našim zámerom je rozšíriť turistiku i o zimnú 
turistiku, a to vyznačením bežkárskych trás v území. Obyvateľom prihraničných regiónov sa 
rozšíria možnosti trávenia voľného času a zatraktívni sa prostredie regiónu. Pre domácich a 
zahraničných návštevníkov sa vytvorí nový produkt cestovného ruchu, ktorý podporí 
komplexnosť aktívneho trávenia voľného času v regióne prepojením na ostatné atraktivity a 
prírodné podmienky a scenérie s relatívne pokojným prostredím. Pri značení jednotlivých trás 
prihliadali koordinátori projektu predovšetkým na odporúčania aktívnych bežkárov 
a športových nadšencov. Návrh značenia prebehol pod záštitou organizácie Klub slovenských 
turistov, ktorá je oprávnená vyznačovať oficiálne trasy v teréne. Vyrobené boli už  
propagačné materiály s mapou so zaznačenými bežkárskymi trasami, ktorá bude 
distribuovaná medzi partnermi a subjektmi participujúcimi na rozvoji regiónu a podpore 
cestovného ruchu. V Starej Turej budú propagačné materiály k dispozícií na mestskom úrade 
a v Stredisku cezhraničnej spolupráce (bývalý Infotur). 
    KR-MAS sa v súčasnosti zaoberá i otázkou dlhodobého udržiavania vyznačených  tratí 
v regióne.	   I preto boli na oficiálne ukončenie  aktivít projektu pozvaní i zástupcovia 
potenciálnych subjektov, ktoré by mohli zabezpečovať údržbu bežkárskych trás – 
podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu, vlastníci lyžiarskych vlekov, samosprávy, obecné 
lesy a športoví nadšenci , ktorí by mohli zabezpečiť údržbu vyznačených bežkárskych trás.  
 
Mgr. Kristína Kubinová- manažér MAS 
 
 

	  

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ  EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV 
FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČ IANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM“ 	  

+ obrázok - KR logo 
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VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky
sa uskutočnia na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 347/2011 Z.z. z 19.10.2011 o vyhlásení volieb 
do Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) 
Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č.333/2004 Z.z. 
o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Voľby sa uskutočnia v sobotu 10. marca 2012 
v čase od 7,00 – 22,00 hodiny

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať 
svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského 
preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.

V Starej Turej 1.12.2011 Ing. Ján Kišš, primátor mesta

Miesto konania volieb
Okrsok č. 1 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Mestský úrad, SNP 
1/2, prízemie-veľká 

zasadačka č.dv. 136
Družstevná 30-452, 454, 456-481,  483-485, 

487-501, 507-512, 677, 680, 
689-690, 692-693, 740, 745

Hurbanova 156-157, 3157
Podjavorinskej 516, 519, 524-535
SNP 3, 265-266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675
Okrsok č. 2 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Základná škola, 
Hurbanova ul. č. 128/25

Hurbanova 91, 97, 103, 120, 125, 138-139, 
3138, 143, 152, 154, 3154

Námestie Slobody 76
SNP 73-74, 83, 149
Okrsok č. 3 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Požiarna zbrojnica, 
Mýtna ul. č. 554/18, I.posch.

Drgoňova dolina 1320
Dubník  II. 1190
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 612-652, 712-723, 741
Lúčna 3025, 3026, 3028-3030
Mýtna 537, 539, 541, 544-553, 555-557
Němcovej 654-659
Sadová 3001-3010, 3012-3014, 

3016-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3033, 3037
Štúrova 559-594, 596-611, 653, 

683-687, 738, 750
Uhrova 660-673, 701-711

Okrsok č. 4 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Jiráskova ul. č. 168/16, 
Prevak,bývalé 

dets. jasle, prízemie
Dibrovova 219-229, 232-238, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 195
Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201-217, 764-771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Dom kultúry Javorina 
č. 378/55, učebňa č.82

Gen. M. R. Štefánika 363-368, 383-385
Lipová 369-371
SNP 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá 
pre voličov bývajúcich na ulici

Dom kultúry Javorina, 
č.378/55, býv. kaviareň

Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 304, 308-317
Holubyho 283,335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263
Trávniky 2551-2599, 2601-2604, 2607, 

2613-2614, 2621, 2630

Okrsok č. 7 – Drgoňova dolina Požiarna zbrojnica, 
I. poschodie č. d. 1239

Černochov vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330
Drgoňova dolina 1203-1254, 1316, 

1322, 1324, 1327
Durcova dolina 1297-1315, 1323, 

1328,  1332-1333

Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom – veľká 
sála, č. d. 1567

Jazviny 1726-1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1791-1798, 

1800-1804, 1809, 1811, 
1813, 1817-1818, 1820-1821, 

1823, 1825, 1829
U Mikulcov 1759-1789

Okrsok č. 9 – Topolecká Požiarna zbrojnica 
č. d. 2118

Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2255, 2258, 2260, 

2265-2266, 2269, 2274-2276, 
2281-2282,2284

Okrsok č. 10 – Súš Požiarna zbrojnica 
č. d. 2462

Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2526, 2600, 

2605, 2608, 2626
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612

Školský klub detí v Mini Zoo
Dňa 10. februára navští-

vil školský klub detí Mini Zoo 
v Centre voľného času v Starej 
Turej.

Pani Janka Koníková z CVČ 
deťom pomocou prezentácie 
predstavila všetky zvieratká, 
o ktoré sa malí chovatelia z cen-
tra voľného času s  láskou sta-
rajú na chovateľskom krúžku. 
Majú ich približne 18 druhov. 
Napr. škrečky, myši, morčatá, 
ryby, plazy, vtáky a iné. O kaž-
dom zvieratku sa deti dozvede-

li odkiaľ pochádza, akého veku 
sa dožíva, ako sa treba oň starať 
a veľa iných zaujímavostí. Deti 
zaujato počúvali a  zapájali sa 
do diskusie svojimi otázkami 
aj vlastnými skúsenosťami. Veď 
mnohé z  nich majú aj doma 
svojich miláčikov. Najväčší zá-
žitok mali, keď si mohli pohladiť 
chameleóna - Chamíka, agamu 
bradatú - Agi a tí odvážnejší aj 
užovku červenú - Oskara a užov-
ku koralovú - Snejka. Veľmi milo 
ich zabavil papagáj Karol, ktorý 

im zapískal melódiu piesne „ne-
ďaleko od Trenčína“. Deti ho za 
jeho šikovnosť odmenili nadše-
ným potleskom.

Návšteva v Mini Zoo mala 
medzi deťmi kladnú odozvu 

a  určite sa veľmi radi medzi 
zvieratká do centra voľného času 
vrátia.

Ďakujeme p. Janke Koníkovej 
z CVČ za pozvanie. 

Text a foto Jana Dršková
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Nultý ročník v Základnej 
škole v Starej Turej

K napísaniu nasledovného článku nás inšpiroval nedávno prebieha-
júci zápis detí do prvých ročníkov základnej školy. Presne pred rokom, 
približne v rovnakom období, sme riešili problém s druhým odkladom 
školskej dochádzky nášho syna. Zdravotný stav a výsledky absolvovaných 
psychologicko-pedagogických testov nášho syna  boli pre nás ďalším utvr-
dením v tom, že nástup do prvého ročníka pri rýchlom tempe s väčším 
počtom žiakov v triede, nie je pre naše dieťa reálny. Jednou z alternatív 
pre nás bolo jeho umiestnenie do niektorej z malotriednych škôl v okoli-
tých dedinách alebo do nultého ročníka, ktorého otvorenie v našom meste 
však bolo veľmi otázne.  Nultý ročník bol pre nás do toho času neznámy 
pojem.  Informácie, ktoré sme získavali či už od pedagogických pracov-
níkov alebo prostredníctvom internetu boli  skôr o tom, že zriaďovanie 
takýchto tried je podmienené dostatočným záujmom zo strany rodičov 
detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia, čo u nás istým spôsobom 
vzbudzovalo aj určité obavy. Naše predsudky pominuli získaním bližších 
informácií o fungovaní nultých ročníkov zo strany vedenia školy. Milo nás 
prekvapilo, keď nás v apríli kontaktovala pani riaditeľka základnej školy 
a oznámila nám, že nultý ročník sa v tomto školskom roku bude otvárať aj 
v Starej Turej a je tu prijatý aj náš syn. Hlavne nám to vyriešilo naše obavy 
s dochádzkou mimo bydliska, vzhľadom na prípadné komplikácie  spojené   
s jeho  zdravotným stavom. 

Zahájenie školského roka,  bolo pre nášho syna hlbokým a pozitívnym 
zážitkom. Trieda svojim vybavením, nástennými maľbami a výzdobou pri-
pomína skôr prostredie, na ktoré boli deti zvyknuté v škôlke. Interiér je 
vkusne a účelovo zariadený a prepracovaný do najmenších detailov, dokonca 
je myslené aj na odpočinok detí, ktoré si v triede v prípade únavy môžu  
rozložiť lehátko a na chvíľku oddýchnuť. Informácie, ktoré sme my rodičia 
získali od pani učiteľky v prvý deň školského roka nás iba ubezpečili o tom, 
že z ničoho nemusíme mať obavy, že všetky osobitné potreby našich detí 
budú riešené individuálne a ako úplnú samozrejmosť pani učiteľka ponúkla 
možnosť účasti rodičov na jej vyučovacích hodinách. Túto možnosť sme 
samozrejme využili a účasť na vyučovaní bola pre nás krásnym zážitkom. 
Pani učiteľka má svojich žiakov už evidentne zmapovaných, presne vie ako 
na ktorého zapôsobiť, aby dosiahla stanovený cieľ. Činnosť  bola rôznorodá 
a atmosféra v triede pripomínala vzhľadom na malý počet detí v triede skôr 
rodinné prostredie. Vyučovacia hodina začala telesnou rozcvičkou, potom 
pokračovala cielenou hrou zameranou na správne určovanie farieb a strán 
„pravá“ a „ľavá“ a táto hra veľmi plynule a nebadane prešla do vyučova-
cieho procesu. Po chvíľke, keď pani učiteľka zbadala, že sústredenosť detí 
značne poklesla, nasledoval oddych. Deti sú v nultom ročníku  zapájané 
do vyučovacieho procesu hravou formou, pri spojení viacerých predme-
tov  súčasne.  Tento spôsob výučby sa nám veľmi páčil. Aj keď nie každý 
deň je pre nás najlepší, syn chodí zo školy spokojný a to je pre nás dôležité. 
Vplyvom školského prostredia, pôsobením jeho spolužiakov a trpezlivým 
prístupom pani učiteľky sme už po prvých mesiacoch videli zreteľný krok 
vpred ako v grafomotorických zručnostiach, tak vo vyjadrovaní a celkovej 
komunikácií, v sociálnej oblasti, ale aj získaní schopnosti rozhodovania 
a samostatného vystupovania. Spôsob výučby v nultom ročníku je plynulým 
prechodom z hravého prostredia materskej školy k školským povinnostiam 
na základnej škole a jeho najzákladnejšou výhodou je nízky počet detí v trie-
de, ktorý dáva automaticky väčší časový priestor učiteľovi na individuálny 
prístup k deťom, k zohľadneniu ich osobnostných rozdielov, zdravotných 
problémov a podobne. Mnohí rodičia zdravých a bezproblémových detí  
vnímajú nultý nočník ako nepotrebný. Myslím si, že v  prípade prejaveného 
záujmu, by vedenie základnej školy vyšlo v ústrety záujemcom o návštevu 
na vyučovaní a umožnilo by nazrieť rodičom nastávajúcich školákov do 
triedy, ktorá má nezvyčajné označenie 0.A.

Na záver sa chceme  poďakovať  vedeniu školy a samozrejme aj triednej 
pani učiteľke za tvorivo koncipované vyučovacie hodiny, za hrejivú a ro-
dinnú atmosféru, ktorú každodenne vytvára našim deťom a za trpezlivý 
a profesionálny prístup k svojej práci.

Za spokojných rodičov 0.A triedy r. Holotová

Zbierka „Sto haiku a verše“
Na konci januára sme v Starej Turej privítali na svet novú básnickú 

zbierku. V piatok 27. januára zorganizoval Dom kultúry Javorina Stará 
Turá v spolupráci s mestom Stará Turá prezentáciu básnickej zbierky 
staroturianskeho autora Gustáva Rumánka. Zbierku s názvom „Sto haiku 
a verše“ pokrstil autor spolu s primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom. 

Regionálny historik, spisovateľ, ale aj člen redakčnej rady 
Staroturianskeho spravodajcu, Ing. Gustáv Rumánek debutoval v lite-
rárnej tvorbe zbierkou básní Napokon odložím husle v roku 2003, druhú 
zbierku Po splne slnečníc vydal v roku 2006 a tretiu Zdvihnutá minca 
v roku 2009. V roku 2009 vydal aj publikáciu Bryndziarske pastorále. 
Je to sága rodu Michala Klimáčka, starého otca spisovateľky Ľudmily 
Podjavorinskej. V tom istom roku vydal aj publikáciu Staroturianske 
trvalky, kde prehľadne spracoval zoznam životopisov 144 nežijúcich 
osobností mesta Stará Turá. Posledným jeho dielkom je teda zbierka 
Sto haiku a verše. Mnoho z Vás možno tento umelecký žáner nepozná. 
Haiku je lyrický útvar s prírodnou tematikou, ktorý je tvorený zvukoma-
lebným trojverším. V haiku by sa malo nachádzať aj zaraďovacie slovo, 
kigo. Toto slovo určuje ročné obdobie, v ktorom sa udalosť stala. Táto 
forma poézie sa využíva v japonskej literatúre. 

Počas prezentácie si prítomní hostia mohli vypočuť niekoľko básní 
v podaní Eleny Rumánkovej a Marty Adamusovej. Príjemné podujatie 
sprevádzali na flaute Júlia Hollá a na klavíri Ján Pavlovič. Na krste knihy 
zaspieval autorovi výborný kálnický spevák Pavol Pavlech a na klavíri 
zahral pán Novomestský. 

Lívia Boorová

Ku dňu učiteľov

Za každú peknú básničku
,,spadla hruška zelená...,,
chcem poďakovať trošičku,
čo dali ste mi do vena.

A neskôr v škole
keď písmenká sa skláňali,
bez vašej dobrej vôle
ťažko by sme napredovali.

Trpezlivosť neskonalá bola,
v čítaní i počítaní-
to je veta rozvitá i holá,
rovnicu máš v zadaní.

Neskôr ,keď sa otvorili nám
brány ďalších škôl
tam už musí každý sám,
komu povieš sveta bôľ?

Školy dávno dokončené už
z chlapca je muž a z dievčat ženy,

máme svoje deti už
a v živote veľké zmeny.

Len spomienky zostali,
na huncútstvá a pestvá

čo sme povystrájali
paleta to veru bola pestrá.

A dnes už len úsmevne
keď pri stretnutí a spomienkach

poznáte nás po mene
vďaka za ten školský čas

a roky s vami strávené.

J. Trúsiková 
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Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice januára 2011 
do polovice februára 2012?
•	  V tomto období prebehlo niekoľko výukových programov, ktorých sa 

zúčastnili deti z I. stupňa ZŠ (Konzoly, Zvieratká tety Janky), ale i študenti 
z 3. a 5. ročníka hotelovej akadémie, ktorí absolvovali výukové programy 
zamerané na pohybovú výchovu. 

•	  Polročné prázdniny 3. 2.: Deň plný zábavy 
Počas prázdninového dňa sa takmer 60 detí vystriedalo na celoden-
nom maratóne hier a súťaží, ktorý sme v tomto roku zorganizovali 
po prvýkrát. Finančne túto akciu podporili dievčatá zo SOŠ v Novom 
Meste nad Váhom, ktoré na ňu získali grant z IUVENTY a vďaka 
týmto finančným prostriedkom si deti odniesli veľmi pekné ceny, mali 
k dispozícii celodenné občerstvenie a na obed si dali pizzu. V rámci 
tohto dňa prebehli i tradičné Majstrovstvá detí ZŠ v Pinball, ktoré vy-
hral a titul Majstra ZŠ 2012 získal Marek Naď z 5.A. I. vicemajstrom sa 
pre tento rok stal Miro Sládek zo 6.B a II. vicemajstrom Simon Robek 
z 5.D.

•	  V sobotu 11. 2. sa uskutočnila v miestnej plavárni už tradičná akcia pre 
rodičov s deťmi - Pláva celá rodina. Na tejto akcii s nami spolupracovala 
i p. Milatová zo ŠKD.

•	  V utorok 14. 2. sme sa organizačne podieľali na Valentínskej diskotéke, 
ktorú organizoval Detský mestský parlament. Akcia prebiehala v Klube 
3 od 16.00 hod a deti sa okrem tanca zabavili i rôznymi hrami a súťažami 
s valentínskou tematikou. Za poskytnutý priestor ďakujeme P. Pitlíkovi.

•	  V piatok 17. 2. sa uskutočnilo ďalšie pravidelné zasadnutie Detského 
parlamentu mesta Stará Turá, kde 
detskí poslanci:
- zhodnotili Valentínsku diskotéku,
-  naplánovali a organizačne zabez-

pečili ďalšie kolo súťaže IQ team,
-  rozhodli sa zapojiť do spolupráce 

s CVČ v aktivitách ku Dňu Zeme,
-  potešili sa a privítali informáciu 

o plánovanej cyklotrase a korču-
liarskom chodníku,

-  po dlhšej diskusii sa rozhodli z dô-
vodu neplnenia si povinností zba-
viť funkcie a vylúčiť z parlamentu 
jednu zo svojich členiek,

-  odhlasovali, že hovorkyňou det-
ského parlamentu sa stáva Patrice 
Tomisová

a dokonca,
- jeden z členov parlamentu predstavil kolegom svoju asistentku.

•	  Od tohto mesiaca máme i nový vzhľad našej webovej stránky, na ktorej 
vás veľmi radi uvítame: www.cvcstaratura.edupage.org.

•	  Od tohto mesiaca nás nájdete i na facebooku.

Čo pripravujeme na marec 2012?
•	  Jarné prázdniny (5. – 9. 3.) vyplníme školopovinným deťom už tradič-

nými majstrovstvami:
Pondelok 5. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v šípkach (zač. 10.00 hod. v CVČ)
Utorok 6. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v kolkoch (zač. 9.30 hod. v kolkárni, 
je potrebná vhodná športová obuv na prezutie)
Streda 7. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v „Človeče“ (zač. 10.00 hod. v CVČ)
Štvrtok 8. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v scrabble (zač. 10.00 hod. v CVČ)
Piatok 9. 3. Majstrovstvá detí ZŠ v skladaní puzzle  (zač. 10.00 hod. 

v CVČ)
Upozornenia:
-  Uvedené časy jednotlivých majstrovstiev sú presným začiatkom každé-

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

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

•	  V piatok 23. 3. o 15.00 hod pozývame do CVČ deti, ktoré sa chcú podieľať 
na výrobe Moreny. 

Rodičia, zamerajte pozornosť na ...
to, že CVČ Stará Turá sa v budúcom školskom roku bude uchádzať 

o priazeň detí a rodičov  novým spôsobom  činnosti. Niektoré aktivity budú 
prebiehať formou trojmesačných kurzov, pričom jednotlivé časti kurzu budú 
na seba nadväzovať. Vzhľadom k tomu, že si chceme overiť záujem o tento 
nový spôsob činnosti, otvárame už v tomto školskom roku prvý z týchto 
kurzov, ktorý bude orientovaný na deti mladšieho školského veku, t.j. deti 
do 12 rokov a bude zameraný na pohybové aktivity podporujúce správne 
držanie tela. Pre takýto pilotný kurz sme sa rozhodli predovšetkým z toho 
dôvodu, že v Starej Turej neexistuje pre túto vekovú kategóriu takto zame-
rané cvičenie a žiaľ, práve toto obdobie môžeme označiť za vek, kedy deti 
začínajú mať sklon k sedavej a pasívnej zábave. Sledovanie televízie, hranie 
hier na počítači, ale i samotné sedenie v škole či doma  pri domácich úlohách 
sú jednou z hlavných príčin jednak zvyšovania telesnej hmotnosti detí, ale 
predovšetkým  nesprávneho držania tela, ktoré spôsobuje deťom už v tomto 
veku nemalé zdravotné problémy (zvyšuje sa napr. počet detí, ktoré už v ta-
komto nízkom veku trpia bolesťami hlavy a niektoré štúdie poukazujú na 
alarmujúce číslo – až 40% detí vo veku 7 rokov). A práve na tento problém 
bude zameraný program Pekné telo I. Celý program je úvodnou časťou 
cyklu Pekné telo, ktoré bude mať od budúceho školského roka pokračova-
nie: Pekné telo II. – pre deti staršieho školského veku, Pekné telo III. – pre 
dievčatá a ženy do 30 rokov. Program tohto kurzu nie je postavený na jed-
norazových aktivitách. Tvorí akýsi systém na seba nadväzujúcich cvičení 
a pohybových aktivít, ktoré zahŕňajú napr. i dýchacie cvičenia, cvičenia 
zamerané na stimuláciu chodidiel alebo relaxáciu (z pohľadu prevencie 
chybného držania tela).  A tu sú kompletné informácie o kurze Pekné telo I.

Cieľová skupina: deti mladšieho školského veku, počet detí v skupine  
max. 8 (z dôvodu individuálneho prístupu), otvára sa len 1 skupina
Miesto:  zrkadlová učebňa v CVČ Stará Turá (deti cvičia na koberci)
Termín a čas: marec – máj 2012
Z dôvodu dodržania aspoň čiastočnej pravidelnosti cvičenia je kurz roz-
delený na 2 dni a z dôvodu udržania maximálnej pozornosti detí na čas 
45 minút: pondelok 14.15 – 15.00 hod, štvrtok 15.00 – 15.45 hod.
Organizácia cvičebnej jednotky:

- zohriatie tela (hry)
-  vyrovnávacie a kondičné cvičenie (okrem iného sú do tejto časti za-

radené i cviky zamerané na posilňovanie, ale je využívaná iba váha 
vlastného tela)

- relaxačná časť
Takmer všetky  aktivity budú pre deti skôr zábavou a hrou ako stereotypným 
cvičením a deti sa budú na každé nové cvičenie tešiť.
Čo deti potrebujú:

- tepláky a tričko
- cvičky alebo hrubé ponožky
- čistú vodu  vo fľaši (pitný režim)

Pomôcky, ktoré budú pri aktivitách používané, poskytne deťom CVČ (rôzne 
podložky, fitball, softgym,...)
Cena celého kurzu: 7,50 eur

Propagácia kurzu je zameraná predovšetkým na tých rodičov, ktorí 
sú si vedomí zdravotných rizík nezdravého spôsobu života dnešných detí 
a majú snahu prispieť k jeho zlepšeniu. Informácie a prihlášky získate pria-
mo v CVČ Stará Turá. Treba sa prihlásiť vopred.

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá
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Program Kina – Marec 2012
Streda 7. marca o 1900 hod. 

Z technických príčin nepremietame

SHERLOCK HOLMES 2: HRA TIEŇOV 14. marca, 1900 hod.
USA – hlavnú úlohu najznámejšieho svetového detektíva Sherlocka 
Holmesa stvárnil Robert Downey Jr. Diváci sa môžu tešiť aj na jeho im-
pozantného kolegu Dr. Watsona, v podaní Juda Lawa. Sherlock Holmes 
zvykol byť najchytrejším mužom salóna… až doteraz. České titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 105 min. MP od 12 rokov

BASTARDI 2 Streda 21. marca, 1900 hod.
ČR – druhý diel začína krátko po smrti najväčšieho bastarda Michala 
Dostála. Michalov otec a dedko sú presvedčení, že učiteľ Majer stál za 
vraždami všetkých troch žiakov a pomstil smrť svojej sestry. Začínajú 
Majera deptať a hľadať dôkazy... Hrajú: T. Magnúsek, J. Štastný, J. Krampol, 
M. Dejdar, K. Brožová, B. Vránová, A. Hryc a ďalší...
Vstupné: 2,20 EUR 95 min. MP od 12 rokov

SIVESTROVSKÁ NOC Streda 28. marca o 1900 hod.
USA – Silvestrovská noc oslavuje lásku, nádej, odpustenie, druhé šance aj 
nové začiatky v najrušnejšom a najsľubnejšom  meste sveta – New Yorku 
počas najočarujúcejšej noci roka. Medzi hviezdnym obsadením zažiaria 
držiteľka Academy Award Halle Berry, Jessica Biel, dvojnásobný drži-
teľ Academy Award Robert De Niro, Sarah Jessica Parker a mnohí ďalší. 
Slovenské  titulky.
Vstupné: 2,20 EUR 118 min. MP od 12 rokov

DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJEME autobusové zájazdy:

• 3. marca 2012 na Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne na muzikál 
na ľade Popoluška. Poplatok: 27,- EUR.

• 21. apríla 2012 na jarné záhradnícke trhy Flóra Olomouc. 
Poplatok: 8,- EUR.

• 21. apríla 2012 na nákupy do Poľska – Noweho Targu. 
Poplatok: 13,50 EUR.

• 22. apríla 2012 na Novú scénu Bratislava na muzikál J. Ďurovčíka 
Ôsmy svetadiel. Poplatok: 30,- EUR.

• 6. mája 2012 na predajnú výstavu kvetov do Věžek. Poplatok: 
7,50 EUR.

• 18. mája 2012 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.

• 26. mája 2012 do Divadla Hybernia Praha na muzikál Quasimodo – 
zvonár z katedrály Notre Dame. Romantický muzikál podľa námetu 
známeho Victora Huga Chrám matky božej v Paríži. Réžia: M. Kukučka. 
Hudba: P. Kaláb, J. Maxián, J. Prachař. Účinkujú: T. Trampl-C. Kassai, 
J. Korn – M. Vojtko, D. Kraus – T. Savka, R. Pavlovčinová – M. Procházková, 
R. Fišarová – V. Konečná, T. Trvalcová – K. Nývltová -  L. Molnárová. 
Poplatok: 32,- alebo 45,- EUR (záleží od výšky vstupeniek).

• 31. mája 2012 do Športovej haly Skalica na koncert slávneho armádne-
ho 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 výkony spojuje skvelá chore-
ografia, 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. 
Prihlásených účastníkov zároveň prosíme o uhradenie zálohy vo výške 

50 %  poplatku  najneskôr 10 dní pred konaním zájazdu.

Dom kultúry Javorina a SCS poriadajú 2. lekciu kurzu 
PLETENIE Z PEDIGU dňa 10. marca 2012 o 9.00 hod. 
v DK Javorina Stará Turá. Poplatok: 14,- EUR (v cene je 
zahrnutý materiál). Prihlásiť sa je potrebné na sekretariáte 
DK, tel. 032/7763366

Dom kultúry Javorina Stará Turá Vás srdečne pozýva na 
predstavenie ľudového tanca a spevu v podaní 
folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky v nedeľu 25. 
marca 2012 o 18.00 hod. do veľkej sály DK Javorina. Vstupné: 
5,- EUR. Predpredaj vstupeniek na sekretariáte DK Javorina, 
tel. 0327763366, mail: dkstaratura@zoznam.sk

Dom kultúry Javorina Stará Turá ponúka občanom i organizáciám možnosť prenájmu priestorov 
bývalej kaviarne a učebne č. 82 za účelom usporiadania rodinných osláv, prednášok, schôdzkovej 

činnosti. Spoločenským organizáciám pôsobiacich na území mesta ponúkame zľavy.
Bližšie informácie získate na tel. 032/7763366

Nové knihy v mestskej knižnici
Beletria Ďuranová, Mária: Ďuranová, Mária • Jamborová, Vita: Nevera 
ako dôvod • Tainová, Tamara: To prejde • Boldišová, Andrea : Láska vo 
vetre  • Varáčková, Miroslava: Prežila som svet • Ďuranová, Mária: Skap! 
• Chloe, MK: Urobila by som to zas • Feather, Jane: Hriešny knieža
Náučná literatúra Briant, Z., Monta: Znaková řeč pro miminka • 
McGrath, Jinks: Kurz výroby šperků • Byrne, Rhonda: Sila • Mackenzie, 
Mairi: -izmy • Kühnemann, Helmut: Chováme kozy • Kol.: Guinness world 
records 2012 • Meier, Ralf : Cholesterol • Carnegie, Dale: Komunikácia 
ako cesta k úspechu
Detská literatúra Brezina, Thomas: Neviditeľná beštia • Brezina, 
Thomas: Muž s ľadovým pohľadom • Wilson, Jacqueline: Dieťa zo smetiaka 
• Hapka, Cathy: Shrek zvonec a koniec, alebo, Ako to bolo (vo filme) • 
Guduel, Anne: Nočná gazela • Andersen, Hans Christian: Rozprávky • 
Suballyová, Ľubica: My deti z Trávnikov • Brat, Roman: Škola za rohom 
alebo nezbedy školáka Šuška
Detská náučná literatúra Deary, Terry: Strašná prvá svetová vojna 
• Deary, Terry: Mizerná druhá svetová vojna

MAREC JE MESIACOM KNIHY. Slovenská asociácia knižníc nadväzuje 
na predchádzajúce úspešné ročníky a vyhlasuje 13. ročník celoslovenského 
podujatia Týždeň slovenských knižníc.
V dňoch  26. – 30.3.2012 
ponúkame:
• bezplatné zapožičanie  časopisov,
•  týždeň bez upomínacích 

poplatkov (vrátenie dlhodobo 
požičaných kníh bez poplatkov).

P
O

ZV
Á

N
K

A SMER – sociálna demokracia v Starej Turej 
pozýva všetky ženy pri príležitosti sviatku MDŽ 

na stretnutie, ktoré sa uskutoční 7. marca 2012 
o 17.00 hodine vo veľkej sále Domu kultúry Javorina 

v Starej Turej. V prvej časti kultúrneho programu 
vystúpia žiaci Základnej umeleckej školy Stará 

Turá, v druhej časti programu vystúpi sólista opery 
Slovenského národného divadla Ivan Ožvát. 
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 5.2.2012 uplynulo 9 rokov, 
čo nás opustil náš otec, deduško 
Štefan ŠTEFANKA. Kto ste ho 
poznali a mali radi, spomínajte 
s nami.

S láskou spomínajú 
3 dcéry s rodinami

•
Dňa 18.3.2012 si pripomíname 
nedožité 80. výročie narodenia 
manžela, otca, dedka a pradedka 
Jána CHUDÍKA z Topoleckej. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
prosím tichú spomienku.

S láskou spomína 
manželka a deti s rodinami

•
S tichou spomienkou ku hrobu 
chodíme, pri plameni sviečky sa 
za Teba modlíme. Dňa 26.2.2012 
uplynul rok, čo nás náhle opustila 
moja manželka, naša mama 
a  b a b i č ka  H e l e n a 
ZVONČEKOVÁ.

S láskou spomína manžel, dcéra Alenka, 
Janka s rodinou a ostatní príbuzní

Dňa 24.3.2012 uplynie 7 rokov, 
čo nás opustila naša milovaná 
manželka, mama, babička a ses-
tra Anna MEDŇANSKÁ.
S láskou a úctou na ňu spomínajú 
manžel, deti, vnúčatá a súrodenci.

•
Dňa 8.3.2012 si pripomíname 
1. výročie úmrtia našej mamy 
Eleny SUŠARSKEJ, rodenej 
Molcovej.

S láskou spomínajú synovia 
Ivan, Vladislav, dcéra 

Oľga a ostatná rodina

•

Dňa 22.2.2012 uplynulo 20 rokov, čo nás opus-
tila naša babička Alžbeta MOLCOVÁ, rodená 
Mackovičová.

S láskou spomínajú vnuci Ivan, Vladislav, 
vnučka Oľga a ostatná rodina

•
Dňa 23.3.2012 uplynulo 34 rokov, čo nás navždy 
opustil náš dedko Augustín MOLEC.

S láskou a úctou spomínajú vnuci Ivan, 
Vladislav, vnučka Oľga a ostatná rodina

Matričné okienko
Vítame bábätká
Matej Štuka, Melánia Kýšková, Viktória 
Vavreková, Vivienne Malečková, Lukáš 
Luščík, Tomáš Vašek

Posledné rozlúčky
Zuzana Držíková, Vladimír Machovič, Júlia 
Mikulcová, Anna Fridrichová

Zoznam jubilantov za 
mesiac MAREC 2012

Jozef Honza, Marta Vrbová, Ľudmila Múdra, 
Jozef Valenta, Emília Macková, Ing. Miloslav 
Hargaš, Jolana Mádrová, Anna Császárová, 
Terézia Chudíková, Pavel Mlynár, Elena 
Michalcová, Anna Michalcová, Ján Cibulka, 
Rudolf Šichta, Zuzana Sláviková, Dušan 
Alušic, Rudolf Krištof, Anna Dúbravčíková, 
Jozef Hubina, Ľudmila Štepanovicová, 
Jozefína Juríková, Rudolf Meliš, Ľubica 
Slámová, Emília Čepelová, Božena Šurinová, 
Tomáš Uherčík, Amália Jurčová, Anna 
Biesiková, Viera Barszczová, Štefan Jurík, 
Oľga Nižnanská, Miloslava Bašistová, Anna 
Mikulcová, Ján Naď, Mária Kaňková, Ján 
Malek, Irma Púdelková, Mária Galbavá, 
Karol Kováč, Mária Durcová, Anna Durcová, 
Anna Beňová, Jozef Petráš, Anna Riganová, 
Anna Hvoždarová, Emília Vráblová, Mária 
Galbavá, Anna Sadloňová

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 zdrav. 

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

Za bratom farárom 
ThDr. Miroslavom Kýškom

Dňa 2.2.2012, v  prvý 
februárový týždeň, v  84. 
roku svojho života a  v 61. 
roku od svojho ordinovania, 
odovzdal svojmu Pánovi svo-
ju ušľachtilú dušu brat farár 
ThDr. Miroslav Kýška.

Ako kaplán pôsobil na 
GBÚ v  Modre a  v cirkev-
ných zboroch v Mošovciach, 
Poprade a  v Novom Meste 
n/V. Ako farár v  cirkev-
ných zboroch v Kostolnom, 
Kremnici a Bratislave a ako 

dôchodca v  Dolných Salibách. Bol riaditeľom Tranoscia 
v Liptovskom Mikuláši, na GBÚ osobným tajomníkom a ne-
skôr generálnym tajomníkom. Študoval v USA a v Nemecku. 

Pohreb zosnulého konal sa v utorok 7. februára o 11.00 hod. 
vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ul. v Bratislave za hojnej 
účasti. Tu sa so zosnulým rozlúčili:
•	 za Evanjelickú a. v. cirkev generálny biskup br. Miloš Klátik,
•	 za cirkevný (CZ) zbor Bzince p. Javorinou ses. Iveta 

Rúbaninská,
•	 za CZ Kremnica br. Slávo Blatnický,
•	 za CZ zbor Bratislava br. Ján Grešo,
•	 spevokol CZ Bratislava, dirigovala ses. Ľudmila Budajová,
•	 za CZ Dolné Saliby br. Olivér Nagy,
•	 za rodný CZ Stará Turá br. Milan Kubík.

Nech je požehnaná Tvoja svetlá pamiatka!
Gustáv Rumánek
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Úspech žiakov výtvarného odboru zo ZUŠ Stará Turá
Základná umelecká škola 

v Starej Turej získala ďalší úspech 
výtvarného odboru. Informačné 
centrum EUROPE DIRECT 
SENICA vyhlásilo výtvarnú sú-
ťaž ,,Aká bude EURÓPA 2012“. 
Súťaž je určená pre deti mater-
ských a základných škôl a jej cie-
ľom je navrhnúť prednú stranu 
vreckového kalendára na rok 
2012 pre EUROPE DIRECT 
SENICA.

Do súťaže prišlo 230 vese-
lých, ale i  katastrofických ná-
metov, ktoré hodnotila odborná 
porota na čele s  riaditeľom 
Záhorskej galérie v Senici.

Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov a  vernisáž výsta-
vy sa uskutočnila 24. januára 
v Informačnom centre EUROPE 
DIRECT v  Senici. Zároveň tu 
boli prezentované kalendáriky 
na rok 2012 s víťaznými návr-
hmi a  označením školy ZUŠ 
Stará Turá. V  dvoch kategóri-
ách – 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň 
ZŠ hlavné ceny  získali žiač-
ky výtvarného odboru ZUŠ 
v Starej Turej, pod vedením Mgr. 
Miroslavy Lacovej.

A tak víťazný motív 
Dobroslavy Príbišovej a  Lucie 
Vaňovej poputuje v  celej sieti 

EUROPE DIRECT a  bude re-
prezentovať talent staroturian-
skych detí.

Za svoju kresbu šťastnej 
rodiny si prevzala ocenenie 
i  Tereza Vandlíková a  čestné 
uznanie Gabriela Jankovičová.

V rozhovore s  riaditeľom 
Záhorskej galérie v Senici som 
sa spýtala na kritériá pri výbe-
re víťazných prác. Názor poroty 
bol, že výtvarné diela zo Starej 
Turej boli s  tematikou rodiny, 
z obrázkov sršala radosť a pes-
trosť farieb a správne pochope-
nie danej témy. Výtvarné práce 
zo Starej Turej sa veľmi páčili. 

Názor poroty ako aj organizáto-
rov súťaže je, že v Starej Turej je 
talentovaným deťom venovaná 
veľká starostlivosť.

Práve preto patrí veľké po-
ďakovanie pani učiteľke Mgr. 
Miroslave Lacovej za jej príklad-
nú a obetavú prácu s výtvarník-
mi, za rozvíjanie ich talentu, za 
veľa času čo strávi s deťmi nielen 
na hodinách vo výtvarnom od-
bore. Využíva všetky ponúkané 
možnosti súťaží a výstav výtvar-
ných diel, kde umiestnenia a vý-
sledky sú motiváciou pri ďalšej 
práci.

J. Trúsiková 
foto: ZUŠ

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Starej Turej
Prešli rôčky, prešli dníčky,

už pôjdeme do veľkej školičky.
Do školičky zaránky,

dostaneme nové tašky,
knižky, ceruzky i písanky.

Volá na nás abeceda
vitaj, vitaj veľká škola.

Takto nejako si naši milí predškoláci z materských škôlok vykra-
čovali 1. a  2. februára 2012 na svoj prvý veľký pohovor do Základnej 
školy v Starej Turej. Vyzbrojení pesničkami, básničkami predvádzali 
svoju šikovnosť. Okrem toho, že plávali v morskej krajine plnej rôz-
nych úloh, skladali puzzle morských koníkov, krabov, ryby stavali 
do radov podľa veľkosti, farby a počtu zhltnutých písmen v brušku, 
predviedli i svojou šikovnosť pri práci s počítačom, kde zoraďovali 
lienky na ďatelinkové lístky podľa počtu bodiek na ich krídelkách, 
či ukladali farebné kocky do vagónikov vláčika Tomáša. 

Skúšku zvládli všetky deti na výbornú.  S rozžiarenými očka-
mi a úsmevom na perách si po statočnej práci odnášali DIPLOM 
ZLATEJ RYBKY a niekoľko krásnych darčekov. Zápisu do prvej 
triedy sa zúčastnilo 87 detí. Zapísaných je 77, z toho 39 dievčat 
a 38 chlapcov. Odklad má 10 detí.

Milé deti, želáme vám veľa šťastných krokov po ceste do školy 
a veľa - veľa úspechov v živote.

Škola je veľký dom. Škola je celá veľká.
Žijú v nej školáci a pani učiteľka.

Červenú strechu má a strecha komín v dyme.
Aby tam detičkám nebolo zima v zime.

Škola je vážny dom, celá je vážna – škola.
A škola bez kvetov je ako jeseň holá.

Nech teda zasvietia deťom v nej do svetnice,
ak už nie slniečko, aspoň tie slnečnice.

Mgr. M. Gulánová
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Naši úspešní podnikatelia
„Niektorí ľudia vidia v podnikateľoch škodnú, ktorú treba 

odstreliť, iní dojnú kravu, ale málokto v nich vidí koňa, 
ktorý s námahou ťahá voz ekonomiky dopredu.“

Winston Churchill

Na prapočiatku nášho mikropríbehu 
o Miroslavovi Lukáčovi a Kamilovi Vráblovi bol 
Nemec K. H. Drais, ktorý dal r. 1813 na svet „dre-
sinu“, predchodcu nášho jednostopého dopravné-
ho prostriedku, bicykla. Ešte však museli za roky 
tvrdo zapracovať viacerí mechanici – vynález-
covia, aby bicykel, dnes  mu hovoríme slangovo 
„bike“, (bajk), dostal podobu, ktorú poznáme. Ale 
i nepoznáme! Dnes má bike stovky tvárí a veľa 
podôb: popri hromadnom dopravnom prostried-
ku užívajú ho ako amatéri pre aktívne trávenie 
voľného času amatérski športovci, tak i profesio-
náli v rôznych športových súťažiach a výkonoch, 
ako sú etapové, dráhové, terénne preteky, bicykle-
bal, artistické vystúpenia a pod. Pre svoju cenovú 
prístupnosť je masovo využívaný a jeho použitie 
je výsostne ekologické!

Bicykel nás priamo obohatil o pojmy, ako 
Tour de France, Giro d´Italia, preteky Okolo 
Slovenska, obohatil nás o osobnosti, ako bol bý-
valý etapový cyklista  Vlastimil Ružička, súčasný 
Peter Velits či olympijský víťaz Anton Tkáč!

V dobe zrodu nášho mikropríbehu o dvoch 
podnikateľoch, Miroslavovi Lukáčovi a Kamilovi 
Vráblovi jestvovala horúca politická klíma. Po 
r. 1990 nastala inverzia udalostí, ktoré sa udiali 
po r. 1948. Pre následnú privatizáciu vraj rozde-
lili Republiku, len aby bol čo najväčší priestor 
pre pokútne a problematické rozdelenie štátne-
ho majetku. Razom bolo veľa príčinlivých! No, 
a čo! Veď budú sa niekedy, o nejaký čas pýtať 
vnuci, ako naraz vtedy zbohatli ktorýsi ich de-
dovia? Bola to, jemne povedané, rana pod pás 
Masarykovskému, že demokracia je len a len vte-
dy, ak je spojená s mravnosťou a čestnosťou. My, 
súčasníci, nedožili sme sa totiž už ani toho, že 
by aspoň časť takto získaných prostriedkov bola 
niekde a niekým rozumne  investovaná do rozší-
renia a optimalizovania dovtedajších výrobných 
procesov či do inovácií výrobného sortimentu! 
Veľká väčšina skončila nenávratne v súkromných 
kontách bánk v zahraničí, či inak sa roztratila! 
Nečudujme sa preto, že je tak, ako je, hlavne 
s nezamestnanosťou!

Na začiatku nášho mikropríbehu, kedy 
Miroslav Lukáč a Kamil Vrábel boli iba 24-roč-
ní, boli už dlho známe všeplatne pôsobiace  myš-
lienky, ktoré  publikoval v r. 1996 Milan Resutík 
v časopise Dilema pri opise podnikateľských po-
meroch v USA. Uveďme, ale i zapamätajme si 
niektoré z nich: „Predpokladom vymanenia sa 
z chudoby je mať potrebné pracovné a morálne 
návyky. Na ceste za bohatstvom treba mať životný 
štýl, ktorý sa vyznačuje tvrdou prácou, vytrvalos-
ťou, cieľavedomosťou, ale najmä šetrnosťou a se-
badisciplínou. Väčšina z bohatých boli raz ženatí, 
nikdy sa nerozviedli a žijú pod svoje pomery, ich 
skutočná finančná situácia zostáva skrytá pred 
najbližšími a takmer polovica z nich začínala bez 
pomoci rodičov, takmer z ničoho. Diametrálne 

iná situácia je medzi bohatými, ktorí peniaze 
zdedili. Ľahko získané peniaze totiž korumpujú 
a demotivujú ľudí.“

Tento rozšírenejší úvod nás dostal razom do 
obrazu tej doby, pre ktorý ako jeho dekoračný 
rám môžu slúžiť tu spomenuté myšlienky z ča-
sopisu Dilema. A cez spomenutú dresinu sme sa 
dokotúľali k predmetu ich podnikania. 

Písal sa r. 1991 a Miroslav Lukáč a Kamil 
Vrábel zo Starej Turej vstupujú ako čistý, nepo-
písaný hárok papiera do podnikania s bicyklami. 
Ich počin, ako i následné dosahované a dosiah-
nuté výsledky v podmienkach konkurencie nášho 
spotrebiteľského trhu, vzbudzujú u tých, ktorí po-
znajú ich „story“ (príbeh), úprimný obdiv a ne-
malú úctu. Veď oni začínali z ničoho, ako elévi 
plní mladíckeho entuziazmu. Konaním ale uká-
zali okoliu, že dá sa podnikať i podľa ideí T.G. 
Masaryka, čisto, eticky, morálne a zároveň vy-
tvárať zamestnanie niekoľkým desiatkam osôb! 
Iste je to i vlastnosťami, ktoré si Miroslav Lukáč a  
Kamil Vrábel priniesli zo svojich rodných hniezd 
a rozvinuli ich tu na svojom pracovisku. I ich ro-
dičom by mala patriť naša vďaka!

Prosím Vážených čitateľov, aby hlavne z tohto 
uhlu pohľadu snažili sa vidieť ich dielo a posu-
dzovať ich konanie! 

„Všetko to začalo mojou nezodpovednosťou,“ 
vysvetľuje Miro. „Môj bývalý kolega z Chirany, 
ktorý už teraz s nami  nepodniká, prišiel za mnou 
a hovorí mi, počúvaj, otvorme si opravovňu bi-
cyklov!“ Náš zamestnávateľ totiž vtedy hromadne 
prepúšťal, tak som sa bez rozmýšľania nechal vy-
hodiť medzi prvými. Sľubovali slušné odstupné 
a ja som si povedal, že ho celé investujem do bi-
cyklových náhradných dielov. Kamil s úsmevom 
dodáva: „Tá garáž, pre ktorú sme sa dali vyhodiť, 

mala sotva desať metrov štvorcových. Niekde po 
ceste mňa oslovil, aby som sa pridal a bolo to! 
Nikdy nezabudnem na to, ako sa nám rozbiehal 
obchod. Mal som tam dva Favority, chvíľu som 
ich nevedel predať a asi sme sa zľakli! Jeden som si 
kúpil ja, a druhý sme strelili pod cenu. Ale v prie-
behu mesiaca to už stáli pred  našou garážou rady 
ľudí na náhradné diely a postupne aj na hotové 
bicykle.“

Zdá sa, že deväťdesiate roky na Slovensku 
patrili mladým ľuďom s čuchom pre obchod. 

„V deväťdesiatom druhom sme otvorili 
v okolí Starej Turej niekoľko predajní a rýchlo 
sme sa začali venovať veľkoobchodu. Oslovili 
sme Brnianskú firmu, ktorá vyrábala pod znač-
kou Amulet a začali sme ju spolu so značkou GT 
distribuovať u nás. Čísla nám stúpali, ale stále 
išlo o „cudzie“ značky,“ opisuje vývoj spoločnosti 
Kamil. „Potom prišiel rok 1999. Vtedy jeden náš 
odberateľ mal vlastnú značku CTM, ale nedarilo 
sa mu a chcel s ňou skoncovať! Rozhodli sme sa, 
že tie biky od neho odkúpime. Bolo to asi 500 ku-
sov, kúpili sme ich, zmontovali a predali. Potom 
sme si zaregistrovali túto ochrannú známku. 
Dovážali sme komponenty z Ázie a objem nám 
každým rokom narastal. Začínali sme so spomí-
nanými 500 kusmi, momentálne produkujeme 
15 až 20 tisíc bicyklov ročne a našim cieľom je 
pridať ďalšiu desiatku.“

Postupom času sa firma BELVE začala stretá-
vať s problémami. Musíme konštatovať, že s prí-
jemnými. Objem výroby sa zväčšoval. „Priestory 
razom boli stiesnené, ľudia u nás pracovali iba ako 
brigádnici, nestíhali sme sa venovať marketin-
gu. Povedali sme si dosť! V roku 2006 sme kúpili 
a zastavali veľké priestory na okraji Starej Turej 
a zmenili sme prístup. Dovtedy sme všetko ro-
bili akoby „na pol žrde“. Potom sme CTM začali 
budovať ako značku, ktorá vie ponúknuť kvalit-
né výrobky“, vysvetľuje Kamil. „Za niektorými 
zákazníkmi sme chodili rok, čo rok a presvedčili 
sme ich až na tretí, či štvrtý raz. Potom nám už 
zostali verní. V tom čase sa však konkurencia na 

pokračovanie na str. 12

Foto: časopis Biker, č. 7/2011
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Slovensku stupňovala, bolo čím ďalej, tým ťažšie 
presadiť sa!“ Neskôr prišli väčšie nepríjemnosti. 
„Potom, čo sme si vybudovali sieť odberateľov, 
trochu nás zaskočila kríza. Boli sme prekvapení 
z toho, aký veľký pokles predaja môže ekonomic-
ká kríza spôsobiť. Ale zvládli sme to pomerne 
bezbolestne. Obraty sa znížili, ale nedostali sme 
sa do červených čísiel, nejaké zisky sme stále 
mali,“ hodnotí situáciu Miro.

CTM vyrába 20 tisíc bikov ročne a napĺňa 
nimi nielen domáci, ale aj päť trhov v zahraničí. 
Ambície firmy sú viac, než jasné. „Chceme roz-
šíriť skladové priestory o 100 percent, aby sme 
mohli zvýšiť produkciu,“ neváha s odpoveďou 
Kamil Vrábel. „Podarilo sa nám dobre rozbeh-
núť, pretože sme vykryli na trhu segment, kto-
rý dovtedy nebol obsadený – strednú a nižšiu 
triedu. Prostredníctvom nášho tímu Novatec – 
CTM a organizáciou podujatí, ako seriál pretekov 
Moravsko Slovenský DH Cup, chceme dokázať, 
že CTM je značka schopná vyrábať bicykle tiež 

aj pre extrémny šport. Dávame do toho všetko,“ 
dopĺňa Miro Lukáč.

K spôsobu činnosti takýchto podnikateľov by 
spoločnosť, naše okolie, malo trvale vzdávať česť, 
úctu a spoločenskú vážnosť. Mali by byť vzorom 
pre iných, najmä v dobe, keď naše prostredie je 
masovokomunikačnými prostriedkami denno-

denne zahlcované pseudohrdinami na javiskách, 
na obrazovkách, z ktorých do všetkých sveta strán 
čpie nielen duchaprázdny bulvár. Nemali by sme  
nikdy a nikde prestať si  vážiť, ako i nezabúdať 
okamžite pochváliť akúkoľvek  čestnú a svedomi-
tú prácu vo svojom okolí!  To sú jediné cesty, ako 
sa akosi dostávať  z tohto morálneho marazmu!

Gustáv Rumánek

Míľniky firmy:

1991 –  Miro Lukáč, Kamil Vrábel a Jaroslav Buček otvárajú opravovňu bicyklov.
1994 –  1.11. Miro Lukáč a Kamil Vrábel s dvomi ďalšími spoločníkmi zakladajú firmu BELVE, 

s.r.o. a začínajú rozbiehať veľkoobchodnú činnosť.
2000 –  firma začala s výrobou a distribúciou vlastnej značky s názvom CTM.
2003 – značka CTM vstupuje na český trh.
2004 – Agentúra Stratos začala sa podieľať na dizajne bicyklov CTM. 
2007 –  Objem výroby narastá tak, že spoločnosť sa sťahuje do väčšieho areálu v Starej Turej 

(areál Tehelne).
2008 – CTM predstavuje svoj prvý model celoodpruženého biku.
2009 –  CTM vstupuje do týmu Novatec – CTM. CTM vstupuje na poľský trh.
2010 –  CTM vstupuje na talianský, slovinský a rumunský trh. Spoločnosť začína sponzorovať 

seriál pretekov Moravsko - Slovenský DH CUP.
2011 – CTM predala 17 tisíc svojich bicyklov.

pokračovanie zo str. 11

Mladiství a maloletí 
v Starej Turej budú naďalej 
kontrolovaní na požívanie 
alkoholických nápojov

S pojmom alkohol sa  v dnešnej spoločnosti stretávame čo-
raz častejšie. No nie len v súvislosti s dospelými osobami, ale 
čo je závažnejšie, po alkohole siahajú čoraz mladší konzumenti. 
Mestská polícia, tak ako po iné roky, i v roku 2011 vykonávala 
kontrolnú činnosť na miestach ako sú napríklad :opustené budovy, 
autobusová a železničná stanica, okolie ZŠ a nočných podnikov, 
parky, cintoríny. Sú to hlavné miesta, kde sa mládež stretáva a kde 
častokrát požíva alkoholické nápoje. Okrem uvedených  miest 
Mestská polícia vykonávala kontroly na alkohol v baroch a noč-
ných podnikoch mesta. Počas kontrol na spomenutých miestach 
bolo v roku 2011 zistené požitie alkoholických nápojov u 21 mla-
distvých, čo je o 10 viac ako v roku 2010. Na miesto bola vždy pri-
volaná hliadka OOPZ Stará Turá, ktorá zabezpečila s podozrivými 
osobami vykonanie dychovej skúšky. Zistené skutočnosti boli 
riadne zdokumentované a mladiství, u ktorých bolo zistené požitie 
alkoholu, boli služobným vozidlom mestskej polície odvezení do 
miesta trvalého bydliska, kde boli s udalosťou oboznámení rodičia. 
Všetky zistenia o jednotlivcoch boli následne oznámené na Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe dobrej spolupráce 
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, bola Mestská polícia 
spätne informovaná o výsledkoch šetrenia a to nasledovne: všetci 
mladiství boli spolu s rodičmi predvolaní na Úrad práce, soc. vecí 
a rodiny, kde im bolo vysvetlené, že v prípade opakovania sa uve-
deného skutku im budú odporučené konzultácie u psychológa na 
Referáte pedagogicko  - psychologických služieb v Novom Meste 
nad Váhom, alebo im môže byť nariadená ústavná starostlivosť 
a mladistvý môže byť umiestnený do nápravného zariadenia na 
základe uznesenia Okresného súdu v Novom Meste n/Váhom.

Len tak pre zaujímavosť, najviac alkoholu bolo namerané 
16-ročnému chlapcovi, ktorý mal v dychu 2,62 promile alkoholu. 
Obdobné kontroly budú pokračovať i v roku 2012. Alkohol, po-
dobne ako ostatné drogy, je pre deti a mladistvých nebezpečnejší 
ako u dospelých. I pri občasnom požití sa zvyšuje riziko ochorenia 
pečene a nervového systému. Čím mladší jedinci pijú alkohol, tým 
väčšie je riziko neskoršieho prechodu na iné tvrdé drogy.

MsP, V. Michalec

Ku dňu učiteľov – Prvá hospitácia
Ľudská pamäť je už taká. Ľahko 

z  nej vypadne to, čo sa stalo pred 
týždňom, ale natrvalo v  nej zostanú 
zachované udalosti a  zážitky spred 
päťdesiatich či viac rokov. Nezabúdame 
najmä na to, čo sa nám prihodilo po 
prvýkrát. Aj na prvé pracovisko a prvé 
zamestnanie spomíname po celý život.

V mojom prípade prvým praco-
viskom bola Osemročná stredná ško-
la v Zemianskom Lieskovom. Bolo to 
v roku 1954. Škola sa vtedy nachádzala 
až v troch dedinách. Nižšie ročníky sa 
učili v Melčiciach a v Kochanovciach 
v bývalých cirkevných školách. V kar-
šayovskom kaštieli v Zem. Lieskovom 
boli umiestnené po dve triedy šiestakov 
a ôsmakov. Do siedmych tried sa cho-
dilo cez záhradu do inej, veľmi starej 
nízkej budovy. Čomu slúžila pôvod-
ne, neviem. Možno to bola tiež škola, 
možno budova patrila tiež kaštieľu. 
V kaštieli okrem tých štyroch učební 
bola zborovňa a riaditeľňa.

Ani na prvého riaditeľa sa nedá 
zabudnúť. Volal sa Eugen Loja, bol 
vysoký, širokých pliec a  mne, malej 
a drobnej sa zdal priam mohutný. Vek 
sa neodvážim hádať ani dnes, nieto ešte 
vtedy, lebo mne 19-ročnej sa všetci ko-
legovia zdali veľmi starí. Za starú som 
považovala – a veľmi som ju za to ľuto-
vala – aj 30-ročnú učiteľku, čo odchá-
dzala na materskú dovolenku a ja som 
mala namiesto nej na škole vyučovať 
slovenčinu.

Asi po dvoch mesiacoch súdruh 
riaditeľ usúdil, že už som sa dostatoč-
ne zorientovala v  učiteľských povin-
nostiach a tunajších priestoroch a chcel 
vidieť, ako sa realizujem v preplnených 
učebniach z bývalých grófskych saló-

nov. Počas veľkej prestávky mi oznámil, 
že sa pôjde ku mne pozrieť na vyučo-
vanie. Mala to byť moja prvá hospitá-
cia. Strach som nemala, lebo literatúru 
v šiestom ročníku som učila rada, ale 
človek nikdy nevie...

Riaditeľ mi galantne otvoril dvere, 
aby som do triedy vošla prvá, 46 šiesta-
čikov vstalo a stŕplo vo veľkom rešpekte 
pred riaditeľskou návštevou. Vtedy ešte 
žiaci verili, že riaditeľ školy sa prišiel 
pozrieť na nich a skontrolovať, ako sa 
učia. Malý počerný Forgáč v poslednej 
lavici skoro omdlel, keď sa riaditeľ hor-
ko-ťažko vtesnal vedľa neho. Hodinu 
som začala ako inokedy tzv. frontálnym 
opakovaním. Ja som kládla otázky, žiaci 
odpovedali. Malý Forgáč, inokedy apa-
tický a znudený sa dnes hlásil o pretrh-
nutie. Riaditeľ si stále niečo písal a písal.

Spozornel, až keď som na tabu-
ľu napísala tému nového učiva: Fraňo 
Kráľ. Aj žiakov motivovalo, keď som 
im ukázala fotografiu s vlastnoručným 
podpisom spisovateľa, zbierku básní 
s  venovaním a  rukou písaný list od 
Fraňa Kráľa. Všetko to mi poslal, keď 
som mu ešte ako študentka blahoželala 
k udeleniu titulu Národný umelec. S lis-
tom som prešla po triede, aby videli spi-
sovateľovo písmo, nečítala som ho, len 
riaditeľovi som podala tieto pre mňa 
vzácne dokumenty. Len čo som vyslovi-
la vetu, že Fraňo Kráľ bol tiež učiteľom, 
riaditeľ odložil nedočítaný list, vysúkal 
sa z úzkej lavice a požiadal ma, či môže 
niečo povedať. Myslela som, že mi chce 
niečo vytknúť, alebo v lepšom prípa-
de odísť, ale nič také. Môj riaditeľ sa 
postavil pred lavice a začal rozprávať 

pokračovanie na str. 13
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Život s alkoholikom a drogovo závislým sa nazýva „Spoluzávislosť”
V minulosti sa spoločnosť predovšetkým za-

oberala závislosťou člena rodiny: alkoholika ale-
bo drogovo závislého. Sledovala jeho chovanie, 
zdravotný stav a problémy spojené s jeho pitím 
a drogovaním. Bohužiaľ musíme si uvedomiť, že 
rovnako a možno i horšie sú na tom i ďalší členo-
via domácnosti, nakoľko sú závislému najbližšie 
a trápia sa najviac. Do ich života vstupuje nová 
rola a to je spoluzávislosť.

Spoluzávislosť s historického uhľa pohľadu sa 
po prvýkrát v terapeutickej oblasti objavuje kon-
com sedemdesiatych rokov. Samotné označenie sa 
začalo používať vo viacerých liečebných centrách 
v Minesote súčasne. Pôvodné slovo označovalo 
človeka, ktorého život bol ovplyvnený spolužitím 
s človekom chemicky závislým. Človek žijúci so 
závislým, si vytvoril nezdravé spôsoby zvláda-
nia života. Spoluzávislosť môžeme chápať i ako 
zaujatosť a vtiahnutie do problému príbuzných 
vo vzťahu k závislému, čo vedie k zmene správa-
nia a duševného stavu. V tomto stave dochádza 
často k neschopnosti racionálne riešiť situácie, 
ktoré súvisia so závislým rodinným príslušní-
kom. Spravidla prichádza pri spoluzávislosti 
k poškodeniu duševného zdravia spoluzávislé-
ho. Kodepedentný (spoluzávislý) partner sa hlav-
ne zameriava na uspokojenie potrieb druhých, 
zatiaľ čo zanedbáva svoje vlastné potreby. Tento 
symptóm je častý v rodinách so závislým členom. 
Za kodepedentné sú viac označované ženy, ale 
spoluzávislosťou sú postihnutí všetci členovia 
rodiny. Nie je ľahké pre člena rodiny vyrovnať 
sa so skutočnosťou, výskytu alkoholizmu alebo 
závislosti na drogách v rodine. Rodič alkoholika 
a drogovovo závislého, dieťa i ďalšia rodina, trpí 
predovšetkým psychicky. Psychické problémy sa 
často prenášajú do ich bežného života a spoluzá-
vislý sa chová neadekvátne v danom probléme, 
ktorý má zvládnuť. Popíšme si najviac vyskytu-
júce sa neprirodzené chovanie spoluzávislého.
•	 starostlivosť o druhých – spoluzávislí klien-

ti cítia zodpovednosť za druhých. Často majú 
pocity úzkosti a sú nahnevaní, ak ich pomoc 
nie je účinná. Nedokážu byť asertívni a jasní 
vo svojich postojoch. Vždy sa snažia vyhovieť 
druhým namiesto toho, aby vyhoveli sami sebe;

•	 nízka sebaúcta – u spolizávislých klientov sú-
visí s tým, že pochádzajú z dysfunkčnej rodiny. 
Nie sú schopní prijať pochvalu a pozitívnu väz-
bu na svoju osobu. Tiež pociťujú silný strach 
z odmietnutia a majú tendenciu obviňovať sa 
zo všetkého;

•	 potlačenie – je typickým znakom spoluzá-
vislých klientov, ktorí sa boja byť sami sebou, 
nedokážu sa uvoľniť a väčšinu času pôsobia 
strnulo;

•	 obsesie – nadmerne sa strachujú o druhých 
ľudí, robia si starosti z  nepodstatných vecí. 
Nenachádzajú odpovede na svoje otázky;

•	 kontrola – vzhľadom na to, že prežili neprí-
jemné pocity so závislými, ktorí boli mimo 
kontroly, nedávajú veciam voľný priebeh. 
Snažia sa kontrolovať udalosti a  ľudí okolo 
seba, domnievajú sa, že najlepšie vedia ako by 
sa mali veci riešiť. Taktika ich pôsobenia je ob-
viňovanie, nátlak, zastrašovanie, manipulácia 
a panovačnosť;

•	 popieranie – spoluzávislí majú tendenciu po-
pierať a ignorovať existujúce problémy alebo 
predstierať, že neexistujú. Pokúšajú sa stále nie-
čo robiť, aby nemuseli rozmýšľať. Mnohí z nich 
majú tendenciu stať sa vorkoholikmi;

•	 závislosť – kodependentní klienti svoj život 
sústreďujú okolo druhých, od vzťahov oča-
kávajú, že im poskytnú šťastie a dobré pocity. 
Strácajú záujem o svoj vlastný život, keď nieko-
ho milujú, pociťujú strach, že milovaná osoba 
ich opustí;

•	 zlá komunikácia – spoluzávislí sa často ob-
viňujú, vnucujú, prosia a podplácajú. Snažia 
sa radiť, ale zároveň sa vyhrážajú a zastrašu-
jú. Veľakrát nehovoria čo si myslia a neberú 
sa vážne. Svoje žiadosti a  prosby vyjadrujú 
nepriamo, napríklad vzdychaním. Pri rozho-
voroch sa ťažko dostávajú k podstate veci aj 
preto, že slová opatrne vyberajú, aby dosiahli 
svoj žiaduci výsledok;

•	 slabé hranice – spoluzávislí klienti postupne 
zvyšujú svoju toleranciu voči správaniu iných 
ľudí. Ľuďom dovoľujú, aby ich svojim správa-
ním zraňovali;

•	 nedostatok dôvery – okrem toho, že spoluzá-
vislí jednotlivci nedôverujú sami sebe a svojim 
pocitom, nedôverujú taktiež svojim rozhodnu-
tiam a druhým ľuďom;

•	 hnev – boja sa svojho vlastného hnevu, ale aj 
hnevu iných ľudí. Majú obavy, že ak prejavia 
svoj vlastný hnev, ostatní ich opustia. Často 
plačú, majú depresie, prejedajú sa, robia pod-
lé veci, aby sa pomstili. Občas majú záchvaty 
hnevu, trestajú iných za to, že ich nahnevali;

•	 sexuálne sklony – aj v spálni sa správajú ako 
opatrovatelia, často majú sexuálny styk aj keď 
nechcú. Citovo sa uzatvárajú;

•	 rôzne iné – medzi ďalšie spoluzávislé charak-
teristické znaky patria extrémna zodpovednosť 
alebo nezodpovednosť, strata spontánnos-
ti, striedanie pasívnych a aktívnych reakcií. 
Kolísavosť v citoch a rozhodovaní, neriešenie 
problémov, ktoré bagatelizujú;

•	 pokročilé štádium – v  neskorších štádiách 
spoluzávislosti klienti bývajú apatickí, depre-

sívni, uzavretí, až sa zvyknú izolovať. Strácajú 
zmysel pre dennú rutinu, zanedbávajú svoje 
povinnosti. Uvažujú o  samovraždách, začí-
najú trpieť duševnými alebo telesnými ocho-
reniami, poruchami stravovania a stávajú sa 
aj závislými.

Na základe našich doterajších skúsenos-
tí z klinickej praxe so spoluzávislými klientmi 
môžeme konštatovať, že vyššie uvedené charak-
teristiky spoluzávislého správania zďaleka neob-
sahujú všetky príznaky spoluzávislosti. Neexistuje 
špecifický počet vlastností, na základe, ktorých 
by sa presne dalo identifikovať, či niekto je, ale-
bo nie je spoluzávislý. V prvom rade je dôležité, 
aby sme pri práci s klientmi vedeli identifikovať 
oblasť, v ktorej má daný klient problém. Našou 
skúsenosťou je, že mnohí prichádzajúci klienti 
nás navštívia pre úplne iný problém, napríklad 
úzkosť, strach, konflikty v zamestnaní a v part-
nerskom živote. Počas kontinuálneho sociálneho 
poradenstva často v pozadí identifikujeme spo-
luzávislé správanie.

Venujme spoluzávislosti oveľa viacej pozor-
nosti do budúcnosti ako doteraz. Hore uvedené 
poznatky, nie sú lichotivé. Zamyslime sa nad svo-
jím okolím komu by sme mohli pomôcť v danej 
pre neho ťažkej situácii. Ak pomôžeme i len jed-
nému aj to bude pre nás a spoločnosť neskutoč-
ným prínosom. 

Použité zdroje: 
•	 BEATTIEVOVÁ, M. 2006. Koniec spoluzávis-

losti. Trnava
•	 NOCIAR, A: Alkohol, drogy a  osobnosť, 

Bratislava: 2001
•	 NEŠPOR, K. 2007. Návykové chování a závis-

lot. Praha: Portál, 2007. 170s. 

Milý čitateľ, ak si sa našiel v mojom článku 
a máš chrakteristické črty spoluzávislosti uvá-
dzam centrá pomoci: 
•	 SLONAD Nitra - Centrum Slniečko, 

n.o., Mariana Kováčová, Mgr., NITRA, 
Tel.: 037/6585190

•	 Budúcnosť - Centrum poradensko-inter-
venčných služieb pre riešenie závislostí, odb. 
garant: PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., NITRA, 
Tel.: 0908022452, Email: centrumbuducnost@
azet.sk

•	 Ambulantné krízové centrum Otvorené 
srdce, Starohájska 2, 917 01 Trnava, Tel.:0911 
180 276, E-mail: hornyykz@wmx.sk, 
otvorene.srdce@gmail.com

T. Lukáčová, študentka, Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

o Fraňovi Kráľovi. Ešte aj dnes po rokoch sa priznám, že nielen deti, ale aj 
ja som ho počúvala s otvorenými ústami. Tu, počas mojej prvej hospitácie 
som sa dozvedela, že pán, vtedy súdruh riaditeľ Loja bol spisovateľovým 
spolužiakom na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Rozprával, ako F. 
Kráľ tiež sedával v poslednej lavici, lebo bol vysoký, ale aj hodne starší ako 
ostatní spolužiaci. Najprv vraj pracoval ako tesár na stavbách tatranských 
hotelov, aby si zarobil na štúdiá. Žiaci ani nedýchali, keď spomínal rôzne 

príhody zo školy týkajúce sa aj spisovateľa. Riaditeľ sa zarozprával tak, že 
nedbal ani na zvonenie, ktoré ohlásilo koniec hodiny, ktorú mal hospitovať, 
a on ju vlastne za mňa odučil. 

Do konca školského roka v tejto triede nebolo žiaka, ktorý by si nebol 
prečítal knižky Jano a Čenkovej deti od Fraňa Kráľa. Keď sme v nasledu-
júcich rokoch naraz oslavovávali meniny (18. a 19. novembra), vždy som 
mu túto hospitáciu pripomenula a obaja sme boli s výsledkom spokojní.

Alžbeta Cibulková

pokračovanie zo str. 12
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Halový turnaj Gerosport 
cup 2012 v Brne

Dňa 12.2. 2012 sa žiaci prípravky MFK Stará Turá zúčastnili 
halového turnaja Gerosport cup 2012 v Brne. Na kvalitne obsade-
nom turnaji ôsmich mužstiev sa naši chlapci umiestnili na peknom 
3.mieste s bilanciou 4 víťazstva, 1 remíza, 2 prehry a s konečným 
skóre 26:10. Turnaj mal vysokú úroveň, hráči si zahrali na umelej za-
strešenej ploche v športovom areáli mládeže 1. FC Zbrojovky Brno. 
Naši chlapci odohrali ťažké zápasy s kvalitnými súpermi. Najlepším 
strelcom turnaja bol s 13 gólmi vyhlásený náš hráč Martin Andrášik. 
Ďakujeme našim chlapcom za zodpovednú reprezentáciu nielen 
Starej Turej, ale aj nášho Slovenska.

Výsledky turnaja:
Stará Turá – Svratka 0:0
Stará Turá – Slatina 3:0 (góly: Andrášik, Stacho)
Stará Turá – FA Bratislava 3:5 (góly: Andrášik 2, Masár)
Stará Turá – Vyškov 8:2 (góly:  Andrášik 3, Žoldák 2, 

Masár 2, Záhora)
Stará Turá – Hatě 6:0 (góly:  Andrášik 2, Stacho, Masár, 

Adásek, Žoldák)
Stará Turá – Bílovice 5:1 (góly:  Andrášik 3, Adásek, Záhora)
Stará Turá – ČAFC 1:2 (góly: Andrášik)

Miroslav Adásek, Sylvia Záhorová

Čo je nové v ZŠ

Skončil sa 1. polrok šk.r.2011/2012 a za-
čal sa február. Mesiac, kedy má právo ukázať 
zima svoju moc a tento rok toto svoje právo 
využila naozaj dokonale. Život však ide ďa-
lej za každých okolností, a tak to je i v túto 
ťažkú a náročnú zimu.

Hneď 1.2. sme sa zúčastnili na okresnom 
kole dejepisnej olympiády, kde sa naša žiač-
ka pod vedením pani učiteľky A. Redajovej 
umiestnila na 6. mieste. 

V ten istý deň sa začal zápis detí do 
1. ročníka pre rok 2012/2013. Podrobnejšie 
si o ňom prečítate v samostatnom článku. 
Ja chcem iba poďakovať pani zástupkyni D. 
Dingovej a všetkým pani učiteľkám 1. stupňa 
a p. vychovávateľkám ŠKD za výbornú or-
ganizáciu, pekné darčeky vyrobené vlastno-
ručne a celý priebeh zápisu, ktorý bol aj ich 
zásluhou dôstojný a naozaj budúcich prváči-
kov nič nestresovalo. Ďakujeme aj majiteľom 
kvetinárstva Iris, ktorí im darovali reflexné 
vestičky. 6.2. – 10.2. 2012 sa zúčastnili žiaci 
2. stupňa na lyžiarskom výcviku na Starej 

Myjave. Aj keď boli v dobrých rukách skú-
sených inštruktorov, predsa sme mali každý 
deň o nich trocha strach. Veď v tých dňoch 
udreli naozaj tuhé mrazy. Našich lyžiarov 
však nezahnali do tepla a zo svahu prichá-
dzali síce vymrznutí, ale šťastní a spokojní. 

Keď sa v našej škole povie, že deti idú na 
okresné kolo geografickej olympiády, na kto-
rú ich pripravuje pani učiteľka M. Holotová, 
vždy už akosi očakávame samozrejme dobrý 
výsledok. Tohtoročné výsledky sú opäť viac 
ako dobré, sú vynikajúce. To už stojí za bla-
hoželanie. Takže ďakujeme a do krajského 
kola želáme veľa úspechov.

Aj v krajskom kole ANJ sme boli úspešní. 
Jarko Šopík v ňom vybojoval v tvrdej kon-
kurencii 3. miesto. Viedol ho pán učiteľ M. 
Augustín.

Keď sa pozrieme na nebo plné hviezd, 
mnohí z nás zatúžia vedieť, či aj tam, niekde 
v diaľke nie sú inteligentné bytosti a či to, čo 
vidíme nie sú ďalšie slnká a množstvo iných 
otázok, na ktoré nevieme odpoveď a tak by 
sme chceli. S vesmírom a niektorými jeho 
tajomstvami sa deti zábavnou formou zo-
známili na programe Vesmírniček a Vesmír. 
Bolo to kvalitné vystúpenie.

Malé parádnice dostali možnosť pred-
viesť svoje modely na módnej šou, ktorú zor-
ganizovali p. vychovávateľky v ŠKD. Ktovie, 
možno medzi nimi bola i budúca slávna mo-
delka alebo modelky.

Deň sv. Valentína je rozporuplný sviatok. 
Niekto ho uznáva, iný nie. Žiaci našej ško-
ly zrejme áno, lebo listov, ktoré si posielali 
v rámci valentínskej pošty bolo naozaj veľa.

Fašiangy sa skončili a teraz už budeme 
čakať na Veľkú noc. Po celom Slovensku 
ožívajú tradície týchto dní a  to je dobre. 

Naši tretiaci a štvrtáci sa s nimi zoznámili 
na Gazdovskom dvore na Myjave. Kým my 
v škole, sme mali o nich trochu strach, lebo 
vonku sa čerti ženili, oni prišli nadšení a na-
ozaj veľmi spokojní.

Dôležitosť protidrogovej prevencie som 
už viackrát spomínala. Táto téma je vždy ak-
tuálna. Besedy o knihe „Poznaj svoje múd-
re telo v 3. ročníku, besedy o fajčení v 5. r. 
a o škodlivosti alkoholu v 6. ročníku sú dô-
ležitou súčasťou výchovného procesu.

Vo februári sme odoslali prihlášky žiakov 
8. ročníka, ktorí chcú ísť na stredné školy 
a 9. ročníka, ktorí sa hlásia na stredné školy, 
vyžadujúce talentové skúšky.

 Na konci mesiaca nás ešte čakajú turnaje 
vo florbale a vybíjanej. O ich výsledkoch vás 
budem informovať v ďalšom čísle. 

Na záver môjho článku chcem zaželať 
všetko najlepšie k sviatku, dni učiteľov, ktorý 
oslávia 28. marca, všetkým svojim kolegom. 
Všetkým učiteľkám a učiteľom, ktorí odo-
vzdávajú svojim žiakom nielen vedomosti, 
ale aj kus srdca a samého seba. Želám im, 
aby boli úspešní v svojej snahe. Želám im, 
aby s  otvoreným srdcom prijímali lásku 
a úctu svojich žiakov. A ak prežívajú skla-
mania z toho, že ich snaha nemá náležitú 
odozvu, nech ich dokážu zvládnuť čo naj-
lepšie. Hovorí sa, že čo človek dáva, to sa 
mu raz vráti. A to je práve to, čo vám vážení 
kolegovia zo ZŠ, ZUŠ, MŠ a SOŠ z celého 
srdca želám.

Aj keď sa nám neraz vaša práca a snaha 
zdá nedocenená, predsa ste do svojich žia-
kov zasiali semienko, ktoré raz vyklíči a pri-
nesie ovocie, a to bude aj vašou zásluhou.

Mgr. Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ Stará Turá 

Foto: MFK Stará Turá

inzercia

• TEPOVANIE sedačiek, kobercov a postelí 
mobil: 0910 918 985 | 0903 732 436

• PREDÁM dvojizbový byt. Cena dohodou. Kontakt: 0915 868 273
• PRENAJMEM trojizbový zariadený byt v Starej Turej. Kontakt: 

0917 662 981
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Futbalisti na zimnom 
sústredení

V dňoch 26. – 29. januára 
2012 sa uskutočnilo zimné sú-
stredenie „A“ mužstva  a doras-
tencov v rekreačnom stredisku 
Podvišňové. Išlo o  zavŕšenie 
trojtýždňového cyklu všeobec-
nej, hlavne vytrvalostnej prí-
pravy s  výbehmi do prírody, 
otužovaním organizmu, resp. 
regeneráciou v hernom tréningu 
v telocvični. Na zimnom sústre-
dení sa zúčastnilo 12 dorastencov 
spolu s  kompletným realizač-
ným tímom – hlavným trénerom 
Mgr. Mariánom Vallášom, jeho 
asistentom Pavlom Zrínim a ve-
dúcim mužstva Igorom Funtom. 
Prekvapujúca bola slabá účasť 
mužov, ktorí začínali v  počte 
8 a  končili v  počte 13. Spolu 

s hráčmi sa sústredenia zúčast-
nil tréner Peter Minárik, vedúci 
mužstva Miroslav Adásek a ma-
sér Jaroslav Adamus.  Všetci sa 
s vervou zapojili do úloh a plnili 
ich podľa nárokov trénerov po-
čas celého sústredenia. Program 
a zameranie sústredenia bol roz-
delený do troch okruhov. 

Prvú časť tvorila zdravotná 
časť, ktorej dominantou súčas-
ťou bolo otužovanie s pobytom 
v prírode, ranný výbeh a trénin-
gy vonku, s regulovaním záťaže 
a oddychu. Prvýkrát sa chlapci 
mohli oboznámiť so špeciál-
nym meraním 02, krvného tlaku, 
rýchlosti tepu, resp. s používa-
ním športtesteru s načítavaním 
fyziologickej krivky z grafu, kto-

rý zabezpečil asistent dorasten-
cov Pavol Zríni. 

Druhá časť – športová - sa 
zamerala na všeobecnú vytr-
valosť (prekážkové dráhy), vy-
trvalosť v  rýchlosti, na prácu 
s loptou, hry v skupinách, rozvoj 
ohybnosti, obratnosti a v koneč-
nom dôsledku na taktickú futba-
lovú prípravu. 

Tretia časť bola spoločen-
sky orientovaná na motivač-
né videá, utužovanie kolektívu 
chlapcov a  tiež realizačného 
tímu. Ubytovanie a tréningové 
priestory spĺňali všetky pred-
poklady kvalitnej realizácie na-
plánovanej náplne sústredenia. 
Prostredie, priestory, strava – to 
všetko zodpovedalo náročným 
kritériám vedúcim k  vytvore-
niu základne pre úspešné vy-
kročenie do jarnej časti súťaže. 
Samozrejme, sústredenie sa ne-
vyhlo ani nedostatkom, medzi 
ktoré patrili napr. nevykúrená 

telocvičňa, resp. absencia ovo-
cia v dennom jedálničku. Ako 
vedenie MFK sa musíme do 
budúcnosti poučiť a vyvarovať 
sa takýchto banálnych chýb a o 
rok lepšie organizovať a  plá-
novať takýto druh podujatia. 
Každopádne bude potrebné po-
kračovať v  nastolenom trende 
a  využívať zimné sústredenie 
ako základ prípravy pre jarnú 
časť. Muži počas sústredenia 
odohrali na umelom ihrisku aj 
prípravný zápas s Krakovanmi 
a  prehrali 0:3.  Poďakovanie 
patrí všetkým hráčom, ktorí sa 
sústredenia zúčastnili. Taktiež 
patrí veľká vďaka za angažova-
nosť trénerskej dvojice spolu 
s vedúcimi mužstiev, ktorí ko-
ordinovali svoje kroky a zvlád-
li celé podujatie k  prospechu 
všetkých zainteresovaných. Veľa 
zdaru chlapci v ďalších bojoch 
o majstrovské body.

Vedenie MFK Stará Turá

Karate klub v Starej Turej
Karate klub Stará Turá trénuje už dlhé roky. V poslednej sezó-

ne sa opäť objavujú mená z nášho klubu na výsledkových listinách 
na medailových pozíciách. Nádejní mladí karatisti sa zúčastnili 
ligy talentov v Senici kde obsadili pekné výsledky:

1. miesto kihon-ido Ivan Durec, 
2. miesto Andrej Urminsky v kata a 3. miesto kihon-ido.

Náš najúspešnejší pretekár Oliver Pekník dosiahol nasle-
dovné výsledky:

máj - národný pohár Lovosice 3. miesto kumite,
jún - Grand prix Brno 1. miesto kumite, 2. miesto kata,
október -  medzinárodný turnaj Vamberk 3. miesto, 

Grand Prix Ostrava 2. miesto, 
Generali Cup Odry 2. miesto, 
všetko kumite,

november -  Gen. Cup Ústí n. Orlicí 2. miesto kumite, 
3. miesto družstvo kumite, 
vianočná cena Mladá Boleslav 3. miesto 
kumite.

Výsledky svedčia o poctivej príprave a pozývame všetkých 
záujemcov o karate, aby si prišli zatrénovať a rozšíriť naše rady. 
Trénujeme na ZŠ Hurbanova ul. v pondelok, utorok a piatok od 
17.00 do 19.00 h. Milan Pekník

Novoročné strelecké preteky 
žiakov streleckého krúžku

Dňa 19.januára 2012 sa v telocvični Základnej školy v Starej 
Turej konali strelecké preteky žiakov streleckého krúžku. Strieľalo sa 
na vzdialenosť 10m 3+10 súťažných rán. Najlepší výsledok dosiahla 
naša dlhoročná strelkyňa Kristína Klčová pred Lukášom Andelom 
a Marcelom Bobockým. Odmenou jej bol balíček sladkostí, s kto-
rými sa rozdelila so všetkými účastníkmi. V druhej časti nasledoval 
futbal dvoch už tradične rivalových družstiev. Všetci si odnášali 
krásny zážitok z turnaja, ktorý sa koná pravidelne každý rok  a teší 
sa veľkej obľube.  Peter Milata

Výsledková listina
Novoročné strelecké preteky žiakov ZŠ Stará Turá, vzduchová puška 

N+10 rán v leže, vzdialenosť 10m, strelecký krúžok, 19.1. 2012
1 Klčová Kristína 94
2 Andel Lukáš 92
3 Bobocký Marcel 86
4 Chudík David 79
5 Stacho Lukáš 64
6 Bobocký Dano 61
7 Stančík Patrik 52
8 Košťál Nikolas 48
9 Štefanech Rastislav 9

hl. rozhodca Peter Milata A 201

realizačný tím a mužstvo dorastencov

kondičná príprava dorastencov počas sústredenia
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